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Wprowadzenie  

 

Wyzwania demograficzne współczesnego świata 

Proces starzenia się ludności – czyli zwiększającej się długości życia, spadającego przyrostu 

naturalnego, wzrostu średniej wieku w społeczeństwie oraz udziału w nim starszych pokoleń – 

nie pozostaje bez znaczenia dla rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Katastroficzne wizje 

prorokują zdestabilizowanie struktur państwowych, załamanie się systemów emerytalnych 

i ochrony zdrowia. Coraz częściej jednak prognozy są bardziej wyważone. Zwraca się w nich 

uwagę, że starzejące się społeczeństwo nie musi oznaczać spadku jakości życia, niższej 

produktywności i innowacyjności, czy też wzrostu podatków. Niemniej jest jeden warunek – 

należy podjąć odpowiednie działania polityczne, które pozwolą dostosować funkcjonowanie 

struktur państwowych i gospodarczych do zmian demograficznych. Kluczem do sukcesu jest 

stworzenie warunków, w których jednostki będą podejmować działania zgodne z wyznaczonymi 

celami politycznymi, a podstawowym z nich jest obecnie wydłużenie okresu aktywności 

zawodowej i zwiększenie jej poziomu w starszych grupach wiekowych. 

W ciągu ostatnich stu lat przeciętna oczekiwana długość życia wzrosła radykalnie. Przykładowo, 

w Stanach Zjednoczonych osoby, które dożyły swoich 20 urodzin w 1910 r. umierały przeciętnie 

w wieku 64 lat, a dzisiaj dożywają niemal do osiemdziesiątki. W tym samym czasie ustawowy 

wiek emerytalny w większości krajów nie zmieniał się lub był obniżany. Dopiero od niedawna są 

podejmowane konkretne działania w kierunku jego podwyższenia. W ostatnich latach takie 

reformy zostały już wprowadzone w życie lub są planowane w 28 z 34 krajów OECD – z tego 

niemal połowa podnosi wiek do poziomu 67 lat, a więc do granicy, która powinna w najbliższej 

przyszłości zastąpić poziom 65 lat jako standard dla systemów emerytalnych (OECD, 2012). O 

tym, jak trudne są tego typu zmiany świadczą chociażby protesty uliczne w Hiszpanii lub Francji 

(mimo iż w tym ostatnim kraju reformy dotyczyły podniesienia jednego z najniższych poziomów 

wieku emerytalnego: z 60 do 62 lat). Innym przykładem są Niemcy – obok Włoch najstarszy 

demograficznie kraj europejski, w którym O. von Bismarck w 1889 r. wprowadził pierwszy na 

świecie system emerytalny (z wiekiem emerytalnym na poziomie 70 lat – z założenia był to 

jednak system inny niż obecne). Nieprzerwanie od 1916 r. w Niemczech obowiązywał wiek 

emerytalny 65 lat, dopiero w 2012 r. zadecydowano o jego podniesieniu do poziomu 67 lat 

(stopniowo aż do 2029 r.). Jednak już w 2014 r. w wyniku protestów wprowadzono regulacje 

umożliwiające znacznej części pracujących przejście na emeryturę w wieku 63 lat.   



 

 

 

Kwestia reform emerytalnych w starzejących się krajach będzie pewnie nadal polem dla ostrych 

dyskusji politycznych, racjonalnych lub bardziej populistycznych propozycji oraz reform 

i ustępstw. Nie ulega jednak wątpliwości, że osoby wchodzące dzisiaj na rynek pracy mogą 

spodziewać się, że na emeryturę będą przechodzić później niż ma to miejsce obecnie. Nie 

powinno bowiem zaskakiwać, że system zaprojektowany ponad 120 lat temu dla całkowicie 

innej struktury społecznej wymaga dostosowania do dzisiejszych realiów.    

W najbliższych dziesięcioleciach starzenie się społeczeństw z pewnością zmieni oblicze Europy 

i wielu innych regionów, wzmagając procesy, których konsekwencje trudno dzisiaj przewidzieć. 

Potencjalne scenariusze rozwojowe stały się tematem analiz znaczących organizacji 

międzynarodowych, takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Bank 

Światowy (WB) i Unia Europejska (UE). Od początku lat 80., w szczególności jednak od połowy 

lat 90., organizacje te odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki wobec wyzwań 

starzejącej się ludności (Ervik, Lindén, 2013a; Kildal, Nilssen, 2013). W licznych raportach 

i publikacjach wskazują na główne konsekwencje procesów demograficznych (m.in. WHO, 2002; 

EPC, EC, 2006; OECD, 2006, 2007, 2011; UN, 2007; WEF, 2012). Warto przytoczyć kwestie 

najczęściej omawiane, takie jak obciążenia systemowe, zmniejszenie się zasobów siły roboczej, 

zmiany ścieżek kariery zawodowej oraz zwiększenie się zapotrzebowania na opiekę nad 

osobami starszymi.  

Obciążenia systemowe  

Groźba destabilizacji rynków pracy i systemu zabezpieczenia społecznego skłania do działań 

zmierzających w kierunku szerszego zaangażowania starszych generacji w aktywność 

zawodową (nie bez znaczenia jest również wzrost aktywności na płaszczyźnie pozazawodowej, 

np. aktywności społecznej, politycznej, samorozwojowej i prozdrowotnej). Największych 

zagrożeń upatruje się w obszarze systemu zabezpieczenia społecznego. Zmniejszy się liczba 

pracowników, szczególnie tych w wieku średnim, którzy są najważniejszą grupą z punktu 

widzenia wpływów z podatków, zwiększy zaś liczba osób w wieku emerytalnym. Będzie to 

oznaczało wzrost wydatków na emerytury i spadek przychodów do budżetu. Bez wydłużenia 

okresu aktywności zawodowej państwo może mieć problem z zagwarantowaniem wypłaty 

świadczeń emerytalnych w dotychczasowej formie i wysokości. Wczesne przechodzenie na 

emeryturę i obserwowane jednocześnie opóźnianie się wejścia osób młodych na rynek pracy 

(m.in. poprzez dłuższą edukację) także skracają przeciętne kariery zawodowe. Dochodzi do tego 

problem niedopasowania popytu i podaży kompetencji na rynku pracy, który, poza brakiem 

odpowiednich kandydatów, może skutkować bezrobociem strukturalnym, dodatkowo 

obciążającym system socjalny.  

 

 



 

 

 

Zmniejszenie się zasobów siły roboczej  

Pomijając przewidywane rosnące obciążenie systemu zabezpieczenia społecznego, której to 

kwestii poświęca się najwięcej uwagi, kluczowym wyzwaniem jest zmniejszenie się zasobów siły 

roboczej. Do 2020 r. ubędzie w Polsce około 1,2 mln osób w wieku 15-64 lata, w 2030 r. będzie 

ich o 10% mniej (2,8 mln) niż obecnie, zaś w 2050 r. zasoby siły roboczej zmniejszą się prawie 

o jedną trzecią (7,5 mln). Już obecnie problem z brakiem pracowników odczuwa wiele krajów. 

Przykładowo, Niemcy pesymistycznie patrzą na sytuację na swoim rynku pracy, pomimo 

najniższej od kilkunastu lat stopy bezrobocia (oscylującej wokół 4-5%). Coraz większym 

problemem jest znalezienie pracowników w zawodach specjalistycznych, szczególnie w sektorze 

inżynieryjnym, zaawansowanych technologii, w telekomunikacji, przetwórstwie, usługach 

i opiece zdrowotnej. W tej największej gospodarce europejskiej do 2020 r. ubędzie 2 mln 

wykwalifikowanych pracowników, a do 2050 r. zasoby całej siły roboczej zmniejszą się o jedną 

trzecią (Constant, Tien, 2011; NYT, 2011). Nie inaczej jest w krajach skandynawskich, które 

wiodą prym pod względem polityki nakierowanej na problemy starzenia się ludności. Tam 

również przewiduje się problemy związane z brakiem pracowników (Kunz, 2007). 

Równocześnie ze zmniejszeniem się liczby pracowników zwiększy się ich przeciętny wiek, co 

będzie miało znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw (Choo, 1999). Pracodawcy będą 

musieli nauczyć się gospodarować tymi ograniczonymi i starszymi niż dotychczas zasobami siły 

roboczej.  

Zmiany ścieżek kariery zawodowej 

Zmianom ulegają również standardowe ścieżki kariery zawodowej – są one coraz bardziej 

różnorodne i nieprzewidywalne. Zakończenie nauki na etapie edukacji formalnej i „zdobycie” 

zawodu, w którym pracuje się przez resztę kariery jest już sytuacją rzadko spotykaną. Zmiany te 

odnoszą się do szerszego procesu destandaryzacji ścieżek biegu życia. Klasyczne etapy modelu 

„edukacja – praca – emerytura (nieaktywność)” przeplatają się lub nakładają się na siebie 

(Guillemard, 2005; Mayer, 2005; Kohli, 2007). Oprócz destandaryzacji, innym wyznacznikiem 

przeobrażeń jest dynamizacja modeli kariery zawodowej – chodzi o większą liczbę wyzwań, 

znaczących zmian i zwrotów biograficznych, obejmujących m.in. zmiany pracodawcy, zawodu 

lub miejsca życia i pracy (Vinken, 2007). Przewiduje się również, że wzrośnie rola elastycznych 

form zatrudnienia pozwalających m.in. ograniczać zakres pracy osobom starszym, łączyć pracę 

z obowiązkami opiekuńczymi, czy też z emeryturą. I chodzi tutaj nie tylko o umowy 

cywilnoprawne, ale również o samozatrudnienie i prowadzenie własnej działalności 

gospodarczej, traktowane niekiedy jako rodzaj pomostu pomiędzy karierą zawodową 

a emeryturą (Anxo, Ericson, Jolivet, 2012). Model kariery zmienia się na tzw. otwarty, w którym 

podstawą jest świadomość odpowiedzialności za rozwój własnej kariery (wolność i rozwój 

zamiast awansu) oraz sukces i satysfakcja w aspekcie psychologicznym (zamiast sukcesu 

finansowego) (King, Burke, Pemberton, 2005). Następuje również tzw. biografizacja 

(indywidualizacja lub proteanizacja) kariery, odnosząca się do bardziej świadomego kierowania 



 

 

 

swoim życiem, podejmowania decyzji na podstawie swoich preferencji, marzeń i możliwości, nie 

zaś w oparciu o normy i standardowe ścieżki (Vinken, 2007). Obserwuje się także postępujące 

różnicowanie się wzorców przejścia na emeryturę (Marshall, Clarke, Ballantyne, 2001).     

W kontekście zmian demograficznych nieuniknione jest również dążenie do wydłużenia okresu 

aktywności zawodowej. Przeciętny wiek dezaktywizacji systematycznie spadał przez ostatnie 

dekady, a wiek wejścia osób młodych na rynek pracy wzrastał (Evans, Schoon, Weale, 2013). 

Zatem obecnie konieczne jest opóźnienie okresu przejścia na emeryturę. Dla pracowników 

będzie to oznaczać zmianę ścieżek kariery, szczególnie w sektorach o silnie zakorzenionej 

zasadzie senioralnych ścieżek awansu (Henkens, Schippers, 2012). Osoby starsze coraz częściej 

będą miały za przełożonych osoby młodsze od siebie, co może być przyczyną dodatkowych 

konfliktów. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie będzie oznaczało automatycznie końca kariery 

(chociażby z powodu niskiej stopy finansowego zastąpienia zarobków świadczeniami 

emerytalnymi).  

Zakres oraz kierunek zmian modeli kariery zawodowej są przedmiotem badań i sporów. 

Dyskusyjne jest m.in. to, na ile kariery rzeczywiście wyzbywają się organizacyjnych i innych 

ograniczeń (boundaryless carees, jak to określił Arthur, 1994) oraz na ile niestandardowe 

modele wypierają modele tradycyjne (por. King i in., 2005; Inkson i in., 2012; Evans i in., 2013). 

Nie ulega jednak wątpliwości, że pewne zmiany będą zachodzić: będziemy pracować dłużej, 

a nasze kariery będą bardziej zmienne niż dotychczas. Wraz z rozwojem społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy stałe podnoszenie oraz aktualizacja wiedzy, 

umiejętności i kompetencji stają się koniecznością.  

Opieka nad osobami starszymi  

Kolejnym, często przywoływanym wyzwaniem jest zwiększające się zapotrzebowanie na 

długoterminowe usługi opiekuńcze. W tym kontekście wskazuje się także na problem tzw. 

podwójnego obciążenia nieformalnych opiekunów (pracą zawodową i obowiązkami 

opiekuńczymi). System opieki zdrowotnej, a także rozwiązania w zakresie opieki nad osobami 

starszymi nadal nie są dostosowane do skali potrzeb wynikających ze zmian demograficznych 

(Nyce, Schieber, 2011: 138-161). Jeszcze nigdy nie trzeba było obsłużyć tak dużej liczby osób 

bardzo zaawansowanych wiekowo. Coraz więcej osób będzie dożywać późnej starości. W 2000 r. 

było w Polsce niespełna 750 tys. osób po 80 r.ż., w 2015 r. będzie ich dwa razy więcej, 

a w 2030 r. już ponad 2 mln. Wydatki na służbę zdrowia i opiekę zależą nie tylko od liczebności 

najstarszych grup wiekowych, lecz również od ich stanu zdrowia. Systematycznie zwiększa się 

przewidywana długość życia Polaków, jednak oczekiwana długość zdrowego życia nie przyjmuje 

już tak optymistycznego kierunku zmian. Obecni 50-latkowe mają przed sobą statystycznie 

jeszcze 27 lat życia w przypadku mężczyzn i 32 lata w przypadku kobiet (Eurostat, 2011). 

Jednak jedynie nieco ponad połowa tego okresu będzie przeżyta w zdrowiu (na co wskazuje 

oczekiwana długość życia zdrowego wynosząca dla wieku 50 lat odpowiednio 15 i 17 lat). 



 

 

 

Poprawa jakości zdrowia osób starszych i zdrowe starzenie się młodszych pokoleń z pewnością 

wpłynęłyby pozytywnie na koszty ponoszone przez system zdrowia. 

W Polsce silnie zakorzeniony jest tradycyjny model, w którym głównym dostarczycielem usług 

opiekuńczych jest rodzina. Rolą opiekunów (dla wnuków, partnerów lub innych członków 

rodziny) obarczone są przede wszystkim kobiety oraz osoby starsze (Czekanowski, 2002; 

Kotowska, Wóycicka, 2008). Badania zrealizowane w 2008 r. na reprezentatywnej próbie 

pokazały, że 31% kobiet (w wieku 50-65 lat) i 20% mężczyzn (55-70 lat) opiekowało się innymi 

członkami rodziny (Kotowska, Wóycicka, 2008). Natomiast według danych GUS z 2005 r. udział 

opiekunów wzrastał wyraźnie wśród osób starszych, osiągając 10% wśród mężczyzn i niemal 

20% wśród kobiet w wieku 55-64 lata. Przewiduje się jednak, że model ten będzie się zmieniał, 

m.in. ze względu na mniejszą liczbę dzieci, migracje, rozluźnienie tradycyjnych więzów 

rodzinnych. Wpłynie to na wzrost zapotrzebowania na zewnętrzny system opieki (por. Szatur-

Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska, 2006: 242-248).  

Czy Polska jest przygotowana na konsekwencje zmian demograficznych? 

W najbliższej przyszłości Polska będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami i problemami, jakie 

niesie ze sobą starzenie się ludności. Przez ostatnie dwie dekady kwestia podniesienia wieku 

emerytalnego była w Polsce zazwyczaj spychana na dalszy plan – jako temat ryzykowny dla 

polityków, budzący opór i niechęć wyborców. Podobnie była traktowana kwestia wydłużenia 

okresu aktywności zawodowej. Młody kraj, jakim była Polska lat 90. – zarówno pod względem 

rozwoju instytucji demokratycznych, jak i struktury demograficznej – miał wystarczająco dużo 

palących problemów i nowych wyzwań związanych z transformacyjną codziennością. Kolejne 

rządy musiały poradzić sobie m.in. z budową podstaw gospodarki wolnorynkowej i struktur 

demokratycznego państwa, głównymi reformami systemowymi, prywatyzacją, utrzymaniem 

w ryzach inflacji, czy też walką z bezrobociem. Do momentu wejścia Polski do UE w 2004 r. 

jedyną, choć niezwykle znaczącą odpowiedzią na wyzwania demograficzne była reforma 

systemu emerytalnego, zapoczątkowana w 1999 r. Dominowała natomiast polityka 

„wypychania” osób starszych z rynku pracy, m.in. poprzez niezwykle rozwinięty system 

wcześniejszych emerytur, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz brak zachęt do jak 

najdłuższego kontynuowania pracy (wczesna dezaktywizacja była traktowana jako instrument 

ograniczania problemów na rynku pracy).   

Sytuacja na rynku pracy w latach 90. i na początku XXI w. również nie skłaniała pracodawców do 

zbyt wielkiej troski o starszych i starzejących się pracowników. Szeroki dostęp do młodych 

kandydatów z pokolenia wyżu demograficznego, wykształconych znacznie lepiej niż pokolenie 

ich rodziców, w znacznej mierze zaspokajał potrzeby pracodawców. System emerytalny – dający 

ogromnej rzeszy Polaków możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę – sprzyjał 



 

 

 

wcześniejszej dezaktywizacji oraz nie zachęcał do rozwoju działań z zakresu zarządzania 

wiekiem i wsparcia dla starzejącego się personelu.  

Znaczącym posunięciem była likwidacja wcześniejszych emerytur i zastąpienie ich emeryturami 

pomostowymi w latach 2008-2009, a następnie ustanowienie w 2012 r. stopniowego 

podwyższania wieku emerytalnego do 67 lat, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Jednak zmiany 

w systemie emerytalnym nie przełożą się automatycznie na zmianę zachowań jednostek 

w takim stopniu, który uchroniłby państwo przed problemami demograficznymi. Wśród 

kluczowych wyzwań jest m.in. aktywizacja osób starszych nieaktywnych zawodowo, a także 

promocja zdrowego, aktywnego starzenia się i kształcenia przez całe życie. Rola, jaką odgrywają 

w tym zakresie pracodawcy jest często niedoceniana – jednym z celów pracy będzie określenie 

głównych priorytetów polityki publicznej w obszarze działań względem przedsiębiorstw.  

Tematyka, metodyka, cele i struktura pracy  

Jednym z największych niepowodzeń nauki ostatnich 50 lat była według C. Phillipsona (2013: 

141) nieumiejętność wzbudzenia szerszego zainteresowania możliwościami, jakie niesie ze sobą 

wydłużanie się ludzkiego życia. Starzenie się ludności jest fenomenem globalnym. Patrząc na 

świat jutra, należy pamiętać, że ten proces to nie tylko rosnąca liczba emerytów lub osób 50+. 

Przemiany demograficzne bez wątpienia będą miały duży – wciąż trudny do określenia – wpływ 

na szereg mechanizmów społeczno-gospodarczych, także w obszarze rynku pracy. Jednak 

postrzeganie starzenia się ludności w kategoriach nieuchronnego kryzysu i zagrożenia dla 

stabilności gospodarki i struktur państwa do niczego nie prowadzi. Zmiany te nie zachodzą 

z dnia na dzień i można się do nich dostosować. Używając języka menedżerskiego, można 

stwierdzić, że kluczem do sukcesu jest skuteczne zarządzanie procesem starzenia się ludności 

i wydłużania życia jednostek. W tym celu trzeba jednak poznać mechanizmy rządzące tymi 

zjawiskami oraz odpowiedzieć na pytania „jak” i „dlaczego”. Mówiąc językiem nauki, konieczne 

jest stworzenie teorii, czyli zbioru hipotez wyjaśniających rzeczywistość opracowanych według 

określonej metodologii, opartych na danych i akumulacji dotychczasowej wiedzy. Taki też 

zamiar stanowił bodziec do napisania niniejszej pracy.  

Wstępne pytanie postawione w procesie badawczym dotyczyło czynników kształtujących 

sytuację osób starszych na rynku pracy. Przegląd literatury z dziedzin podejmujących tematykę 

starzenia się jednostek i starzenia się ludności wykazał, że liczne badania nad uwarunkowaniami 

aktywności zawodowej w starszym wieku skupiały się na perspektywie pracowników (np. 

kapitale ludzkim, postawach, preferencjach, sytuacji rodzinnej) oraz na kwestiach systemowych 

(np. polityce emerytalnej, normach kulturowych). Natomiast najsłabiej rozwiniętą dziedziną na 

całej interdyscyplinarnej mapie gerontologii jest badanie procesów starzenia się pracowników 

i rynku pracy z perspektywy organizacyjnej. Konkluzje te pozwoliły określić główne cele 

prezentowanej pracy.   



 

 

 

Za pierwszy cel pracy przyjąłem wypełnienie luki w istniejącej wiedzy, czyli wyjaśnienie roli 

pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy. Pracodawcy są 

kluczowymi aktorami decydującymi o zatrudnieniu pracowników i definiującymi warunki do 

kontynuowania pracy lub jej zaprzestania.  

Drugi cel pracy miał charakter aplikacyjny. Dotyczył on określenia priorytetów polityki publicznej 

zmierzającej do zwiększenia aktywności osób starszych na rynku pracy w Polsce. Zgodnie 

z przyjętą w pracy perspektywą, priorytety te odnoszą się do wymiaru organizacyjnego (a więc 

relacji w obszarze zawodowym), w obrębie którego konieczne jest stworzenie warunków, dzięki 

którym zarówno pracobiorcy, jak i pracodawcy będą odczuwać korzyści płynące z wydłużenia 

aktywności zawodowej.   

Aby powyższe cele mogły zostać zrealizowane, konieczne było określenie ram teoretycznych  dla 

wyjaśnienia analizowanego zagadnienia. Na podstawie przeglądu literatury doprecyzowałem 

główne pytania badawcze oraz określiłem hipotezy stanowiące wstępną wersję modelu 

teoretycznego wyjaśniającego badane zjawisko. W dalszej kolejności poddałem analizie sytuację 

osób starszych oraz główne programy polityki publicznej dotyczące starzenia się ludności 

w Polsce, co stanowiło kontekst dalszych interpretacji. Hipotezy badawcze poddałem 

weryfikacji empirycznej w oparciu o dane z trzech badań ilościowych. Rozpocząłem od badania 

ASPA 2009 PL – były to pierwsze w Polsce duże i reprezentatywne badania pracodawców 

dotyczące kwestii starszych pracowników i starzenia się ludności (projekt „Aktywizacja 

potencjału osób starszych w starzejącej się Europie”). Drugie źródło danych to badania ilościowe 

ASPA 2010 przeprowadzone wśród pracodawców, którzy zgodzili się na ponowny kontakt 

w trakcie poprzedniego wywiadu. Natomiast trzeci zbiór danych to wyniki Badań Pracodawców 

BKL (projekt „Bilans Kapitału Ludzkiego”), realizowanych w latach 2010, 2011, 2012 i 2013, 

będących dotychczas największymi badaniami pracodawców w Polsce (oprócz tego korzystałem 

również z Badań Ludności BKL 2010-2013). Wszystkie trzy wymienione badania zostały 

zrealizowane w ramach działań Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy 

współudziale autora niniejszej pracy (dokładniejszy opis badań znajduje się w rozdziale IV).     

W syntetycznym ujęciu strukturę pracy prezentuje tabela 1, poniżej natomiast znajduje się opis 

poszczególnych rozdziałów.  

  



 

 

 

Tabela 1. Struktura pracy i źródła danych 

Cel rozdziału Główne elementy rozdziału Źródła  

I. Teorie procesów starzenia się jednostek i ludności 

Przegląd badań i teorii 
podejmujących następujące 
zagadnienia: 
- starzenie się jednostek, 
- starzenie się ludności, 
- sytuacja osób starszych 
w społeczeństwie i na rynku 
pracy.  
 

Zagadnienia: 
 Rola teorii w naukach o starzeniu się. 
 Rozwój badań nad procesami starzenia się. 
 Zarys interdyscyplinarnej przestrzeni badań. 
 Konceptualizacja pojęć i główne definicje. 
 

Przegląd literatury z zakresu:  
 gerontologii (w szczególności 
gerontologii społecznej), 

 socjologii starzenia się, 
 demografii, 
 ekonomii starzenia się, 
 psychologii starzenia się. 

II. Rola pracodawców w kształtowaniu sytuacji starszych pracowników – ujęcie teoretyczne 

Teoretyczne ujęcie roli 
pracodawców 
w kształtowaniu sytuacji 
osób starszych na rynku 
pracy.  

Doprecyzowanie głównych 
pytań i hipotez badawczych. 

Zagadnienia: 
 Postrzeganie pracownika przez pracodawcę. 
 Wydajność a wiek. 
 Determinanty wydajności.  
 Działania pracodawców, zarządzanie wiekiem 

i polityka organizacyjna.  
 Opinie, stereotypy i dyskryminacja.  

Przegląd literatury, głównie 
z zakresu:  
 socjologii (ekonomicznej, 

gospodarki, organizacji), 
 nauk o zarządzaniu, 
 ekonomii (zarobków, pracy, 

organizacji), 
 psychologii (rozwojowej, 
poznawczej, społecznej). 

III. Sytuacja osób starszych w Polsce – uwarunkowania gospodarcze, polityczne, społeczne 
i historyczne 

Analiza obecnej sytuacji 
osób starszych na rynku 
pracy w Polsce i określenie 
kontekstu dalszych analiz 
empirycznych.  

Zagadnienia: 
 Sytuacja rynkowa i aktywność osób starszych 

w Polsce.  
 Analiza danych i prognoz demograficznych.  
 Polityka publiczna wobec osób starszych 

i kwestii starzenia się ludności. 
 Aktywność społeczna i rola trzeciego sektora 

w aktywnym starzeniu się. 

 Przegląd literatury i danych 
dotyczących Polski i krajów 
środkowoeuropejskich.  

 Przegląd polskich 
dokumentów strategicznych. 

 Badania BKL – Badanie 
Ludności 2010-2013. 

IV. Rola pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy w Polsce – wyniki 
badań 
Empiryczna analiza roli 
pracodawców 
w kształtowaniu sytuacji 
osób starszych na rynku 
pracy w Polsce. 
 
 
 

Obszary analiz: 
 Działania względem starszych pracowników 

podejmowane w organizacjach. 
 Opinie na temat starszych pracowników. 
 Preferencje pracodawców względem wieku 
pracowników.  

 Związek pomiędzy opiniami i działaniami 
pracodawców. 
 

 Badanie ASPA 2009  
 Badanie ASPA 2010  
 Badania BKL – Badanie 
Pracodawców 2010-2013 

Zakończenie  

Podsumowanie wniosków 
i odpowiedź na pytania 
badawcze. 

Odpowiedź na główne pytania badawcze 
dotyczące roli pracodawców. 

Określenie priorytetów polityki publicznej 
(w wymiarze organizacyjnym) zmierzającej do 
zwiększenia aktywności osób starszych na rynku 
pracy w Polsce. 

Ograniczenia analiz i wniosków oraz kierunki 
dalszych badań. 

Wnioski z badań i rozważań 
prowadzonych w pracy.  

 

Celem rozdziału pierwszego jest zdefiniowanie głównych pojęć i określenie ram teoretycznych, 

w jakich należy analizować sytuację osób starszych w społeczeństwie i na rynku pracy, wskazując 

przy tym na kluczowe obszary niewiedzy w tym zakresie. Badania nad procesami starzenia się 



 

 

 

(jednostek i ludności) wymagają silnie interdyscyplinarnego podejścia, które zaprezentuję sięgając 

m.in. do literatury z zakresu gerontologii (przede wszystkim gerontologii społecznej), socjologii 

starzenia się, demografii, ekonomii starzenia się i psychologii starzenia się. Przedstawiłem tutaj 

historię oraz główne wyzwania w rozwoju tej interdyscyplinarnej przestrzeni badań, starając się 

jednocześnie odeprzeć często stawiany zarzut dotyczący teoretycznego zubożenia badań 

ageingowych. W tym kontekście opisałem również rolę teorii, charakteryzując jednocześnie 

podejście metodologiczne zastosowane w pracy.  

Celem rozdziału drugiego jest analiza roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych 

na rynku pracy w ujęciu teoretycznym, o czym dotychczas niewiele pisano. Aby wypełnić tę lukę, 

poddałem analizie postawy, działania i oczekiwania pracodawców oraz ich relacje ze starszymi 

pracownikami, czerpiąc m.in. z dorobku socjologii gospodarki i organizacji, ekonomii, nauk 

o zarządzaniu i psychologii. Jednym z kluczowych atrybutów pracownika z perspektywy 

pracodawcy jest jego wydajność. W rozdziale tym omówiłem zatem literaturę dotyczącą związku 

wieku z wydajnością oraz determinant wydajności – zarówno tych indywidualnych, jak 

i środowiskowych. Wśród tych drugich istotne są kwestie zarządzania wiekiem i polityki 

organizacyjnej. Przedmiotem rozważań jest również wpływ, jaki na działania pracodawców mają 

opinie na temat pracowników i stereotypy dotyczące wieku. Relacje pomiędzy pracownikiem 

(w określonym wieku) a pracodawcą, funkcjonującymi w określonym kontekście organizacyjnym 

i społecznym, przedstawię w postaci modelu koncepcyjnego. Przegląd stanu wiedzy pozwolił 

doprecyzować główne pytania badawcze oraz przedstawić główne hipotezy stanowiące wstępną 

teorię wyjaśniającą mechanizmy kierujące relacją (starszy) pracownik – pracodawca.  

Trzeci rozdział ma na celu przedstawienie kontekstu dla analizy roli pracodawców w Polsce. 

W pierwszej kolejności zaprezentuję czynniki gospodarcze, polityczne, społeczne i historyczne 

mające wpływ na sytuację osób starszych w naszym kraju. Przedstawię aktualną sytuację osób 

starszych na rynku pracy oraz prognozy demograficzne dotyczące przemian struktury wiekowej. 

Następnie skupię się na analizie rozwoju polityki publicznej wobec osób starszych i kwestii 

starzenia się ludności w Polsce. Nie bez znaczenia będzie również zaprezentowanie aktywności 

pozazawodowej i roli trzeciego sektora w aktywnym starzeniu się. Powyższe zagadnienia są 

również istotne ze względu na cel aplikacyjny badania, czyli określenie priorytetów dla polityki 

publicznej.   

Celem czwartego rozdziału jest empiryczna analiza roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji 

osób starszych na rynku pracy. Hipotezy badawcze wynikające z przeglądu literatury zostały 

przełożone na bardziej szczegółowe pytania badawcze uwzględniające charakter dostępnych 

danych (badania ASPA 2009 PL, ASPA 2010 oraz Badania Pracodawców BKL 2010-2013). Obszar 

analiz obejmuje takie zagadnienia, jak działania względem starszych pracowników podejmowane 

w organizacjach, opinie na temat starszych pracowników, preferencje pracodawców względem 

wieku pracowników oraz związek pomiędzy opiniami i działaniami pracodawców. 



 

 

 

W zakończeniu podsumowałem główne wnioski teoretyczne dotyczące roli pracodawców 

w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy. Wyniki analiz przedstawionych 

w rozdziale IV pozwoliły na zweryfikowanie zaproponowanego w rozdziale II modelu 

teoretycznego relacji pracownik-pracodawca. Na ich podstawie oraz w oparciu o analizę sytuacji w 

Polsce zostały również przedstawione konkluzje o charakterze aplikacyjnym w odniesieniu do 

polityki publicznej zmierzającej do wydłużenia aktywności zawodowej i zwiększenia aktywności 

osób starszych – zostały określone priorytety tej polityki, które bezpośrednio dotyczą 

organizacyjnego wymiaru relacji rynkowych. Na koniec omówiłem ograniczenia dotyczące 

przeprowadzonych analiz i przytoczonych wniosków, a wątpliwości oraz obszary niewiedzy 

wskazały na kierunki dalszych badań.   

Podziękowania 

Na koniec chciałbym wyrazić wdzięczność osobom i instytucjom, które przyczyniły się do 

powstania niniejszej pracy. Słowa podziękowania kieruję w pierwszej kolejności do promotora 

pracy – prof. Jarosława Górniaka – za wsparcie i cenne uwagi, na które zawsze mogłem liczyć. 

Dzięki jego doświadczeniu, wiedzy i intuicji udało mi się uniknąć wielu ślepych uliczek przy 

stawianiu pytań i poszukiwaniu na nie odpowiedzi. Przede wszystkim jednak to dzięki jego 

wyobraźni, zapałowi oraz wierze w naukę i człowieka zdecydowałem się rozpocząć pracę 

naukową, a jego postawa i poczucie misji wyznaczyły główne wartości, którymi pragnąłbym się w 

tej pracy kierować.  

Drugą osobą, bez której prezentowana praca nie powstałaby jest dr Jolanta Perek-Białas, którą 

mogę traktować jako drugiego, nieformalnego promotora pracy. To dzięki niej jeszcze pod koniec 

studiów magisterskich zainteresowałem się tematyką starzenia się ludności. Umożliwiła mi ona 

rozwój w tej dziedzinie poprzez zaangażowanie mnie w kierowane przez nią przedsięwzięcia 

badawcze. Wiele z podejmowanych w pracy wątków było przedmiotem wspólnych badań, 

rozważań i publikacji. Przez kilka lat współpracy mogłem czerpać nie tylko z jej bogatej wiedzy 

naukowej i umiejętności działania w świecie akademickim, zawsze mogłem też liczyć na wsparcie 

i szczerą rozmowę. Dzięki niej wiem, że należy stawiać sobie ambitne cele i poszerzać horyzonty, 

a dobrą naukę można tworzyć jedynie  w oparciu o dobre relacje międzyludzkie.  

Podziękowania należą się także Instytutowi Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede 

wszystkim jego byłemu dyrektorowi prof. Markowi Kuci, który zawsze bardzo przychylnie 

podchodził do realizowanych przeze mnie przedsięwzięć. Dzięki jego pomocy było możliwe m.in. 

uzyskanie finansowania z budżetu instytutu na realizację badań ASPA 2010, których wyniki 

zostały wykorzystane w pracy. Ogromnym wsparciem było również stypendium Doctus 

przyznane na realizację niniejszej pracy przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.  

Za całą resztę dziękuję Ani.    



 

 

 

 

Rozdział I.  

Teorie proceso w starzenia się jednostek i ludnos ci 

 

Wprowadzenie  

W 1970 r. M. Mead w znanej książce pt. Kultura i tożsamość. Studium dystansu 

międzypokoleniowego (Mead, 2000) opisała źródła napięć między młodszymi i starszymi 

generacjami oraz kluczową zmianę, jaka zaszła w relacjach międzypokoleniowych w wyniku 

przemian społecznych, globalizacji i postępu naukowo-technologicznego. Zmiana ta polegała na 

przejściu od społeczeństwa, w którym wzorce kulturowe wytyczały starsze pokolenia (kultury 

postfiguratywne) do społeczeństwa, w którym to młodzi wyznaczają trendy i wzorce swoim 

rodzicom (kultury prefiguratywne). W kulturze prefiguratywnej starsze pokolenia muszą stale 

uczyć się i adaptować do coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości.   

Mead, chociaż jej praca w żadnym stopniu nie nawiązywała do nauk gerontologicznych, 

barwnym językiem opisała główne mechanizmy koncepcji life course. Przyjmując dynamiczną, 

temporalną perspektywę, zauważyła ona, że obok różnic wynikających z wieku, jednostki 

urodzone w różnym czasie dysponują swoistym bagażem doświadczeń i umiejętności, a zmiana 

społeczna inaczej wpływa na osoby będące na różnych etapach życia (gerontologia określa to 

mianem efektów starzenia się, kohorty i okresu). Mead zwracała również uwagę na to, że wiek 

jest wymiarem strukturyzującym relacje społeczne, m.in. relacje władzy i wpływu. Łączyła też 

zmianę społeczną z następstwem kohort i starzeniem się jednostek, co stanowiło podstawę 

rozwijającej się od lat 70. teorii stratyfikacji – jednego z kluczowych podejść teoretycznych 

gerontologii.  

Niestety, pomimo znakomitej intuicji socjologicznej, Mead często zbyt stereotypowo i prosto 

charakteryzowała relacje międzypokoleniowe i same pokolenia „młodych” i „starszych” – trafnie 

rozpoznawała istotne procesy i mechanizmy, lecz zanadto pochopnie przechodziła do 

wnioskowania o ich przyczynach i do prognozowania przyszłości. Nie piszę tych słów, aby 

dyskredytować znaczenie znakomitej i klasycznej już pracy Amerykanki, lecz aby nawiązać do 

pewnej tendencji w dyskusjach nad zmianą społeczną (ponieważ mówiąc o przemianach 

demograficznych, właśnie o niej mówimy) – tendencji do zbyt pochopnego wnioskowania 

o mechanizmach na podstawie zależności korelacyjnych, do zbyt daleko idących ekstrapolacji 

trendów i zbyt dużych uogólnień oraz do traktowania wiedzy teoretycznej i danych 

empirycznych wybiórczo. Innymi słowy, tendencji do pozostawania na powierzchni zjawisk 



 

 

 

społecznych, zamiast wnikania w ich istotę, nawet jeżeli ma się znakomitą intuicję. Analizując 

konsekwencje starzenia się ludności, a w szczególności aspirując do planowania działań 

mających pomóc w sprostaniu wyzwaniom przyszłości, trzeba mówić językiem procesów 

i mechanizmów, a wiedzy o nich dostarcza teoria oparta o dane.  

W bardziej systematycznym ujęciu kwestie podejmowane przez Mead są analizowane przez 

gerontologię społeczną, która w okresie wydania Kultury i tożsamości wchodziła w USA w fazę 

szybkiego rozwoju. W pierwszym rozdziale pracy opiszę ten rozwój, przedstawię też kluczowe 

koncepcje i pojęcia, które pozwolą lepiej zrozumieć starzenie się jednostek, starzenie się 

ludności oraz, co przyświecało Mead – zmieniający się świat, a wraz z nim zmieniające się relacje 

społeczne. W pierwszej kolejności omówiona zostanie rola teorii w naukach o starzeniu się, 

a następnie rozwój badań nad starością, główne zagadnienia, koncepcje i podejścia teoretyczne. 

Konieczne będzie uwzględnienie nie tylko wiedzy ulokowana stricte w akademickiej przestrzeni 

gerontologii lub socjologii starzenia się, lecz także szerszego interdyscyplinarnego pola badań 

ageingowych1 i zwrócenie się ku perspektywie psychologicznej i ekonomicznej. Osobny 

podrozdział zostanie poświęcony dorobkowi polskich badaczy. W niniejszym rozdziale 

określone zostaną ramy analizy dotyczącej sytuacji osób starszych na rynku pracy.   

1. Badanie procesów starzenia się 

1.1. Rola „teorii” w naukach o starzeniu się 

Jednym z często powtarzanych zarzutów wobec prowadzonych obecnie badań nad starzeniem 

się ludności jest teoretyczna ubogość tego nurtu oraz zbyt duża koncentracja na badaniach 

opisowych i ilustracyjnych, nie zaś na badaniach aspirujących do wyjaśnienia rzeczywistości 

i zmierzających do kumulatywnego rozwoju wiedzy (Mayer, 2009; Marshall, Bengtson, 2011). 

„Gerontology is rich in data but poor in theory” – tak jeszcze pod koniec lat 80. twierdzili między 

innymi dwaj czołowi przedstawiciele gerontologii, tj. J. Birren i V. Bengtson (za: Bengtson, Rice, 

Johnson, 1999: 4). Na poparcie tej tezy V. Bengtson, E. Burgess i T. Parrott (1997) przedstawili 

dane wskazujące, że aż 72% z 645 artykułów dotyczących zagadnień z zakresu gerontologii 

społecznej lub socjologii starzenia się, które ukazały się w latach 1990-1994 w czołowych 

czasopismach z tych dziedzin, nie odwoływało się przy wyjaśnianiu prezentowanych analiz do 

jakichkolwiek teorii gerontologicznych lub socjologicznych. W kolejnych latach nastąpiła pewna 

zmiana. Analizując „Journal of Gerontology: Social Sciences”, D. Alley i in. (2010) podają, że 

odsetek artykułów nawiązujących do teorii wzrósł z 20% w latach 1990-1994 do 47% w latach 

2000-2004. Pomimo tego, nadal znaczna część gerontologii pozostaje dziedziną wyraźnie 

ateoretyczną, jak twierdził S. Daatland (2002: 7). Warto zatem postawić pytanie o znaczenie 

teorii i jej rolę w stosunku do bogatej empirii w naukach gerontologicznych.   

                                                           
1
 Teorie procesu starzenia się będę niekiedy określał skrótowo teoriami „ageingowymi” (stosując przy tym 

brytyjską pisownię słowa ageing, nie zaś amerykańską aging). 



 

 

 

Czym jest teoria? Zarys podejścia metodologicznego  

Na początek należy wyjaśnić jak rozumiana będzie „teoria”, zarysowując zarazem podejście 

metodologiczne prezentowane w pracy. Otóż teorię można traktować jako zestaw hipotez 

wyjaśniających, a nie jedynie opisujących obserwowane zjawiska – jako próbę ujęcia 

rzeczywistości społecznej w kategoriach procesów, mechanizmów, zależności i wpływów, nie 

zaś jedynie jako generalizację wniosków. Podejście takie wpisuje się w pewien szerszy nurt 

w naukach społecznych, który najogólniej można nazwać empirycznym podejściem 

pozytywistycznym. Jego korzenie sięgają do kantowskiej krytyki czystego rozumu, jednak wśród 

najważniejszych klasyków można umieścić z pewnością Ch. S. Peirce’a i K. Poppera, których 

podejścia uzupełniają się. Pierwszy z nich, niesłusznie niemal zapomniany przez XX-wieczną 

naukę2, skupiał się na logice odkrycia, natomiast dla drugiego głównym polem zainteresowań 

była logika dowodu. Peirce’a najbardziej interesowało to, jak tworzona jest wiedza i hipotezy. 

Stąd jego ogromne zainteresowanie abdukcją jako jedyną metodą wnioskowania zdolną do 

generowania nowej wiedzy. Popper natomiast stworzył podwaliny dla całego procesu 

weryfikacji teorii (por. Krupnik, Turek, 2014).  

W ujęciu metodologii pragmatycznej Peirce’a teoria jest wynikiem procesu badawczego, pewną 

koncepcją odporną na wątpienie i falsyfikację (Peirce, 1901b). Cechami takiej wiedzy jest 

komunikatywność, intersubiektywność i reprodukowalność w oparciu o empirię, odpowiednie 

metody i działania. Musi być zatem poddawalna operacjonalizacji i weryfikacji. Co istotne, taka 

wiedza jest tymczasowa, niepewna i otwarta na modyfikacje. To, co dzisiaj jest uważane za 

prawdę, jutro może zostać zmodyfikowane lub nawet odrzucone. Rozwój nauki jest w tym ujęciu 

niekończącym się procesem nakierowanym na opisanie i tłumaczenie rzeczywistości w ramach 

naszych możliwości. Prawidłowości i obiektywna rzeczywistość istnieją, lecz poznanie 

obarczone jest błędem, co prowadzi nas do stałej tułaczki i gubienia tropów. Nie możemy też 

poznać świata w sposób w pełni obiektywny, gdyż każda obserwacja jest z gruntu 

uteoretyzowana. Takie podejście, podkreślające skończoność wiedzy i nieskończoność procesu 

badawczego, jest połączeniem metafizycznego realizmu i fallibilizmu. Jak to ujmował Popper 

(2002: 277-280), nauka nie jest zbiorem przesłanek, lecz niekończącą się serią sytuacji 

problemowych, tymczasowych rozwiązań, eliminowania błędów i dochodzenia do nowych 

sytuacji problemowych. Ostatecznym celem nauki jest prawda rozumiana jako idea 

regulatywna: prawda o rzeczywistości istnieje, ale w praktyce nie jest dla nas dostępna (jest to 

tzw. słaby fallibilizm). Możemy dojść jedynie do pewnej intersubiektywnej, tymczasowo 

                                                           
2
 Peirce (1839-1914) jest obecnie uważany za jednego z najważniejszych i najwybitniejszych filozofów 

amerykańskich. Wiek dwudziesty przyniósł kilka dojrzałych podejść badawczych, które w pewnym momencie 

rozwoju same zaczęły odnosić się do pragmatyzmu, jak teoria ugruntowana i ewaluacja. Przełom XX i XXI w. 

to okres, kiedy spuścizna Peirce’a wydaje się zyskiwać szersze zainteresowanie nauk empirycznych (przez długi 

czas pragmatyzmem Peirce’a interesowali się głównie filozofowie), o czym świadczy chociażby rosnąca liczba 

artykułów naukowych analizujących elementy pragmatyzmu, głównie abdukcję. W wielu obszarach 

prekursorska myśl Amerykanina została rozpoznana, jednak nadal pojawiają się nieporozumienia interpretacyjne 

i definicyjne (por. Krupnik, Turek, 2014). 



 

 

 

obowiązującej prawdy, odpornej na wątpienie i falsyfikację w danym miejscu i czasie. Stanowi 

ona teorię naukową, zawsze opartą na empirii, lecz nigdy ostateczną. Nauka natomiast ma 

charakter kumulatywny. Wcześniejsza wiedza i teorie wyjaśniające rzeczywistość, nawet jeżeli 

nieaktualne – czy to w wyniku odkrycia nowych faktów, czy też przeobrażenia się badanych 

mechanizmów – stanowią istotne przesłanki do dalszych badań. 

Peirce w swojej filozofii pragmatycznej skupił się na empirycznie ugruntowanym procesie 

tworzenia nowej wiedzy w kontekście odkrycia (Peirce, 1901a). Kontekst odkrycia oznacza 

badanie sytuacji, faktu lub mechanizmu, które nie mają wyjaśnienia, istniejące wyjaśnienie nie 

jest wystarczające dla badacza lub badacz zamierza podejść do jego wyjaśnienia z tzw. otwartym 

umysłem w ramach nieobciążonego schematu koncepcyjnego. Badanie naukowe musi być 

ujmowane jako cały proces: „Nikt nie sądzi, iż ostatnie kilka taktów na końcu utworu 

muzycznego jest celem tego utworu”, pisze Peirce (cytat za: Kreutz, 1988: XII). Proces badawczy 

polega na stałym tworzeniu abdukcyjnych hipotez, wyciąganiu z nich dedukcyjnych 

konsekwencji i poddawaniu ich empirycznym sprawdzianom. Abdukcja jest procesem 

rozumowania, który dla pewnego zbioru faktów tworzy ich najbardziej prawdopodobne 

wyjaśnienia, a więc hipotezy (Peirce, 1903). Szukamy hipotezy, która będzie najbardziej 

prawdopodobną drogą wyjaśnienia naszych obserwacji (jest ona jednocześnie jedyną drogą 

kreacji idei i teorii w nauce). Proste zgadywanie jest jednak ograniczone, albo też 

ukierunkowane, maksymą pragmatyczną, która wymaga, aby wnioski były weryfikowalne 

empirycznie. W praktyce maksyma pragmatyczna stanowi kryterium weryfikowalności i jest 

zatem zalążkiem falsyfikacjonizmu – klucza do współczesnej nauki. Hipoteza wywnioskowana 

metodą abdukcji musi mieć należyte uzasadnienie. Pragmatyzm nie uznaje więc teorii, które nie 

odnoszą się w wystarczająco precyzyjnym stopniu do empirii. Pozwala to również na 

weryfikację wstępnych założeń badacza, uświadomionych bądź nie, będących poprzednikami 

dla pierwszego cyklu badania i narzucających pewne znaczenia i interpretacje – pozwala 

uniknąć tego, co stanowi jedną z największych bolączek nauki, czyli ideologii i myślenia 

życzeniowego. 

Obecnie jednymi z najbardziej popularnych i interesujących podejść metodologicznych na 

gruncie socjologii, utrzymanych w duchu pozytywistycznego pragmatyzmu, są: teoria 

ugruntowana (w ujęciu pragmatycznym), socjologia analityczna oraz teoria ewaluacji (por. 

Krupnik, Turek, 2014).  

R. Richardson i E. Kramer piszą, że podporządkowanie teorii ugruntowanej indukcji było jednym 

z największych nieporozumień w jej historii. Dopiero w połowie lat 90. „odkryto”, że jest ona 

znakomitą egzemplifikacją metodologii pragmatycznej oraz, że „wnioskowanie abdukcyjne leży 

w [jej] sercu” (Richardson, Kramer, 2006: 497). Rozpoczęło to renesans pragmatyzmu Peirce’a 

w naukach społecznych. Świadome zastosowanie abdukcji ułatwiło uporanie się z niektórymi 

problemami, m.in. rolą, miejscem i sposobem budowania teorii, a także dylematem pomiędzy 



 

 

 

postawą open mind i empty head, czyli możliwością ograniczenia prekonceptualizacji. 

Umożliwiło również utrzymanie procesu budowania teorii jako jawnego i świadomego, przy 

zachowaniu jego elastyczności (Bryant, Charmaz, 2007; Reichertz, 2007). Teoria ugruntowana 

w ujęciu pragmatycznym to zatem proces budowania teorii wyjaśniającej średniego zasięgu, 

w ramach której zbieranie danych, ich analiza i konstruowanie teorii nie są niezależnymi 

etapami, lecz są powtarzane do momentu aż wyjaśniony zostanie dany fragment rzeczywistości. 

Celem jest opisanie mechanizmów i procesów społecznych postrzeganych intersubiektywnie 

(w przeciwieństwie do równie popularnego podejścia konstruktywistycznego, skupionego na 

subiektywnym postrzeganiu świata, znaczeniach i interpretacjach, por. Charmaz, 2009). 

Z kolei socjologia analityczna jest podejściem badawczym, którego celem jest „głębokie 

zrozumienie” mechanizmów społecznych, dążące do wyjaśnienia ich w kategoriach 

przyczynowo-skutkowych (Hedstrom, Bearman, 2009). Podstawowym założeniem podejścia 

jest indywidualizm, przyjęcie, że własności zbiorowości są konsekwencją własności jednostek 

wchodzących w ich skład. Jest to jednak tzw. indywidualizm „strukturalny”, mówiący, że 

podmiot działający jest „zakorzeniony” w relacjach, strukturach i instytucjach społecznych, które 

wpływają na cel i formę działań jednostek. Socjologia analityczna odrzuca wielkie teorie, 

koncentrując się na teoriach średniego zasięgu (nawiązując przy tym do R. K. Mertona, jednej 

z głównych postaci inspirujących twórców nurtu). Dodatkowo, zakłada tworzenie wiedzy 

użytecznej i możliwej do zastosowania w praktyce.  

Innym, niezmiernie interesującym przykładem stosowania abdukcji jest metodologia ewaluacji. 

Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że wprost wyraża ona ideę pragmatyczną 

(Levin-Rozalis, 2000). Ewaluacja, najogólniej i najprościej mówiąc, to systematyczne badanie 

oceniające efekty, jakość i wartość pewnych działań. Opiera się ona na „procesie odkrycia”, co 

odwołuje nas do abdukcji jako głównej drogi postępowania. Koncentrując się na działaniu szuka 

wszystkich związanych z nim elementów rzeczywistości: założonych i niezałożonych 

konsekwencji i rezultatów, wszelkich możliwych przyczyn, wpływów, efektów, oddziaływań i 

relacji. Postępowanie badacza-ewaluatora wynika z teoretycznych przesłanek, zmierza jednak 

do określenia konkretnego praktycznego działania. Założenia teoretyczne są zaś weryfikowane 

i modyfikowane wedle empirii. Prowadzi to do przyjęcia procesualnego charakteru badania, 

zawierającego element „uczenia się”, szukania przyczyn, a nie pozornych korelacji, dążenia do 

wiedzy odpowiadającej rzeczywistości.  

Wszystkie te podejścia znakomicie opisują to, co wielu autorów podkreśla, odnosząc się do 

gerontologii społecznej, czyli nastawienie na poznanie empiryczne, pluralizm paradygmatyczny, 

teoretyczny i metodologiczny, konieczność zachowania stałej relacji pomiędzy rozwojem teorii 

i danymi (por. Szatur-Jaworska i in., 2006: 16-25; Morgan, Kunkel, 2007: 25-52). Podejście 

pragmatyczne jest podstawowym wyznacznikiem pracy, zarówno w konstruowaniu pytań 

badawczych, analizie i interpretacji danych, jak i w procesie budowania teorii.  



 

 

 

Czy gerontologia społeczna może być ateoretyczna?  

Nie sposób przynajmniej częściowo nie zgodzić się ze stawianym często zarzutem o dominacji 

empirii nad teorią w naukach ageingowych, śledząc wiodące dyskusje nad konsekwencjami 

procesu starzenia się ludności oraz niezliczone analizy powszechnie dostępnych danych 

opisujące oraz prognozujące trendy demograficzne i wskaźniki rynkowe. Zazwyczaj poprzestają 

one bowiem na ogólnych, niepogłębionych konkluzjach i prostych analizach korelacyjnych, które 

nie zmierzają do systematycznego i kumulatywnego rozwoju teorii. Ta powierzchowność 

w dużej mierze wynika z ogromnego zainteresowania tą tematyką ze strony świata polityki 

i mediów. Podejście praktyczne i badania stosowane zyskały ogromne znaczenie w świecie, 

który zorientował się, że coraz szybciej się starzeje. Paradoksalnie, pomimo wzrostu liczby 

badań nad procesami starzenia się, w dużej części finansowanych ze środków publicznych 

(szczególnie w Unii Europejskiej), efekty wielu prac ograniczają się jedynie do dostarczenia 

danych monitorujących będących podstawą do tworzenia programów interwencji publicznej.  

To, czy teorie starzenia się są potrzebne, lub też w ogóle możliwe, stanowi przedmiot ciekawych 

dyskusji, które w gruncie rzeczy odzwierciedlają spory toczące się w wielu dziedzinach nauk 

społecznych. Warto wymienić kilka istotnych zarzutów wobec teorii ageingowych (Birren, 1999; 

Biggs, Hendricks, Lowenstein, 2003; Bengtson, Putney, Johnson, 2005; Bengtson i in., 2009; 

Hendricks, Applebaum, Kunkel, 2010; Marshall, Bengtson, 2011). Po pierwsze, praktyka 

i doświadczenia z ostatnich kilku dekad pokazują, że większą popularnością cieszą się badania 

stosowane dążące do rozwiązania praktycznych problemów (np. z zakresu polityki publicznej) 

lub też badania opisowe tworzące co najwyżej generalizacje, nie wyjaśniające rzeczywistości 

w kategoriach teoretycznych. Wtóruje temu przekonanie, że mamy już wystarczająco dużo 

danych oraz teorii, a potrzeba konkretnych rozwiązań, które pomogą osobom starszym, 

systemowi emerytalnemu lub służbie zdrowia. Po drugie, teorie postrzegane są niekiedy jako 

abstrakcyjne dzieła naukowców obserwujących świat z perspektywy swojego biurka, 

nieprzydatne w praktyce naukowej, która ma do czynienia z konkretnymi ludźmi i danymi. 

Krytycy podnoszący ten argument mają jednak zazwyczaj na myśli tzw. wielkie teorie, od 

połowy XX w. coraz mniej popularne w naukach społecznych. Po trzecie, cieszący się dużą 

popularnością konstruktywizm odrzuca możliwość akumulacji wiedzy, a co za tym idzie – 

budowę teorii, które będą użyteczne poza obszarem danych, na podstawie których powstały. 

Zamiast tego, podejście to skupia się m.in. na subiektywnym doświadczeniu starości i starzenia 

się. Po czwarte, powszechny jest zarzut, że coś takiego jak teoria starzenia się nie może w ogóle 

powstać. Co najwyżej możemy mówić o teoriach uwzględniających proces starzenia się i zmiany 

w czasie. Natomiast sam proces starzenia się jest tak wieloaspektowy, dotyczy tak wielu 

dziedzin życia, że nie można go jako takiego wytłumaczyć. W tym duchu pobrzmiewają również 

obawy o to, że dziedzina age, ageing and the life course staje się w zasadzie interdyscyplinarną 

przestrzenią badań nad wszystkim, co bierze pod uwagę wiek i zmianę w czasie, a jej niezwykle 



 

 

 

rozciągliwe granice obejmują niemal wszystkie medyczne, psychologiczne, społeczne, 

polityczne, demograficzne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania współczesnych społeczeństw.  

Nie oznacza to jednak, że brakuje teorii ageingowych, opartych na rzetelnej metodologii i bogatej 

empirii, oraz że są one nieprzydatne dla celów naukowych lub praktycznych. Wręcz przeciwnie, 

stwierdzając w duchu pragmatyzmu, potrzebujemy teorii, ponieważ możemy i powinniśmy 

starać się wyjaśnić badaną rzeczywistość. Przede wszystkim niemożliwa jest obserwacja bez 

teorii – każdy rodzaj prekonceptualizacji jest już pewną hipotezą na temat obserwowanego 

zjawiska. Nie tylko wyjaśnienie, ale także analiza opisowa wymaga teorii, która podpowiada 

czego szukać, jak kategoryzować i co powinno ze sobą korelować. Utrzymywanie postawy 

ateoretycznej może prowadzić do nieświadomego przyjmowania (a co za tym idzie – 

nieweryfikowania) pewnych założeń i interpretacji. Teoria nie jest z gruntu niepraktyczna,  

pozwala m.in. projektować bardziej skuteczną i efektywną politykę publiczną, która będzie 

uwzględniać mechanizmy przyczynowe i potencjalne konsekwencje (także te niechciane lub 

niekoniecznie spodziewane). Zanim wydane zostaną pieniądze, warto znać założenia leżące 

u podstaw badań, interwencji lub programu. Socjologia jest nauką aplikacyjną, a więc zajmując 

się analizą problemów społecznych, dostarcza wiedzy i narzędzi do ich rozwiązania (por. 

Frysztacki, 2009: 272 ff.; 2014).  

Jednym z kluczowych wyzwań dla rozwoju nauk o starzeniu się jest rozwój 

interdyscyplinarnych teorii oraz integracja wiedzy z wielu dziedzin (Bengtson i in., 2009; 

Marshall, Bengtson, 2011). Teorie ujmujące całościowo lub przynajmniej szeroko proces 

starzenia się jednostek i ludności, mające na celu wyjaśnienie procesów związanych z nimi 

w kategoriach „jak” i „dlaczego”, były rozwijane w XX w. w wielu dziedzinach nauki. Jednak 

dopiero dwie-trzy ostatnie dekady przyniosły dojrzałą refleksję nad teoretycznym ujęciem tych 

zjawisk, wykraczającym poza ramy pojedynczych dziedzin akademickich. Ogromną rolę odegrali 

tutaj m.in. J. Birren, V. Bengtson i R. Binstock, podejmując próby systematyzacji, syntezy 

i rozwoju teorii ageingowych z wielu dziedzin (m.in. zapoczątkowali i przez wiele lat redagowali 

oni ważne serie podręczników i zbiorów publikacji prezentujących podejście interdyscyplinarne, 

takie jak: Handbook of Theories of Aging, Handbook of Aging and the Social Sciences i Handbook of 

the Psychology of Aging). Badanie procesów starzenia się jednostek i starzenia się ludności 

wymaga sięgnięcia do dorobku nauk demograficznych, socjologicznych, psychologicznych, 

ekonomicznych, politycznych, medycznych, czy też filozofii. Znamienny jest tutaj tytuł pierwszej 

kompleksowej książki na temat historii gerontologii, nauki badającej różne aspekty procesu 

starzenia się: Crossing frontiers: Gerontology Emerges as a Science, autorstwa A. Achenbauma 

(1995). Tytułowe przekraczanie granic oznacza przyjęcie szerokiej perspektywy badawczej 

ujmującej starzenie się (jednostki lub ludności) jako proces dynamiczny, kształtowany przez 

kontekst, rozmaite czynniki, a także mający na nie zwrotny wpływ.  



 

 

 

Jednocześnie jednak nie można mówić o żadnej uniwersalnej „wielkiej teorii” starzenia się, 

a wszelkie dotychczasowe próby jej stworzenia okazały się nieudane (Achenbaum, 1995: 

85-100; Bengtson, Rice, Johnson, 1999: 10-12). Proces starzenia się jednostek jest bardzo 

zróżnicowany, tak samo jak zróżnicowana jest kategoria „osób starszych”. To powoduje, że 

próby wprowadzenia ogólnych, uniwersalnych twierdzeń są zazwyczaj zbyt upraszczające. 

C. Victor (2005: 10) upatruje przyczyn porażki w sformułowaniu systematycznej teorii starzenia 

się również w trudności przezwyciężenia problemu łączenia mikro- i makrospołecznych 

wymiarów rzeczywistości, z jakim spotykamy się także w innych obszarach nauk społecznych. 

Zamiast wielkich teorii powstała mnogość teorii lokalnych, teorii średniego zasięgu, używając 

języka Mertona. Birren (1999: 466) określa je teoriami aspektowymi, krytykując jednocześnie 

zbyt słabą integrację pomiędzy dyscyplinami, wynikającą ze zbyt silnej „departamentalizacji” 

nauki na współczesnych uniwersytetach. Z kolei G. Hagestad i D. Dannefer piszą o tendencji do 

mikrofikacji (microfication) w naukach społecznych dotyczących starzenia się. Dotyczy ona 

koncentracji na społecznych i psychologicznych charakterystykach interakcji na poziomie mikro, 

z pominięciem refleksji na temat makroprocesów i struktur (Hagestad, Dannefer, 2001, za: 

Phillipson, 2013: 50). Daatland (2002: 8) stwierdza nawet, że gerontologia jest „uwięziona w 

pułapce interdyscyplinarności”, co nie sprzyja rozwojowi teorii, gdyż te są w naturalny sposób 

przypisane konkretnym dyscyplinom. Wyjście z tej pułapki widzi on nie w porzuceniu 

interdyscyplinarności, która jest nieodzowna w tej dziedzinie badań, lecz w integracji wiedzy 

z wielu dyscyplin. Phillipson (2013: 51) wtóruje mu, twierdząc, że głównym wyzwaniem 

najbliższej przyszłości jest rozwój teorii makrosocjologicznych, które będą w stanie ogarnąć ten 

skomplikowany zestaw mechanizmów, jaki niesie ze sobą starzenie się ludności, a także pozwolą 

ująć jednostkowy proces starzenia się zarówno jako doświadczenie indywidualne, jak i proces 

konstruowany społecznie, kulturowo i ekonomicznie.  

Należy zauważyć, że od końca lat 80., do których odnosi się krytyka Birrena i Bengtsona 

przytoczona na początku rozdziału, wiele się zmieniło. Po pierwsze, już oni sami wielkie 

nadzieje pokładali w rosnącej powszechności badań longitudinalnych (panelowych). Dają one 

możliwość lepszej weryfikacji hipotez, a co za tym idzie pozwalają na rozwój teorii starości 

i pogłębianie wiedzy o procesach temporalnych. Po drugie, ostatnie kilkanaście lat przyniosło 

wiele działań i prac mających na celu integrację i ogarnięcie interdyscyplinarnej przestrzeni 

badań nad starością (będą one w pracy wielokrotnie przywoływane). V. Bengtson, N. Putney 

i M. Johnson (2005) stawiają sobie pytanie, czy gerontologię w ogóle można nazwać nauką? Jak 

można się domyślać, odpowiadają na nie twierdząco, upatrując siły tego podejścia m.in. 

w zróżnicowaniu perspektyw. Jednak pewne wątpliwości wynikają z kilku podstawowych 

problemów i bariery dla kumulatywnego rozwoju teoretycznego badań nad starością (tamże: 

16-17). Są to m.in. trudność w integracji wiedzy z różnych obszarów i dyscyplin; silne 

nastawienie aplikacyjne w gerontologii, które przesuwa warstwę teoretyczną na dalszy plan; 

bardzo silne skoncentrowanie na perspektywie jednostkowej i analizach w skali mikro, 



 

 

 

ignorujące szerszy kontekst i makrostruktury; a także zróżnicowane podejścia epistemologiczne 

(w szczególności silny wpływ postmodernizmu w naukach społecznych).  

W nawiązaniu do tych wątpliwości wydaje się, że można mówić o pewnym „kryzysie 

mozaikowości” w naukach o starzeniu się. Nie odnosi się on do różnorodności, płynności czy też 

ulotności rzeczywistości społecznej stanowiącej przedmiot badań. Socjologia interpretatywna 

wsparta doświadczeniami postmodernizmu proponuje bardzo ciekawe ujęcie tej rzeczywistości 

– jej procesualność, dzianie się, wieloaspektowość i niedeterministyczny charakter oraz 

spojrzenie na to wszystko od wewnątrz, ale przy uwzględnieniu kontekstu. Kryzys 

mozaikowości oznacza w tym przypadku skupienie się na opisie i pogłębionej analizie 

fragmentów rzeczywistości, przy pominięciu sfery budowania teorii, braku ustalonych 

i weryfikowalnych schematów wyjaśniania, mnogości, dowolności i subiektywizmie podejść. 

Chaotyczna, złożona i zmienna rzeczywistość nie musi prowadzić do chaosu w nauce. Słowo 

kryzys jest być może zbyt ostrym sformułowaniem, ma jednak zaletę – zachęca nas do 

poszukiwań jakiejś drogi wyjścia. Pytanie o rolę i miejsce socjologii w naukach o starzeniu się 

może prowadzić do konstatacji, że socjologia nomotetyczna boryka się w ich obrębie z pewnymi 

problemami. Jeżeli socjologia ma wyjaśniać rzeczywistość, to potrzebuje metodologii badania, 

wnioskowania, wyjaśniania i tworzenia teorii. Niezbędne jest też świadome narzucenie 

kontekstu odkrycia, niepoprzestawanie na odpowiedziach pozornych, unikanie utartych ścieżek, 

ciągłe stawianie kolejnych pytań i wejście pod powierzchnię oczywistości prowadzące do istoty 

problematyki. Postępowanie naukowe musi być ujęte jako proces (rozumiany jako metoda 

badania rzeczywistości zgodnie z duchem pozytywistycznym), nie zaś narracja (rozumiana jako 

czysto interpretatywna forma nadawania znaczenia faktom)3.  W takim schemacie niezbędna 

jest też interdyscyplinarność. Jedynie wtedy naukowa analiza rzeczywistości będzie mogła 

przestać błądzić po mozaikowej posadzce rozświetlonej kolorowo mnogością przebłysków 

nieznanych i nieokreślonych procesów, i w pełni wejdzie na grunt socjologii zmierzającej do 

wyjaśnienia rzeczywistości. 

Socjologia i gerontologia w interdyscyplinarnej przestrzeni badań nad starością 

Aspiracją pracy jest zebranie i przedstawienie w sposób usystematyzowany dotychczasowej 

wiedzy, która pozwala wyjaśnić rolę pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na 

rynku pracy. Jednym z założeń jest wyjście poza zakres tradycyjnie i wąsko zdefiniowanych 

dyscyplin akademickich i wejście w interdyscyplinarną przestrzeń badań nad starością. Będę 

sięgał do różnorodnej literatury, m.in. socjologicznej, psychologicznej, ekonomicznej, 

politologicznej, czy także medycznej. Niemniej, obszar i podejście badawcze prezentowane 

w niniejszej pracy najlepiej reprezentują dwa szyldy akademickie: socjologia starzenia się oraz 

gerontologia społeczna – dla jasności wywodu warto je dookreślić.  

                                                           
3
 Warto jednak zauważyć, że rozróżnienie pomiędzy procesem i narracją bywa rozmaicie rozumiane i nie 

w każdym ujęciu musi stanowić dwa całkiem odmienne pojęcia (por. np. narracyjne rozumienie procesu 

badawczego przez P. Hendry'ego, 2009). 



 

 

 

Gerontologia jest obecnie, najbardziej ogólnym określeniem dla podejść, teorii i badań nad 

procesami starzenia się. Jest to nauka skupiająca się na biologicznych, psychologicznych 

i społecznych aspektach starzenia się i starości. Gerontologia czerpie z dorobku nauk 

medycznych, biologicznych, socjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych, 

demograficznych, historycznych, filozoficznych i kilku innych. Wyróżnia się w jej obrębie trzy 

węższe działy: gerontologię doświadczalną (biologiczną), opisującą mechanizmy starzenia się 

organizmów żywych; gerontologię kliniczną (geriatrię), zajmującą się zagadnieniami zdrowia 

ludzi starzejących się i starych; oraz gerontologię społeczną, ujmującą psychologiczne, 

społeczne, ekonomiczne i demograficzne aspekty starzenia się ludzi i całych zbiorowości 

(Szatur-Jaworska i in., 2006: 13-16; Czekanowski, 2012: 38-46). Nie jest to jedyne istniejące 

rozróżnienie definicyjne, jednak inne przykłady pominę (por. tamże). Warto zauważyć, że we 

wszystkich działach współczesnej gerontologii coraz większą popularnością cieszy się 

perspektywa biegu życia, spychając powoli z centralnej pozycji starość per se. 

Gerontologia społeczna w dużej mierze pokrywa się z socjologią starzenia się. Różni je głównie 

historia rozwoju i odmienne tradycje, jednak współcześnie obydwie te dziedziny posługują się 

podobną aparaturą teoretyczną i badawczą. W obydwu dziedzinach znajdziemy podobne 

badania i teorie, m.in. indywidualnego, społecznego i demograficznego aspektu starzenia się 

(Victor, 2005: 4). Nieco inne, choć nie zawsze, jest rozłożenie akcentów. P. Czekanowski (2012: 

44-46) zauważa, że wprawdzie można starać się dokonać rozróżnień pomiędzy obydwoma 

dziedzinami, jednak w praktyce stają się one mało czytelne. On sam utożsamia gerontologię 

społeczną z dziedziną szerszą, obejmującą poza socjologią także aspekty psychologiczne, 

pedagogiczne i demograficzne, zauważa jednak przy tym, że wytyczanie takich granic nie jest 

potrzebne. Podobnie do tej kwestii podchodzą w swoim podręczniku L. Morgan i S. Kunkel  

(2007: 17-18). Traktują oni gerontologię społeczną jako pole badań składające się z wielu 

subdyscyplin, obejmujących poza socjologią starzenia się m.in. perspektywy ekonomiczne, 

politologiczne, polityki społecznej i pracy socjalnej, literatury, historii, religii, filozofii, 

psychologii i kognitywistki. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski i M. Dzięgielewska (2006: 16-25) 

dodają do tego demografię, antropologię, medycynę i pedagogikę. Poza tą 

wielodyscyplinarnością, wśród charakterystyk gerontologii społecznej autorzy wymieniają także 

empiryczność, niejednorodność przedmiotu badań (m.in. osobowość człowieka starszego 

i starzejącego się, zbiorowość ludzi starszych, kategoria demograficzna), pluralizm teoretyczny, 

pojęciowy i metodologiczny oraz dwojaki charakter badań (poznawczy i praktyczny).  

Jak piszą A. Settersten i J. Angel (2011: 9), przez wiele lat socjolodzy i gerontolodzy starali się 

nawzajem ignorować, nie wykraczając poza publikacje w czasopismach ze swojej dziedziny. 

Problem z identyfikacją akademicką badaczy procesów starzenia się towarzyszył im od zawsze. 

Niemniej granice są obecnie coraz bardziej płynne, gerontolodzy społeczni coraz częściej 

korzystają z bogatego dorobku teoretycznego i empirycznego socjologii, natomiast socjolodzy 

wykraczają poza swoje podstawowe paradygmaty. W dalszych częściach pracy określenia 



 

 

 

socjologia starzenia się oraz gerontologia społeczna będę stosował zamiennie, mając na uwadze 

przede wszystkim ich wspólny obszar badawczy (osoby starsze, proces starzenia się i starzenie 

się ludności). Tym, co będzie wyznaczać granice perspektywom i tradycjom naukowym, które 

uwzględnione są w pracy, jest istotność i użyteczność dla analizy i wyjaśnienia badanych 

zjawisk. Przegląd literatury obejmować będzie bardzo szeroki zakres nauk społecznych, 

sięgający równie często do socjologii gospodarki, ekonomii, jak i do psychologii społecznej 

i psychologii kognitywnej oraz wielu innych dziedzin naukowych, które dostarczają 

wartościowej wiedzy o procesach starzenia się.    

1.2. Rozwój badań nad starością  

Zainteresowanie starością i starzeniem się   

Starzenie się, jako naturalny proces biologiczny, oraz wiek, jako podstawowa charakterystyka 

jednostek, od wieków przewijały się w dziełach literackich, mitach, wierzeniach, rozważaniach 

myślicieli i naukowców (por. Achenbaum, 1995; Morley, 2004; Mulley, 2012; Czekanowski, 

2012: 36-56). Starzenie się, starość, śmierć i nieśmiertelność odnajdują swoje wyjaśnienia 

i znaczenia już w starożytnych mitach, filozofii, poezji, dramacie i rozmaitych religiach. 

Najstarsze wzmianki na temat problemów starości są niemal tak stare, jak historia 

piśmiennictwa i pochodzą z egipskich papirusów sprzed 4,5 tys. lat (Achenbaum, 2005: 21). 

W hebrajskich, greckich i rzymskich pismach odnajdujemy opisy chorób i dysfunkcji starości, 

lecz także silne powiązanie wieku starszego z mądrością i sprawiedliwością. W późniejszych 

okresach pojawiły się porady na temat zdrowego starzenia się, m.in. w arabskich pracach 

medycznych okresu średniowiecza, dziełach XIII-wiecznego franciszkanina R. Bacona 

i włoskiego filozofa z przełomu XV i XVI L. Coronaro lub chociażby w azjatyckiej medycynie 

ajurwedyjskiej. Nie będę przytaczać więcej przykładów z odległej historii, gdyż nie to jest celem 

tej pracy4. Warto jednak zwrócić uwagę, że wspomniane rozważania były zazwyczaj efektem 

indywidualnych doświadczeń, ograniczonych obserwacji lub też przekonań moralnych czy 

religijnych. Nie miały one ambicji rozwoju „teorii” procesu starzenia się, mówiąc współczesnym 

językiem, czyli pogłębionego zrozumienia i wyjaśnienia tego procesu w ujęciu biologicznym, 

psychologicznym lub społecznym.  

Początków nowoczesnej nauki w tym zakresie należy szukać w XIX w., kiedy to nastąpił znaczny 

rozwój metodologii i logiki badania naukowego, wzrosło zainteresowanie obserwacją oraz 

eksperymentami. W 1842 r. belgijski prekursor aplikacji statystyki w badaniach społecznych 

A. Quetelet stwierdził, że „człowiek rodzi się, dorasta i umiera według określonych praw, które 

do tej pory nie zostały należycie zbadane” (za: Hendricks, Achenbaum, 1999: 25). Najszybciej 

rozwijały się badania medyczne dotyczące chorób starości (m.in. dzieło J-M. Charcot pt. Diseases 

of the Elders and Their Chronic Illnesses z 1867 r.). Jednak dopiero XX w. przyniósł dojrzałą 
                                                           
4
 Znakomite opracowania na temat historii starości można znaleźć m.in. u Achenbauma (1995, 2010), Minois 

(1995) i Bois (1996). 



 

 

 

naukową refleksję nad tymi zagadnieniami. Wynikało to m.in. ze wzrostu znaczenia starości jako 

zjawiska społecznego – zarówno w wyniku powiększania się udziału osób starszych 

w społeczeństwie, jak i instytucjonalizacji starości poprzez system emerytalny.  

Geriatria – jako dział medycyny zajmujący się chorobami i problemami medycznymi osób 

starszych – ukształtowała się na początku XX w. (Morley, 2004). W 1914 r. zostało wydane 

prekursorskie kompendium medyczne Geriatrics I. L. Naschera, zaś w 1939 r. Problems of Ageing 

pod redakcją E. V. Cowdry’ego, zbiór wykraczający poza granice medycznego określania norm 

i patologii starzenia się, wyznaczający standardy dla rozwoju nowoczesnej gerontologii 

(Achenbaum, 1995: 22 ff.).  

Instytucjonalizacja badań nad procesami starzenia się 

W 1903 r. biolog E. Metchnikoff zaproponował nazwę gerontologia dla nowego obszaru badań 

nad starzeniem się i starością. Jednak dopiero od lat 40. gerontologia zaczęła funkcjonować jako 

odrębna dziedzina naukowa, charakteryzująca się całościowym, interdyscyplinarnym ujęciem 

procesu starzenia się ludzi. W 1945 r. w USA z inicjatywy członków funkcjonującego już kilka lat 

„Klubu Badań nad Procesami Starzenia Się” powstało Amerykańskie Stowarzyszenie 

Gerontologiczne. Wśród założycieli był m.in. Birren, jeden z najważniejszych przedstawicieli 

psychologii starości. Od 1946 r. stowarzyszenie wydaje „Journal of Gerontology”, zaś od 1961 r. 

„The Gerontologist”, będące do dziś najbardziej uznanymi czasopismami w tej dziedzinie5. 

Również w Wielkiej Brytanii w 1945 r. założono Brytyjskie Towarzystwo Gerontologii oraz 

Brytyjskie Towarzystwo Badań nad Starzeniem Się, wydające czasopisma „Ageing in Society” 

i „Age and Ageing”. W 1950 r. odbył się Pierwszy Międzynarodowy Kongres Gerontologiczny w 

Belgii. Skupił się on na definicji starzenia się, rozróżnieniu skutków starzenia się i chorób wieku 

starszego oraz na społecznych aspektach starzenia się. Jednocześnie założono The International 

Association of Gerontological Societies istniejące do dziś pod nazwą The International Association 

of Gerontology and Geriatrics (Morley, 2004; Phillips, Ajrouch, Hillcoat-Nallétamby, 2010: 

118-119).  

Na gruncie akademickiej socjologii zainteresowanie starzeniem się, choć wyraźnie widoczne już 

w latach 60., dopiero w kolejnej dekadzie przełożyło się na działania organizacyjne. W 1975 r. 

powstał komitet badawczy Sociology of Aging przy International Sociological Association. 

W 1979 r. założono Section on Aging przy American Sociological Association (ASA). Kolejna 

dekada przyniosła dalsze instytucjonalizowanie się socjologii starości, m.in. poprzez powstanie 

takich czasopism, jak „Research on Aging”, „Journal of Aging Studies” i „Ageing and Society”. 

W latach 90. przez siedem lat trwała dyskusja nad zmianą nazwy Section on Aging ASA, 

zainicjowana przez M. W. Riley, która przerodziła się w dyskusję nad tożsamością dyscypliny. 

W jej wyniku w 1997 r. nazwę organizacji zmieniono na Section on Aging and the Life Course 

                                                           
5
 Informacje z oficjalnej publikacji The Gerontological Society of America, dostępnej na www: 

https://www.geron.org/images/gsa/documents/commemorativebook65th.pdf (dostęp: 27.11.2014). 



 

 

 

(SALC), a dodanie członu dotyczącego biegu życia wynikało z ogromnej popularyzacji tej 

perspektywy wśród socjologów. Zarzuty wobec tego posunięcia dotyczyły głównie zbyt 

szerokiej perspektywy, która uwzględnia niemal wszystko, co wiąże się z wiekiem, starzeniem 

się i każdą zmianą w czasie na poziomie jednostek, organizacji i społeczeństw (Settersten, Angel, 

2011b: 9-10). Misją SALC jest zrozumienie wzajemnego oddziaływania pomiędzy życiem ludzi 

i zmieniającymi się strukturami społecznymi, ze szczególnym naciskiem na: (a) starzenie się 

i przebieg życia jako proces społeczny; (b) stratyfikację wiekową społeczeństw i grup oraz 

mechanizm następstwa kohort6.  

Interdyscyplinaryzacja badań nad starością 

Różne nauki są zainteresowane różnymi „efektami” starzenia się. Biolodzy koncentrują się na 

długości życia i zmianach w funkcjonowaniu elementów organizmów żywych: organów, 

układów lub komórek. Psycholodzy badają przede wszystkim zmiany w zdolnościach 

behawioralnych, percepcji, pamięci lub funkcjonowaniu umysłu. Badacze społeczni koncentrują 

się, z jednej strony, na społecznych efektach starzenia się, ich interakcji ze strukturami 

społecznymi i kulturą, a z drugiej na jednostkowym doświadczaniu starzenia się i jego 

interpretacji.  

Interdyscyplinarność i ogromne zróżnicowane tematyczne badań nad procesami starzenia się 

były istotną przeszkodą w ich rozwoju. Każda bowiem dziedzina ma swoje własne osadzenie 

instytucjonalne, swoją literaturę, podręczniki i czasopisma, swoje autorytety, język, tradycję, 

teorie, czy też „oczywiste” założenia. Wyjście poza ów bezpieczny obręb zawsze stanowi pewne 

wyzwanie i wysiłek. Zróżnicowanie to jest również przyczyną pojawiania się zarzutów 

dotyczących braku jasnego charakteru i jednolitej perspektywy naukowej, co powoduje chaos 

i wielowątkowość (por. Bengtson, Putney, Johnson, 2005; Settersten, Angel, 2011b).  

Postępującej popularyzacji badań nad starością i starzeniem się towarzyszyły, szczególnie od 

połowy lat 90., działania zmierzające do syntezy i wsparcia rozwoju tej dziedziny wiedzy. Ich 

efekty można znaleźć w kilku cieszących się dużym uznaniem zbiorach i seriach wydawniczych. 

Gerontologia społeczna i socjologia starości są znakomicie zaprezentowane m.in. w: Handbook of 

Aging and the Social Sciences (począwszy od pierwszego wydania w 1976 r., aż po 7 edycję: 

Binstock, George, 2011); Handbook of Theories of Aging (dwa wydania: Bengtson, Schaie, 1999; 

Bengtson i in., 2009); The Cambridge Handbook of Age and Ageing (Johnson, 2006); International 

Handbook of Population Aging (Uhlenberg, 2009); The SAGE Handbook of Social Gerontology 

(Dannefer, Phillipson, 2010), czy też Handbook of Sociology of Aging (Settersten, Angel, 2011a). 

W większości z tych zbiorów szeroko prezentowana jest także psychologia starości, która poza 

tym doczekała się siedmiu edycji Handbook of the Psychology of Ageing  (ostatnia: Schaie, Willis, 

2011) oraz ciekawego zbioru Handbook of cognitive aging: Interdisciplinary perspectives (Hofer, 

Alwin, 2008). W dwóch ostatnich dekadach bardzo silną pozycję wypracowała sobie 
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 Strona oficjalna SALC ASA: http://www.asanet.org/sections/aging.cfm (dostęp: 27.11.2014). 

http://www.asanet.org/sections/aging.cfm


 

 

 

perspektywa biegu życia, co zaowocowało m.in. zbiorami: Handbook of the Life Course 

(Mortimer, 2003) oraz Aging, Society, & the Life Course (Morgan, Kunkel, 2007). Bardziej 

humanistyczny niż społeczny wymiar gerontologii jest z kolei przedstawiony w Handbook of the 

Humanities and Aging (Cole, Ray, Kastenbaum, 2000). Nie jest to oczywiście przegląd 

wyczerpujący, szczególnie wziąwszy pod uwagę ogromną liczbę publikacji o charakterze 

podręcznikowym, które wydano w ostatnich kilku latach. Zostaną one przywołane w dalszych 

częściach pracy.   

1.3. Age, ageing, aged i problemy z temporalnym ujęciem rzeczywistości  

Starzenie się to ogólne pojęcie obejmujące w rzeczywistości wiele specyficznych procesów. 

Chociaż relacje przyczynowe dzieją się w czasie, nie można identyfikować upływu czasu 

z przyczyną (Baars, 2009). Według J. Baarsa wyjaśnienie procesu starzenia się wymaga 

zrozumienia relacji pomiędzy jego trzema fundamentalnymi wymiarami (tzw. triple temporality 

of ageing): czasem naturalnym (fizyczno-biologicznym), narracją społecznokulturową (m.in. 

konstruującą znaczenie określonych etapów życia, włączających je w struktury instytucjonalne) 

oraz wymiarem personalnym (subiektywne doświadczenie przebiegu życia i upływu czasu; 

Baars, 2010; 2012: 8).  

Jednym z fundamentalnych kroków w rozwoju gerontologii było rozróżnienie pomiędzy 

wiekiem a procesem starzenia się człowieka. Głównym problemem badań nad starością było 

(nadal często spotykane) traktowanie wieku metrykalnego jako klucza do zrozumienia procesu 

starzenia się, czyli założenie, że określony okres od momentu narodzin przekłada się na 

konkretne efekty w ciągu życia (Baars, 2010: 368). Przykładowo, w latach 30. – we wczesnym 

okresie rozwoju gerontologii – popularne było podejście określane niekiedy jako dust bowl 

empiricism7, w którym badacze wybierali sobie jakąkolwiek zmienną zależną, która w jakiś 

sposób była związana z wiekiem, bez względu na to, czy miała ona związek z procesem starzenia 

się (Birren, 1999). Przemiany, jakie zaszły od tego czasu w tej dziedzinie obrazuje zmiana 

stanowisk samego Birrena, jednego z najważniejszych prekursorów gerontologii. Jeszcze 

w 1959 r. w jednym z pierwszych całościowych zbiorów poświęconych starzeniu się, Handbook 

of Aging and the Individual, pisał on: „Wiek chronologiczny jest jedną z najbardziej użytecznych 

informacji o jednostce, być może najważniejszą. Z niej samej można wyciągnąć niezmiernie dużą 

liczbę ogólnych konkluzji i predykcji dotyczących anatomii, fizjologii, psychologii i społecznych 

zachowań jednostki” (cyt. za: Baars, 2010: 370). Tymczasem w 1999 r. stwierdza jasno: „wiek 
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 Nazwa pochodzi od określenia stosowanego wobec suchych, nawiedzanych burzami piaskowymi równin 

w środkowych regionach USA, które w latach 30. nawiedziła klęska suszy. Dust bowl empiricism określa się 

niekiedy podejście skoncentrowane na kolekcjonowaniu i analizie danych niepodporządkowane żadnym 

hipotezom, niesugerujące interpretacji i niedążące do budowania teorii. Wobec braku teorii, badania społeczne 

będące zestawem niepowiązanych ze sobą faktów mogą być równie nieurodzajne jak ziemie Dust Bowl. 

Określenia tego używa się często w odniesieniu do okresu badań psychologicznych i socjologicznych z lat 

30.-50. w USA (Given, 2008: 258). 



 

 

 

chronologiczny nie jest przyczyną czegokolwiek”, stanowi on jedynie pewien indeks, a korelacje 

pomiędzy wiekiem metrykalnym i różnymi procesami nie wyjaśniają niczego. Znaczenie wieku 

metrykalnego jest uzależnione od kontekstu społeczno-historycznego, odmienne w różnych 

kulturach i zmienia się wraz z biegiem historii. Natomiast sama metryka nie determinuje 

postaw, zdolności, zasobów, działań, czy też umiejscowienia w strukturze społecznej. Należy 

zatem pamiętać, że rolą badań i teorii jest zastąpienie wieku metrykalnego zmiennymi, które 

stanowią prawdziwe przyczyny obserwowanych zmian i procesów (Birren, 1999: 463).  

Temporalny wymiar rzeczywistości, jaki narzuca nam badanie procesów zachodzących w czasie, 

wymaga zrozumienia różnych koncepcji czasu – inaczej bowiem tyka zegar biologiczny, inaczej 

mierzymy przebieg swojego życia, a jeszcze inaczej konstruujemy czas społeczny. Dodatkowo, 

analizy porównawcze różnych grup wiekowych wymagają określenia przestrzeni, w jakiej 

funkcjonują badane mechanizmy, czyli rozróżnienia efektów wieku, okresu i kohorty. Konieczne 

jest również rozróżnienie pomiędzy kilkoma aspektami centralnymi dla gerontologii i socjologii 

starzenia się, takich jak: wiek (age), starość (old age), zbiorowość osób starszych (the aged, older 

people), starzenie się człowieka (human ageing) i starzenie się ludności (population ageing). 

Wiek to jedna z podstawowych charakterystyk organizmów żywych, świata nieożywionego 

i świata społecznego (idee, wytwory kultury, zdarzenia, czy też instytucje mają swoją historię, 

a co za tym idzie – wiek). Nie jest to jednak zmienna wyjaśniająca cechy lub zachowania tych 

obiektów. Stanowi raczej pewien wskaźnik, aproksymację procesów i mechanizmów 

przyczynowych leżących u ich podstaw. Starzenie się człowieka jest procesem o naturze 

biologicznej, psychologicznej, a także społecznej. Dzieje się ono w wymiarze indywidualnym, 

może jednak być rozpatrywane w szerszym kontekście społecznym. Starość zaś, najogólniej 

mówiąc, określa pewien późny etap życia człowieka, bezpośrednio poprzedzający śmierć. 

Wyznaczanie granic starości jest problematyczne. Jakbyśmy jednak tego nie zrobili, każda tak 

zdefiniowana zbiorowość osób starszych będzie zbiorowością heterogeniczną.  Z kolei starzenie 

się ludności oznacza przesunięcie struktury wieku populacji w kierunku starszych grup. Tym 

pojęciom zostanie poświęconych kilka kolejnych podrozdziałów.     

1.4. Biologiczne starzenie się człowieka  

Istnieje wiele sposobów definiowania starzenia się i starości, zarówno w nauce, jak i w życiu 

codziennym. Żadna z biologicznych lub fizjologicznych definicji nie zyskała miana powszechnie 

uznanej. Biologiczne starzenie się nadal nie jest procesem, który w pełni rozumiemy i potrafimy 

jasno wytłumaczyć. W 1990 r. Z. Medvedev doliczył się ponad 300 teorii starających się wyjaśnić 

proces starzenia się, powstałych na gruncie biologii i nauk medycznych od końca XIX w8. 

S. Austad twierdzi jednak, że przez kolejne dwie dekady dowiedzieliśmy się o tym procesie 

nawet więcej niż z wszystkich zebranych przez Medvedeva teorii (za: Austad, 2009: 148 ff.).  
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 W gruncie rzeczy jednak, wiele z nich pokrywało się ze sobą lub nie było teoriami naukowymi (Austad, 2009).  



 

 

 

Według Birrena (1999) wyjaśnienie procesu starzenia się wymaga uchwycenia wpływu 

zmiennych przyczynowych, które reprezentują dynamiczne siły transformujące młody organizm 

w stary organizm. W angielskojęzycznej terminologii nauk biologicznych używa się dwóch słów: 

ageing oraz senescence, niekiedy przyznając im nieco odmienne znaczenie. Najogólniej mówiąc, 

biologiczne starzenie się, w ujęciu terminu ageing, jest serią zmian funkcjonalnych 

i strukturalnych zachodzących w organizmie, które zaczynają manifestować się w okresie 

dojrzałości reprodukcyjnej i ostatecznie powodują śmierć. Zmiany te mają charakter 

wewnętrzny (nie są efektem wyłącznie zewnętrznych czynników), progresywny i kumulatywny 

(zachodzą stopniowo i narastają), niekorzystny dla organizmu (ograniczają funkcjonalność) i są 

niezależne od upływu czasu (jest on jedynie wymiarem, w jakim zachodzą zmiany, nie jest ich 

przyczyną). Termin senescence jest używany niemal wyłączenie w celu określenia procesu 

starzenia się na gruncie biologii organizmów żywych. Odnosi się on najczęściej do zmian 

biologicznych występujących w późniejszych okresach cyklu życia, przede wszystkim na 

poziomie mikro, np. molekularnym lub komórkowym. Ma to na celu oddzielenie tych procesów 

od wieloznacznego i wieloaspektowego pola opisywanego terminem ageing (Arking, 2006: 

9-12). W innym popularnym ujęciu można wyróżnić trzy poziomy starzenia się (Johansson, 

2008). Pierwszy odnosi się do zasadniczych, nieuniknionych i nieodwracalnych zmian 

biologicznych (dają się one jednak opóźniać). Drugi to zmiany spowodowane przez choroby – są 

one skorelowane z wiekiem, jednak są odwracalne lub można ich uniknąć. Trzeci natomiast to 

zmiany, które przyspieszają w starszym wieku zwiększając ryzyko śmierci.  

Współcześnie istnieje kilka głównych i uzupełniających się perspektyw i teorii opisujących te 

mechanizmy. Analizują one starzenie się organizmu w różnych wymiarach funkcjonowania 

biologicznego, łącząc je m.in. z zaburzeniami w funkcjonowaniu neuronów, hormonów lub 

systemu immunologicznego, uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, zmianami 

w funkcjonowaniu mózgu, zmianami w funkcjonowaniu na poziomie komórkowym, skracaniem 

się telomerów (fragmentów chromosomów) podczas podziałów, czy też zaburzeniami 

w replikacji DNA9. Poza analizą mechanizmów starzenia się, można jednak również zadać sobie 

pytanie, dlaczego w ogóle organizmy żywe starzeją się? Można przywołać trzy najpopularniejsze 

obecnie grupy teorii i koncepcji, które takiej odpowiedzi udzielają10.   

Pierwsza, to teoria zaprogramowanej długości życia (lub zaprogramowanej śmierci lub 

zaprogramowanego uśmiercania komórek), która zakłada, że czas życia organizmów z danego 

gatunku jest regulowany przez pewien „wewnętrzny zegar” zakodowany w genach. Niszczy on 

stare, nieużywane lub uszkodzone (np. przez czynniki zewnętrzne) komórki. Starzenie się 
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 Szczegółowy opis tych koncepcji wykracza poza zakres niniejszej pracy. Wątki te można odnaleźć 

m.in. w: Cristofalo i in. (1999); Bengtson, Putney, Johnson (2005); Stuart-Hamilton (2006); Austad (2009); 

Steuden (2012: 32-42). 
10

 Nie jest to pełny przegląd, lecz wybór najpopularniejszych koncepcji. Wiele współczesnych teorii łączy różne 

poziomy analizy i mechanizmy przyczynowe. Obszerniejszy opis znajdzie Czytelnik w przywoływanych 

w rozdziale pracach.  



 

 

 

i śmierć są traktowane jako najbardziej naturalne procesy (Gonidakis, Longo, 2009; Steuden, 

2012).  

Drugą, najpopularniejszą i najobszerniej zweryfikowaną perspektywą jest ewolucyjna teoria 

starzenia się (inaczej: teoria adaptacyjna)11. Według niej starzenie się jest produktem ubocznym 

mechanizmu selekcji naturalnej, swego rodzaju ceną, jaką płacimy za skuteczną reprodukcję. 

Rosnąca wraz z wiekiem śmiertelność wynika z potrzeby zrobienia miejsca dla młodych 

osobników. Podstawowych mechanizmów doszukuje się tutaj w dziedziczeniu konkretnych 

mutacji genów, np. takich, które wpływają korzystnie na rozrodczość w wieku młodszym, zaś 

niekorzystnie na kondycję organizmu starszego (Bourg, 2001; Austad, 2009).  

Trzecia grupa teorii wyjaśniających proces starzenia się to teorie stochastyczne. Koncentrują się 

one na rosnącej podatności istot żywych na szkodliwe wpływy różnych czynników 

wewnętrznych i środowiskowych oraz na akumulacji wynikających z nich uszkodzeń (Cristofalo, 

1996). Warto przywołać w tym miejscu teorię niezawodności (reliability theory) rozwiniętą 

przez L. Gavrilova i N. Gavrilovą, w której F. Yates (2007: 610), w swoim encyklopedycznym 

przeglądzie biologicznych teorii starzenia się, upatruje dominującego i najlepszego obecnie 

wyjaśnienia tego procesu. Gavrilov i Gavrilova wykorzystują matematyczne i logiczne podstawy 

ogólnej teorii awarii systemów (system failure) do wyjaśnienia starzenia się i długości życia 

systemów biologicznych i nie-biologicznych. Według nich starzenie się wynika z akumulacji 

losowych uszkodzeń systemu. Odporność systemów na te obrażenia opiera się na strukturach 

redundantnych (elementach pełniących taką samą funkcję), które zastępują się wzajemnie 

w przypadku zniszczenia. Jednak wraz z upływem czasu liczba elementów redundantnych 

maleje (np. maleje liczba komórek, włókien mięśniowych, neuronów), co powoduje wzrost 

ogólnej wrażliwości systemu. Wraz z akumulacją uszkodzeń system traci swoją redundantność 

(co definiuje proces starzenia się), i każde kolejne jego uszkodzenia powoduje przerwanie 

procesów w nich zachodzących, co w przypadku organizmów żywych oznacza śmierć (Gavrilov, 

Gavrilova, 2005).  

Nawet pobieżny przegląd podręczników geriatrii i biologii pokazuje, że odpowiedź na dwa 

podstawowe pytania – dlaczego i jak się starzejemy – nie jest jednoznaczna i sięga granic 

poznania ludzkiego organizmu, jakie do tej pory osiągnęliśmy. Wszelkie dowody wskazują na to, 

że na starzenie się należy patrzeć jak na proces złożony, składający się z wielu mechanizmów 

przyczynowych funkcjonujących w różnych układach organizmu (Cristofalo, 1996). Rozwój 

badań biologicznych i medycznych w ostatnich latach przyniósł niesłychany wzrost wiedzy na 

ten temat (por. Arking, 2006; Austad, 2009). Pokazuje on, że biologiczne starzenie się może być 

opisane, mierzone, a nawet modyfikowane. Nadal wiele jest do odkrycia, co sugeruje, że 

medycyna może przyczyniać się do dalszego wzrostu długości życia ludzi, a co za tym idzie – do 

dalszego starzenia się populacji. Do tych kwestii powrócę w dalszych częściach pracy. Dalej 
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 Niekiedy jest ona zaliczana do grupy teorii zaprogramowanego starzenia się.   



 

 

 

również zostaną przedstawione kwestie związku wieku z poziomem zdrowia oraz 

funkcjonalnością fizyczną i kognitywną.     

1.5. Starość jako konstrukt społeczny 

Starzenie się i starość mają także wymiar społeczny – związany on jest ze specyficznymi rolami, 

normami i kulturą przypisanymi do kolejnych etapów życia. Są one inaczej definiowane 

w różnych współczesnych kulturach (Fry, 2010). Zmieniają się również w czasie (Achenbaum, 

1995, 2010; Minois, 1995; Bois, 1996). Starość, jako okres w życiu, towarzyszyła ludzkości od 

zawsze, jednak stosunkowo od niedawna odnosi się do większej części populacji. Prezentując 

przegląd starożytnych koncepcji, E. Rosset (1959: 107-118) przytacza zestawienie, w którym 

początek starości upatrywany jest pomiędzy 45 a 70 r.ż., jednak najczęściej wymieniany jest 

wiek 60 lat. Analizy europejskich i amerykańskich materiałów pisanych (np. praw, dzienników, 

encyklopedii) powstałych od końca XVII w. wskazują, że chronologiczne granice starości były 

zazwyczaj wyznaczane o okolicach wieku 65 lat, z odchyleniami co najwyżej 15 lat w obie strony 

(Achenbaum, 2005: 24). Jednak na przestrzeni dziejów samo znaczenie przypisywane starości – 

oraz, ogólniej, wiekowi jako atrybutowi jednostki – nie było tak istotne jak obecnie. Począwszy 

od XIX w. wiek metrykalny zyskiwał na wadze, stając się elementem systemu prawnego 

i instytucjonalnego, stopniowo wiążąc się m.in. z obowiązkiem edukacji, służbą wojskową, 

prawami dzieci, prawem do głosowania, czy też uprawnieniami emerytalnymi (Phillipson, 2013: 

65). M. Kohli umieścił te przemiany w perspektywie procesu instytucjonalizacji biegu życia, 

której elementem była temporalizacja życia (etap życia stawał się jednym z głównych 

elementów strukturyzujących) i jego chronologizacja (wiek metrykalny stawał się 

wyznacznikiem etapów życia). U podłoża instytucjonalizacji biegu życia leżały przede 

wszystkim: zorganizowanie życia wokół systemu pracy, który dzielił jednostki na aktywne 

i nieaktywne zawodowo, oraz rozwój systemu zabezpieczenia społecznego, który wymagał m.in. 

racjonalizacji organizacji usług i transferów (Kohli, 1986, 2007).  

Zapewne najczęściej spotykanym sposobem definiowania starości i określania grupy osób 

starszych jest właśnie wiek metrykalny. Są trzy powody takiego postępowania. Pierwszym 

z nich jest prostota takiego rozwiązania i dostępność danych. W naukach społecznych pytanie 

o wiek jest zadawane niemal zawsze, natomiast biologiczno-filologiczne wskaźniki starzenia się 

nie są już tak łatwe do określenia. Drugi powód to polityka i administracja publiczna, które 

w swoich działaniach często muszą wyróżnić grupę docelową. W przypadku działań 

adresowanych do osób „starszych” granice te są często ustanawiane na poziomie wieku 

emerytalnego, np. 60/65+, szczególnie jeżeli mowa o kwestiach zdrowia seniorów. Jeżeli 

natomiast chodzi o politykę rynku pracy, aktywność edukacyjną lub aktywność pozazawodową, 

to zazwyczaj początkiem „starości” jest 50 r.ż. Nie bez znaczenia jest tutaj wpływ dyrektyw 

i priorytetów Unii Europejskiej, które w polityce wobec osób starszych i starzejącej się ludności 

bardzo często koncentrują się na grupie 50+. Trzeci powód odnosi się do tego, o czym pisze 



 

 

 

Baars: w okresie późnej nowoczesności wiek metrykalny stał się jednym z dominujących 

wymiarów życia. Jesteśmy coraz bardziej podporządkowani chronometrycznemu reżimowi 

i według niego określamy swoje życie i plany na przyszłość (Baars, 2012).  

W latach 70. bardzo istotną społeczną koncepcję starości zaproponowała B. Neugarten. Badając 

osoby starsze w USA, postanowiła ona wyróżnić dwie grupy: młodych starszych (young old), 

w wieku około 55-75 lat i starszych starszych (old old), w wieku powyżej 75 lat. Różniły je, 

z jednej strony, przeciętny stan zdrowia, z drugiej – inny poziom wykształcenia, normy 

kulturowe oraz postawy (Neugarten, 1974/1996). Nieco później, na podobnych zasadach 

R. Suzman i M. W. Riley (2013) wyodrębnili także trzecią grupę najstarszych starszych (oldest 

old), w wieku 85+. Krytyka tej koncepcji skupiała się na tym, że pomimo uwzględnienia także 

czynników innych, poza samym wiekiem, wyraźne granice wieku dla grup odwróciły uwagę od 

ich wewnętrznego zróżnicowania (Marshall, Bengtson, 2011: 18).  

Zupełnie inne podejście zaproponował pod koniec lat 80. P. Laslett (por. Laslett, 1991, 1995). 

Zamiast koncentrować się na wieku biologicznym oraz procesie stopniowego wycofywania się, 

uzależniania się od innych, a także pogorszania się stanu zdrowia, wyróżnił cztery etapy życia 

w oparciu o możliwości realizacji swojego potencjału. Pierwszy Wiek (First Age) to okres 

zależności, dorastania, socjalizacji i edukacji; Drugi Wiek (Second Age) to okres dorosłości, 

niezależności, pracy i odpowiedzialności; Trzeci Wiek (Third Age) to okres niezależności, 

samorealizacji, wyswobodzenia się od pracy i odpowiedzialnych ról społecznych; wreszcie 

Czwarty Wiek (Fourth Age) to zależność, niedołężność i w końcu śmierć. Wiek Trzeci jest 

efektem rozwoju społecznego (m.in. przemian w modelu rodziny), cywilizacyjnego (m.in. 

postępu medycyny) oraz polityki społecznej (m.in. systemu emerytalnego). Nie wyznaczając 

granic wieku, Laslett przyznał jednak, że wejście w Wiek Trzeci jest możliwe zazwyczaj dopiero 

na emeryturze. 

Koncentracja na aktywności, samorealizacji oraz pozytywnych aspektach przebiegu życia była 

istotną zmianą w dyskusji nad starością (Rowland, 2009: 38-39). Dopiero Czwarty Wiek 

przystawał do stereotypowej wizji starości. Wyodrębnienie Trzeciego Wieku zwróciło również 

uwagę na pojawienie się w krajach rozwiniętych dużej grupy osób będących na emeryturze, 

jednak pozostających w zdrowiu, niezależnych oraz mających możliwość realizacji swoich celów 

osobistych. Sprzyjało to refleksji nad możliwościami efektywnego wykorzystania potencjału 

osób na tym etapie życia, z korzyścią dla nich i dla reszty społeczeństwa.  

Koncepcja Lasletta spotkała się z dużym zainteresowaniem, wpisywała się też w mocno 

rozwijającą się w latach 90. perspektywę biegu życia, koncentrującą się na przemianach zestawu 

ról i pozycji społecznych w obrębie różnych wymiarów życia, takich jak praca czy rodzina. 

W ujęciu biegu życia przypisanie kogoś do grupy osób starszych oznacza ulokowanie tej osoby 

w obrębie określonego zestawu ról oraz w konkretnym kontekście społecznym 

charakteryzującym się specyficznymi możliwościami i barierami (Victor, 2005: 6). Trzeci Wiek 



 

 

 

stanowił niejako nową przestrzeń do badań m.in. jego uwarunkowań, kultury, wzorców i stylu 

życia (por. Dannefer, Shura, 2009). C. Gilleard i P. Higgs analizują Trzeci Wiek jako owoc 

nowoczesnego kapitalizmu, stosunkowo niedawno rozwinięty etap życia, hybrydę wieku 

średniego i starości, jednak wolną od obowiązków dorosłości i niedołęstwa wieku późnego, 

swoiste „ukoronowanie” życia (Gilleard, Higgs, 2005: 3, passim). Piszą, że Trzeci Wiek jest 

zjawiskiem o naturze społecznej, jak i kulturowej. Społeczny wymiar sprowadza się do 

uwarunkowań instytucjonalnych – według autorów wejście w ten okres wyznacza emerytura. 

Wymiar kulturowy określa symboliczne znaczenie kształtowane w dyskursie publicznym oraz 

realizujące się w praktykowanych stylach życia (tamże: 16 ff.). 

Z kolei pespektywa ekonomii politycznej (opisana dokładniej w dalszej części pracy) traktuje 

starość jako wytwór społeczny, nie zaś biologiczny. Wyznaczają ją mechanizmy podziału pracy 

i zasobów oraz polityka społeczna, które determinują jej zależny status we współczesnym 

społeczeństwie (Walker, 1981; Townsend, 1981). Wiek starszy jest zatem nie tyle etapem życia, 

lecz instytucją i tak jak inne instytucje jest współtworzony przez społeczeństwo i kulturę 

(Dugger, 1999). W takim ujęciu nie stanowi on fenomenu indywidualnego, określanego przez 

bieg życia jednostki i jej aktywność – musi być analizowany w szerszym kontekście 

mechanizmów i struktur, w których funkcjonuje. Głównym wyznacznikiem starości, traktowanej 

jako umiejscowienie w strukturze społecznej, jest w tym ujęciu system emerytalny.   

Te i inne podejścia definiujące starość jako konstrukt społeczny – czy to jako etap biegu życia, 

czy też kładące większy nacisk na kulturowe, społeczne lub strukturalne wyznaczniki starości – 

mają jednak ograniczone praktyczne zastosowanie. Dotyczy to przede wszystkim 

prawodawstwa i polityki społecznej, jeżeli mówimy np. o adresowaniu działań do grup starszych 

beneficjentów, ale też badań społecznych, w których często brakuje informacji do 

wielowymiarowej operacjonalizacji starości. Częstokroć, także w tej pracy, możliwe jest jedynie 

porównanie grup wiekowych bez dostępu do danych, które oferowałyby wgląd w proces 

starzenia się jednostek. Pomimo świadomości wady takiego uproszczenia, porównując ze sobą 

kategorie wiekowe często będę określał grupę osób w wieku 50+ jako osoby starsze (np. starsze 

od grupy 35-49 lat, jednak nie jako stare). Powodem jest wygoda i dbałość o jakość wywodu. 

Należy jednak pamiętać, że przy stosowaniu takiego podejścia w życiu codziennym lub w sferze 

politycznej jedną z niekorzystnych konsekwencji może być stygmatyzacja i utrwalanie 

stereotypów (kwestia stereotypów zostanie omówiona w rozdziale II.4). Przykładowo, 

przypisanie łatki „starszych pracowników” pięćdziesięciolatkom może niekorzystnie wpływać 

na ich postrzeganie przez pracodawców, jeżeli ze starością wiążą oni np. niższą produktywność. 

 

 

 



 

 

 

1.6. Efekty wieku, okresu i kohorty  

Badając proces starzenia się, biegu życia, różnice generacyjne, trendy w czasie, czy też 

przemiany społeczne, spotkamy się z problemem rozróżnienia efektów: wieku, kohorty i okresu 

badania. Dotyczą one źródeł różnic obserwowanych pomiędzy jednostkami w różnym wieku.  

Efekt wieku reprezentuje zróżnicowanie wynikające z procesu starzenia się, indywidualnego 

przebiegu życia, statusu, ról, czy też biografii i doświadczeń jednostki. Sprowadza się do 

przypisania determinant obserwowanych zjawisk do indywidualnego wymiaru upływu czasu, 

niezależnego od czasu historycznego, czyli do procesu starzenia się. Jednak, jak już wcześniej 

zostało to przedstawione, starzenie się nie jest zjawiskiem jednowymiarowym i łatwo 

definiowalnym. Efekt wieku jest jedynie przybliżeniem efektu rozmaitych wymiarów procesu 

starzenia się jednostki, których nie jesteśmy w stanie zmierzyć i włączyć do analizy (Mason i in., 

1973).  

Efekt kohorty (pokoleniowy) jest związany z różnicami wynikającymi z synchronizacji okresu 

i poszczególnych etapów życia z konkretnym okresem historycznym. Zakładamy w nim, że 

osoby urodzone w podobnym okresie charakteryzują się wspólnymi i specyficznymi cechami, 

tworząc zbiorowość odmienną od osób urodzonych w innym czasie. Takie wyjaśnienie łączy 

doświadczenia indywidualne z kontekstem grupy rówieśniczej, która przeżywała te same okresy 

życia w podobnych okolicznościach i uwarunkowaniach. Kohorta nie jest jedynie sumą 

indywidualnych historii, każda ma swoistą kompozycję i charakter, odzwierciedlające jej 

powstanie i historię (Ryder, 1965: 845). Efekt kohorty może wynikać z historycznych różnic 

w uwarunkowaniach procesu dorastania, genetycznych różnic między kohortami, różnic 

w wielkości i strukturze kohort (np. kohorty niżu i wyżu demograficznego).  

Samo pojęcie kohorty wywodzi się z demografii i w najbardziej technicznym rozumieniu odnosi 

się do analitycznego, arbitralnego wydzielenia zbiorowości na podstawie roku urodzenia (często 

określana bardziej precyzyjnie jako kohorta urodzeniowa12). Bardziej socjologiczne ujęcie 

dodaje do tego założenie, że osoby te pochodzą z jednej populacji i doświadczyły tych samych 

„istotnych wydarzeń życiowych” w podobnym okresie swojego życia (Glenn, 1977: 2). Te istotne 

wydarzenia mogą oznaczać np. urodzenie pierwszego dziecka, wejście na rynek pracy, przejście 

na emeryturę. Niektórzy badacze proponują utrzymanie terminu kohorta w pierwszym, 

technicznym i ateoretycznym ujęciu, przeznaczonym dla celów analitycznych, natomiast dla 

drugiego ujęcia, wymagającego teoretycznego określenia „istotnych wydarzeń życiowych”, 

rezerwują określenie „kohorta generacyjna” (por. Marshall, Bengtson, 2011: 21). 

Efekt okresu (sytuacji) odnosi się natomiast do wydarzeń historycznych, zmian środowiska lub 

przemian systemu społecznego, które mają wpływ na całą populację w określonym momencie 
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 N. Glenn (1977) krytykuje używanie określenia kohorta wieku jako mylącego dwa porządki: czas 

kalendarzowy i wiek jednostki. W zależności od momentu badania kohorta urodzeniowa przynależy bowiem do 

innej grupy wiekowej.  



 

 

 

historycznym. Przykładem może być wojna, kryzys gospodarczy, reformy polityczne, czy też 

rozwój technologiczny.  

Analizę, która uwzględnia te trzy typy efektów, określaną także jako analiza kohortowa, 

spopularyzował w socjologii N. Ryder (1965). Argumentował on, że przynależność do 

konkretnej zbiorowości urodzonej w podobnym okresie może być równie istotnym czynnikiem 

determinującym zachowania, jak np. status socjoekonomiczny. Co więcej, w następstwie 

generacji upatrywał on jednego z głównych motorów przemian społecznych. Według niego, 

nowe kohorty nie są bezpośrednimi sprawcami przemian, jednak mogą stworzyć przychylne 

warunki do zaistnienia nowego ładu13.  

Refleksja nad efektem przynależności kohortowej była jednak obecna w naukach społecznych 

i humanistyce już wcześniej (Marshall, 1983: 52-55; Phillips i in., 2010: 113-119; Marshall, 

Bengtson, 2011). Zbliżonym do kohorty pojęciem jest pokolenie (lub tożsama z nim generacja). 

Posiada ono dwojakie znaczenie. Z jednej strony, jest to element (poziom) relacji pokrewieństwa 

i struktury genealogicznej (pokolenie dziadków, dzieci itd.). W takim ujęciu funkcjonuje ono od 

starożytności (np. Stary Testament). Z drugiej strony, pokolenie odnosi się często do kategorii 

osób urodzonych w podobnym okresie, które przeżyły jakieś wyjątkowe wydarzenie 

historyczne, które je definiuje (pokolenie wojny, transformacji) lub z innego powodu można je 

wyodrębnić od innych (np. pokolenie wyżu demograficznego). To drugie znaczenie pokolenia 

weszło do nauk społecznych pod koniec XIX w., a teoretycznie opracowali je m.in. W. Dilthey, 

J. Ortega y Gasset i K. Mannheim. Jest ono w praktyce bardzo zbliżone lub pokrywa się 

z dzisiejszym rozumieniem kohorty generacyjnej, z tą różnicą, że pokolenie stanowi niejako 

„naturalną” zbiorowość, podczas gdy kohorta generacyjna jest wyznaczana arbitralnie przez 

badacza (Marshall, 1983: 54-55)14. Pokolenie jest w tym rozumieniu nie tylko kategorią 

analityczną, lecz wytworem społecznym, opartym o wspólną lokację czasowo-przestrzenną. Co 

więcej, jak pisze Mannheim, ma ono dodatkowo potencjał do przeistoczenia się w istotną grupę 

odniesienia, „pokolenie rzeczywiste”, które będzie się charakteryzować poczuciem 

przynależności i odrębnymi postawami lub cechami (Mannheim, 1992 [1923]).  

Problemy analityczne i koncepcyjne  

Naukowe wyjaśnienie kwestii związanych ze zmianami w czasie i procesem starzenia się 

wymaga wyraźnego rozdzielenia potencjalnych źródeł obserwowanych efektów, przy czym nie 

zawsze jest to możliwe. Rzadko mamy do czynienia z wyjaśnieniem jednowymiarowym. Efekty 

wieku, kohorty oraz okresu będą zazwyczaj na siebie zachodziły i trudno je od siebie oddzielić. 
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 Nie bez powodu koncepcja ta zyskała popularność w latach 60., bowiem wówczas Stany Zjednoczone 

doświadczały przemian kulturowych wynikających ze zderzenia generacji dorosłych z młodzieżą niosącą  
zupełnie nowe idee, obyczaje i światopogląd. Refleksja nad tymi procesami stanowiła również inspirację dla 

przywołanej we wstępie do rozdziału pracy Mead.  
14

 Jednak V. W. Marshall (1983) słusznie zauważa, że niemożliwe jest „naturalne” wyznaczenie granic generacji 

i zawsze będzie to – mniej lub bardziej świadoma – decyzja badacza. Przykładowo, nie ma naturalnych granic 

dla pokolenia wyżu demograficznego.  



 

 

 

Kłopoty w ich analitycznym rozróżnieniu wynikają ze sposobu ich operacjonalizacji (Firebaugh, 

1997). Wiek mierzony jest poprzez wiek metrykalny, okres – poprzez rok badania (ewentualnie 

rok wydarzenia), a kohorta – poprzez rok urodzenia. Wprowadzając takie zmienne do modelu 

i pragnąc je od siebie odseparować, napotykamy na problem identyfikacji modelu wynikający ze 

współliniowości zmiennych. Zależność między nimi jest opisana wzorem: 

wiek [metrykalny] = okres [rok badania/wydarzenia] – kohorta [rok urodzenia] 

Każdy z trzech efektów jest idealnie liniową funkcją pozostałych dwóch. Po wprowadzeniu do 

jednego modelu wartości dwóch zmiennych determinują wartość trzeciej i nie można jej od nich 

odseparować.  

W ujęciu bardziej metodologicznym – w próbie pomiaru zmiany w czasie za pomocą 

standardowych rodzajów badań społecznych – przekłada się to na problem nakładania się na 

siebie dwóch z trzech efektów (Schaie, 1965; Baltes, 1968). W badaniach przekrojowych nie ma 

możliwości czysto technicznego rozdzielenia efektów wieku i kohorty. Podobnie, w badaniach 

panelowych jednej kohorty (pomiar powtórzony na tej samej próbie) nie można oddzielić efektu 

wieku od okresu. Z kolei w badaniach trackingowych (pomiar powtórzony na tej samej grupie 

wiekowej, lecz nie tej samej próbie) nie można odseparować efektu kohorty od okresu. 

Wraz ze wzrostem popularności analiz kohortowych od połowy lat 60. problemy te zyskały na 

znaczeniu. Do dzisiaj jednak nie ma pełnej zgody co do możliwości i sposobu poradzenia sobie 

z nimi. N. Glenn pisze nawet, że kolejne próby znalezienia statystycznej metody rozdzielenia 

efektów były jednym z najdziwniejszych w dziejach nauki przykładów zrobienia czegoś, co jest 

logicznie niemożliwe (Glenn, 1977: 6). Rozwiązania z lat 60. i 70. skupiały się na metodach 

obliczeniowych bazujących na tabelach kohortowych, analizie wariancji i klasycznych modelach 

regresji (m.in. Schaie, 1965; Baltes, 1968; Mason i in., 1973; Palmore, 1978; Rentz, Reynolds, 

1981). G. Firebaugh (1997) opisuje m.in. proste metody modelowania efektów kohorty, wieku 

i okresu w analizie powtarzanych sondaży, np. poprzez przypisanie a priori wartości do któregoś 

z efektów lub zastępowanie ich innymi skorelowanymi zmiennymi. Proponuje on również cztery 

bardziej złożone metody analizowania zmiany społecznej na podstawie danych z powtarzanych 

pomiarów (analiza trendu, dekompozycja trendu, dekompozycja zmiany i zmiana parametru), 

zwraca jednak przy tym uwagę na wiodącą rolę teorii, jako że nie ma metody, która zadziała 

w przypadku każdej analizy. W ostatnich dwóch dekadach pojawiły się bardziej zaawansowane 

rozwiązania, głównie dzięki rozwojowi metodologii badań panelowych i wielopoziomowych 

(kontrolujących tzw. fixed i random effects15), modelowania strukturalnego i statystyki 
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 Efekty stałe (fixed effects) w terminologii badań longitudinalnych i wielopoziomowych odnoszą się do 

określonych wartości przypisanych grupom lub okresom. Zakładają zatem, że każda grupa/okres charakteryzuje 

się swoistą zmiennością, niezwiązaną z innymi zmiennymi. Prowadzą one do analizy na zasadzie klasycznej 

regresji, w której efekty stałe są równoznaczne z kowariantami (predyktorami).  

Z kolei efekty losowe (ranodom effects) uwzględniają losowy rozkład błędów przypisanych każdej grupie, czyli 

zakładają, że badany proces jest ponad-grupowy. W modelach mieszanych (mixed effects) lub hybrydowych 

efekty stałe i losowe są jednocześnie włączone do analizy.  



 

 

 

bayesowskiej (Smith, 2008; Bell, Jones, 2013; Yang, Land, 2013). Pominę jednak ich omówienie, 

ponieważ nie będą one miały bezpośredniego zastosowania w pracy.   

Poza techniczno-metodologicznymi trudnościami, problem wieku-kohorty-okresu dotyczy także 

zrozumienia samej istoty pomiaru i analizy przyczynowej. Nie chodzi tutaj bowiem jedynie 

o dekompozycję wariancji lub parametryzację i identyfikację modelu, lecz o kwestie 

konceptualizacji i operacjonalizacji (Smith, 2008: 293). Nawiązując do rozważań E. Palmore'a 

(1978), pomocne jest rozróżnienie trzech poziomów analitycznych. Są to:  

1. Obliczanie różnic wartości zmiennych zależnych. 

2. Wnioskowanie o efektach zmiennych niezależnych.  

3. Teoretyczna analiza przyczynowa.  

Dwa pierwsze poziomy dotyczą wspomnianych aspektów technicznych i metodologicznych 

analizy. Tutaj pojawia się problem nieidentyfikowalności modelu i nakładania się efektów. 

Trzeci poziom dotyczy interpretacji obserwowanych zjawisk dokonywanej na podstawie 

założeń teoretycznych. Każdy z efektów (wiek, kohorta, okres) jest bowiem jedynie wskaźnikiem 

interesujących nas zjawisk, procesów i mechanizmów. Wiek jest tylko aproksymacją starzenia 

się i przebiegu życia jednostki, więc aby zrozumieć zróżnicowanie występujące jako efekt wieku, 

trzeba wyjaśnić leżące u jego podstaw przyczyny biologiczne, społeczne lub psychologiczne. Tak 

samo jest w przypadku efektu kohorty i okresu. Nawet jeżeli zmienne są współliniowe, nie 

oznacza to, że efekty muszą być współzależne. Przykładowo, zarobki zmieniają się wraz 

z wiekiem (np. jako efekt senioralnego systemu płac lub zmian w poziomie kapitału ludzkiego), 

zmieniają się też wraz okresem (np. jako efekt inflacji lub kryzysu gospodarczego wpływających 

na wszystkie kohorty), mogą również zależeć od przynależności kohortowej (np. wpływ 

poziomu wykształcenia uzależniony od systemu edukacji szkolnej lub różnice w postawach 

wobec pracy wynikające z odmiennych doświadczeń biograficznych różnych kohort).  

Jednak i na poziomie koncepcyjnym nie unikniemy kłopotów. Efekty kohorty i okresu, 

stosunkowo łatwo rozróżnialne na poziomie definicyjnym, mogą sprawiać problemy na 

poziomie interpretacyjnym. Obydwa odnoszą się do upływu czasu historycznego i wpływu 

czynników makrostrukturalnych. Efekt kohorty mierzy z reguły efekty przeszłości, podczas gdy 

efekt okresu – wpływ wydarzeń obecnych lub bliższych teraźniejszości (choć nie zawsze), które 

oddziałują na całą populację. W praktyce jednak efekty te często będą na siebie zachodzić. 

W wymiarze analitycznym prowadzi to do dopuszczenia interakcji pomiędzy zmiennymi, co 

dodatkowo komplikuje modele (Bell, Jones, 2013). Efekty okresu, np. postęp technologiczny, 

mają często różny wpływ na poszczególne kohorty, a także grupy wiekowe – przemiany świata 

społecznego wpływają na ludzi w różnym wieku w różny sposób (Ryder, 1965). Jako 

standardowe przykłady efektów kohorty podaje się często wojnę lub klęski głodu, które 

pozostawiają ślad w psychice lub kondycji fizycznej danej kohorty. Niemniej są to wydarzenia 

oddziałujące na całą populację i mogą być również traktowane jako efekt okresu (szczególnie, 



 

 

 

jeżeli miały miejsce niedawno). Przykładowo, wojna ma wpływ na wzrost przeciętnej 

śmiertelności we wszystkich grupach wiekowych (efekt okresu), jednak w dalszej perspektywie 

ten sam mechanizm determinuje m.in. wielkość kohorty i cykle demograficzne (efekt kohorty).   

Dla Firebaugha (1997) rozróżnienie pomiędzy efektami wieku, kohorty i okresu to w gruncie 

rzeczy centralny, lecz jedynie techniczny aspekt analizy zmiany społecznej. Bardzo dobrze 

ilustruje tę kwestię historia sporu, prowadzonego głównie na łamach „American Sociological 

Review”, nad „kohortową” lub „wiekową” interpretacją mechanizmów odpowiadających za 

zmiany w poziomie zakresu słownictwa (verbal vocabulary knowledge) obserwowane w oparciu 

o dane z amerykańskiego General Social Survey z lat 1974-1996. Dyskusję zainicjowały wyniki 

D. Alwina (1991) wskazujące na spadek zakresu słownictwa w kolejnych kohortach, pomimo 

wzrostu przeciętnego poziomu wykształcenia. Podobne wyniki uzyskał Glenn (1994). 

Tłumaczyli je oni poprzez efekt kohorty, nie znajdując dowodów na występowanie efektu 

okresu, natomiast efekt wieku określając jako znikomy. Według nich, mechanizmami 

odpowiedzialnymi za spadek zdolności werbalnych z każdą kolejną kohortą były: systematyczne 

upraszczanie warstwy językowej podręczników szkolnych od lat 40., zmiany w systemie 

szkolnym, spadek poziomu czytelnictwa, popularyzacja telewizji oraz rozwój kultury masowej. 

J. Wilson i W. Gove (1999) skrytykowali analizy Alwina i Glena za błędną konstrukcję modeli, 

wskazując, że to nie efekt kohorty jest odpowiedzialny za obserwowane zmiany, lecz przede 

wszystkim efekt wieku (a konkretniej proces starzenia się) oraz częściowo efekt okresu. 

W odpowiedzi Glenn (1999) oraz Alwin i McCammon (1999; 2001) ponownie przeanalizowali 

dane GSS, testując hipotezy każdego z trzech efektów w świetle wiedzy z zakresu psychologii 

starzenia się, doszli jednak do identycznych wniosków jak poprzednio – efekt wieku odpowiada 

jedynie za znikomą część wariancji w zdolnościach werbalnych, natomiast kluczową rolę 

odgrywa przynależność kohortowa. Do dyskusji włączyli się Y. Yang i K. Land (2006; 2008), 

proponując zastosowanie dla spornych danych bardziej zaawansowanych hierarchicznych 

modeli mieszanych (mixed models with fixed and random effects), które pozwalają jednocześnie 

kontrolować wszystkie trzy efekty. Według nich, żadna ze stron nie miała całkowitej racji, gdyż 

ich podejście wykazało występowanie zarówno efektów wieku (w postaci trendu o kształcie 

odwróconego U, choć nie tak silnego jak sugerowali Wilson i Gove), jak i kohorty (choć mniej 

znaczące niż wynikało to z analiz Alwina), a także okresu (jednak był on mało istotny). Można 

przypuszczać, że dyskusja doczeka się kontynuacji, gdyż podejście analityczne Yanga i Landa 

również zostało zakwestionowane (Bell, Jones, 2014).   

Czy można zatem poradzić sobie z problemem efektu wieku-okresu-kohorty? Historia sporu, 

opisana powyżej wskazuje na dwie istotne konkluzje. Po pierwsze, dysponując jedynie danymi 

przekrojowymi musimy być niezwykle ostrożni. Bardzo często obserwowany spadek wartości 

różnego rodzaju zmiennych (w przywołanym przykładzie były to zdolności werbalne) jest 

tłumaczony poprzez efekt starzenia się. Dopiero analiza danych z pomiarów powtarzanych 

pozwala, choć nie bez trudności analitycznych i rozterek teoretycznych, wniknąć w mechanikę 



 

 

 

przemian w czasie na poziomie indywidualnym i społecznym, i dojść do bardziej wiarygodnych 

odpowiedzi. Po drugie, rozwój metodologii w zakresie rozdzielenia efektów wieku, kohorty oraz 

okresu trwa i nadal trudno mówić o powszechnie przyjętych rozwiązaniach. J. Hobcraft, 

J. Menken i S. Preston (1982) piszą, że efekty kohorty i okresu są miarami naszej niewiedzy, gdyż 

ujmują to, czego nie da się bezpośrednio określić i zmierzyć jako czynniki różnicujące pomiędzy 

sobą kohorty i czynniki wpływające na wszystkie kohorty. Mając możliwość pomiaru 

interesujących nas podstawowych zmiennych przyczynowych, nie mielibyśmy problemu ze 

współliniowością zmiennych opartych o czas chronologiczny. A. Bell i K. Jones w artykule pod 

wymownym tytułem The impossibility of separating age, period and cohort effects piszą, że 

pomimo wielu proponowanych rozwiązań, żaden model ani matematyczna „sztuczka” nie są 

w stanie rozwiązać problemu identyfikacji, ponieważ jest on wpisany w naturę relacji wiek-

kohorta-okres (Bell, Jones, 2013: 164). Nawet najnowsze techniki statystyczne, oferujące 

ogromne możliwości, wymagają przyjęcia pewnych założeń, aby możliwe było obliczenie 

osobnych efektów wieku, kohorty i okres. Przykładowo, modele random effects, faworyzowane 

przez niektórych (Smith, 2008: 293 ff.; Yang, Land, 2008), wymagają podjęcia przez badacza 

decyzji i wyjaśnienia, dlaczego niektóre z efektów uznamy za stałe, a niektóre za losowe. 

Kluczem do ich rozdzielenia i włączenia do procesu badawczego jest zatem teoria, i to w niej 

musimy upatrywać ostatecznego źródła decyzji metodologicznych, analitycznych 

i interpretacyjnych. Jak piszą Alwin i McCammon (1999: 283-284), musimy polegać zarówno na 

teoriach starzenia się, jak i na socjologicznych teoriach zmiany społecznej i jej związków ze 

zmianami na poziomie jednostek. Można stwierdzić, że wyniki empiryczne są tak dobre, jak 

dobra jest stojąca za nimi teoria. Nadal to ona jest głównym kryterium trafności i wiarygodności 

wniosków, gdyż różne sposoby modelowania mogą prowadzić do różnych rezultatów.  

2. Starzenie się ludności 

2.1. Starzenie się ludności jako problem społeczny  

Starzenie się ludności jest problemem współczesnym. Laslett (1995: passim) w swoich analizach 

Długoterminowego Trendu w Starzeniu Się (The Secular Shift in Aging) pokazuje, że ludność 

większości krajów rozwiniętych wyraźnie zestarzała się pomiędzy 1880 r. i 1980 r. Był to okres 

najbardziej gwałtownego w dziejach wzrostu udziału populacji 60+ oraz wydłużania się 

oczekiwanego przeciętnego trwania życia (nie tylko w wartościach ogółem, lecz także dla 

starszych kohort). Przykładowo, w Anglii, Szwecji i Francji proporcja grupy wiekowej 60+ 

w populacji przynajmniej od okresu renesansu aż do połowy XIX w. była stabilna i wynosiła 

niecałe 10%, po czym zaczęła rosnąć, osiągając w latach 80. XX w. ponad 17%, obecnie zaś 

niemal 25% (ibid; Eurostat, 2012). Do 2050 r. udział populacji 60+ we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej wzrośnie natomiast aż do poziomu 35% (Eurostat, 2010).  



 

 

 

Analizując rozwój literatury i badań, można stwierdzić, że dopiero w latach 90. XX w. termin 

population ageing na dobre i w pełni zagościł w głównym nurcie nauki i publicystyki, 

wykraczając poza granice – częstokroć niszowych – subdyscyplin, stając się jednym z głównych 

wyzwań cywilizacyjnych. Wprawdzie procesy starzenia się ludności były przedmiotem badań 

kilku wcześniejszych pokoleń akademików, szczególnie demografów, zaś wyraźny trend 

przemian w strukturze wieku rozwiniętych społeczeństw przykuwał uwagę niektórych badaczy 

jeszcze w latach 40., nieco częściej w latach 50., to jednak z początku rzadko wiązało się je 

z głębszymi rozważaniami nad konsekwencjami obserwowanych przemian. Gwałtowny wzrost 

liczby ludności, który długo przykuwał uwagę demografów, okazał się być chwilowym 

fenomenem, podczas gdy przemiany w strukturze wieku wynikłe ze starzenia się populacji 

wydają się być w najbliższej przyszłości nieodwracalne. 

Starzenie się ludności jako wizja odległej przyszłości 

Danych ilustrujących proces starzenia się ludności dostarczali demografowie. Dojrzała 

demografia, starająca się wyjaśnić, a nie tylko opisać przemiany w strukturze ludności, jest 

nauką stosunkowo nową, zainicjowaną przez prace z lat 30. i 40. XX w., a w pełni ukształtowaną 

w latach 50. i 60. W okresie międzywojennym akademicy zastanawiali się nad przyczynami 

i konsekwencjami spadku dzietności, jednak rozważania te nie wychodziły zazwyczaj poza mury 

uczelni i nie należały do kluczowych problemów społecznych tamtych czasów. Klasyczne dzieła 

demografii skupiały się głównie na przyczynach wzrostu liczby ludności i na tzw. przejściu 

demograficznym, obserwowanym w zmianach poziomu dzietności i śmiertelności w wyniku 

modernizacji (Coale, 1956; Rosset, 1959).  

Były jednak wyjątki. Warto zwrócić uwagę na zazwyczaj pomijany fakt: pod koniec lat 30. XX w. 

środowisko naukowe związane z amerykańskim Milbank Memorial Fund podjęło istotne 

inicjatywy w zakresie badań demograficznych. Już w 1940 r. związani z nim E. Clague (1940) 

i W. Thompson (1940) wyrażali obawy o konsekwencje starzenia się ludności, patrząc na 

projekcje danych demograficznych do 1980 r. Clague przestrzegał przed wzrostem grupy osób 

zależnych obciążających system zabezpieczenia społecznego, system opieki zdrowotnej 

i długoterminowej, rozważał problemy bezrobocia długookresowego i niedopasowania osób 

starszych do rynku pracy, a także wskazywał na istotne polityczne konsekwencje wzrostu 

udziału starszych wyborców. Już wtedy pisał: „Uważam, że jest to [starzenie się ludności – KT] 

jedno z największych wyzwań politycznych, które staną przed naszym krajem [USA – KT] 

w ciągu następnych czterdziestu lat […] przewiduję, że wszystkie problemy, z którymi borykamy 

się w obecnych czasach […] zostaną przyćmione przez problemy osób starszych” (Clague, 1940: 

348).  

Pomijając jednak ten unikatowy przykład, dopiero lata 50. i 60. przyniosły zainteresowanie 

starzeniem się ludności, przede wszystkim w USA i Wielkiej Brytanii, jednak były to rozważania 

na temat stosunkowo odległej jeszcze przyszłości. P. Hauser (1953) rozpatruje starzenie się 



 

 

 

ludności USA jako element modernizacji i przemian cywilizacyjnych. Rozważając społeczne 

skutki wzrostu liczby osób starszych i wydłużenia się ich życia, pisał: „Osiągnęliśmy ogromny 

sukces dodając lata do życia; dopiero jednak rozpoczynamy zadanie dodawania życia do tych lat” 

(tamże: 176). W 1954 r. w Londynie odbył się Międzynarodowy Kongres na temat Problemów 

Starzejącej się Ludności, na którego otwarciu brytyjski minister zdrowia podkreślił rangę opieki 

nad osobami starzejącymi się jako jednego z głównych problemów społecznych (BMJ, 1954).  

Przywołajmy również znakomitą pracę polskiego demografa E. Rosseta z 1959 r. pt. Procesy 

starzenia się ludności. Studium demograficzne, w której gruntownej analizie poddawał przyczyny, 

mechanizmy i konsekwencje zmian w strukturze wieku. Pisał on, że proces starzenia się 

ludności prowadzi do gruntownych zmian oblicza społeczeństwa: „Społeczeństwo dotknięte 

procesem starzenia się podlega przeobrażeniom nie tylko demograficznej natury. W takim 

społeczeństwie zmienia się wszystko: i stosunki ekonomiczne, i stosunki społeczne, i stosunki 

polityczne. Zmienia się też niezawodnie i psychika starzejącego się społeczeństwa” (tamże: 3).  

Wzrost zainteresowania i rozwój demografii apokaliptycznej 

Zalążek dojrzałych i pogłębionych studiów nad różnorodnymi konsekwencjami starzenia się 

ludności stanowią lata 70. Analizami demograficznymi przemian struktury wieku społeczeństw 

rozwiniętych (głównie USA i Europy) coraz częściej interesowali się przedstawiciele socjologii, 

ekonomii, nauk politycznych oraz medycznych. Wzrosły obawy o koszty ekonomiczne, system 

emerytalny i system zdrowia. Phillipson (2013: 9-28) zwraca uwagę na występujące wtedy 

różnice pomiędzy Wielką Brytanią i USA. Brytyjczycy traktowali starzenie się ludności jako 

problem społeczny lub problem państwa opiekuńczego, podczas gdy Amerykanie – wobec braku 

silnie rozwiniętego państwa opiekuńczego – dostrzegali szerszą skalę społecznych 

i ekonomicznych konsekwencji.  

W latach 80. można było obserwować gwałtowny wzrost popularności interdyscyplinarnych 

badań dotyczących starzejących się społeczeństw oraz wyjście z debatami poza mury uczelni, 

także na arenę polityczną (przykładem jest raport OECD z 1988 r. pt. Aging Populations: The 

Social Policy Implications). W mediach zachodnich popularność zyskały głównie negatywne 

opinie, opisujące grupę osób starszych jako obciążenie dla reszty społeczeństwa, jako „zaborcze 

pokolenie zabezpieczeń społecznych” (selfish welfare genration), a nawet „chciwych starców” 

(greedy geezers; Phillipson, 2013: 35). Pierwsze prognozy dotyczące wpływu starzenia się 

ludności na gospodarkę oparte o modele makroekonomiczne z końca lat 80. prezentowały 

dramatyczne scenariusze (Fehr, Jokisch, Kotlikoff, 2011: 640). Był to zalążek tzw. 

apokaliptycznej demografii, przeżywającej swoje apogeum w kolejnej dekadzie (Robertson, 

1997).  

Dopiero w latach 90. konsekwencje starzenia się ludności stały się problemem dnia dzisiejszego. 

Ogromne zainteresowanie zaowocowało wysypem literatury i badań nad rozmaitymi aspektami 

tego procesu, a także programami politycznymi mającymi odpowiednio przygotować państwa 



 

 

 

do tych przemian. Obawy związane ze starzeniem się ludności wykroczyły poza kwestie 

finansowe i włączyły się do bardziej ogólnego nurtu pesymistycznych, a nawet katastroficznych 

wizji przyszłości, obejmujących m.in. problemy zmian klimatycznych i terroryzmu, które miały 

zdestabilizować struktury państwowe (Phillipson, 2013). Przez media i literaturę naukową 

przewijały się określania w rodzaju „tykająca bomba demograficzna”, „kryzys ageingowy”, 

„załamanie się systemów emerytalnych”, „załamanie się systemu zdrowia”, „lawina starców” 

(elderly avalanche)16 (por. Robertson, 1997; Mullan, 2000; Gee, 2002). Debaty nad kosztami 

społecznymi rosnących obciążeń ze strony starszych generacji, trwające od lat 80., 

ukształtowały perspektywę „konfliktu międzypokoleniowego” w zakresie dystrybucji dóbr 

wspólnych i stabilności systemu państwa (Victor, 2005: 13-17).  

Rozwój dojrzałej refleksji nad konsekwencjami starzenia się ludności 

Apokaliptyczne wizje „piewców zagłady” (merchants of the doom, za: Schulz, Binstock, 2006: 

passim) stopniowo zyskiwały jednak coraz szersze grono krytyków, bardziej realistycznie 

patrzących na wyzwania przyszłości. R. Disney (1996: 307-310) argumentował, że zmiany 

demograficzne, pomimo licznych ekonomicznych konsekwencji, nie grożą kryzysem ze względu 

na antycypacyjne i adaptacyjne zdolności jednostek oraz społeczeństw. Indywidualne działania 

i polityka publiczna mogą po prostu dostosować się do tych konsekwencji. W głośnej książce The 

Imaginary Time Bomb: Why an Ageing Population is Not a Social Problem P. Mullan (2000) 

wskazywał, że brak jest dowodów sugerujących, że starzenie się ludności działa niekorzystnie 

na wzrost ekonomiczny. Twierdził on, że fatalistyczne wizje związane ze zmianami 

demograficznymi są co najmniej przesadzone; co więcej, karmione są demagogią przeciwników 

państwa opiekuńczego oraz ogólnym nastrojem niepewności przepełniającym społeczeństwo lat 

90. Podobnego zdania był E. Gee (2002: 750-751), wskazujący na częste pomijanie w debacie 

naukowej i publicznej faktów, które nie pasują do apokaliptycznej wizji demographic time bomb, 

np. zróżnicowanie prognoz demograficznych (zazwyczaj podkreślane są te najbardziej 

pesymistyczne) oraz względnie niskie szacowane koszty dla systemu zdrowia (przynajmniej dla 

analizowanej przez niego Kanady). Amerykańska National Academy on an Aging Society 

w raporcie Demography Is Not Destiny z 1999 r. dodatkowo podkreślała, że zarówno osoby 

starsze, jak i świat w kolejnych dekadach będą inne niż obecnie, przez co prognozy 

i ekstrapolacje trendów, bez uwzględnienia mechanizmów społecznych, politycznych 

i ekonomicznych, są zbyt dużym uproszczeniem (Friedland, Summer, 1999). Z kolei w America 

the Wise (1998) T. Roszak dostrzegał w starzeniu się ludności Stanów Zjednoczonych szansę na 

korzystną zmianę społeczną bazującą na dojrzałości i mądrości osób starszych (za: Frysztacki, 

2014).  

                                                           
16

 Jedną z bardziej popularnych pozycji utrzymanych w duchu demografii apokaliptycznej była książka 

P. Petersona Gray Dawn: The Global Aging Crisis z 1999 r. 



 

 

 

Rozwój teorii i metodologii ekonomicznej w latach 90. pozwalał coraz lepiej modelować procesy 

zachodzące w gospodarce. Wzbogaciło to dyskusje nad konsekwencjami przemian 

demograficznych, dostarczając argumentów zarówno katastroficznym, jak i bardziej 

optymistycznym wizjom (Disney, 1996; Schulz, 2010; Bloom, Canning, Fink, 2011; Fehr i in., 

2011; Nyce, Schieber, 2011). Przykładowo, w 2006 r. Komisja Europejska i Komitet Polityki 

Gospodarczej przedstawiły raport prezentujący model wpływu starzenia się ludności na wzrost 

gospodarczy Unii Europejskiej. Według niego przeciętna roczna stopa wzrostu PKB w UE-25 

spadnie z 2,4% w latach 2004-2010 do 1,2% w latach 2031-2050 (zaś w krajach UE-10 z 4,3% 

do 0,9%). Sam zaś efekt przemian demograficznych będzie istotny i negatywny dla gospodarki 

Unii – przede wszystkim spowoduje wzrost wydatków na emerytury, opiekę zdrowotną i opiekę 

długoterminową (EPC, EC, 2006). Neoklasyczny model wzrostu, na którym opierają się 

predykcje, był jednak krytykowany ze względu na zbyt duże uproszczenia i ogromną liczbę 

koniecznych założeń względem tendencji politycznych, społecznych, demograficznych 

i ekonomicznych. J. Schulz (2010) stwierdza nawet, że wobec mnogości czynników 

wpływających na gospodarkę starzenie się ludności nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

jej wyniki. Podobnego zdania są D. Bloom, D. Canning i G. Fink (2011), którzy uznają, że 

negatywny wpływ procesów demograficznych nie musi być wielki, jeżeli podjęte zostaną 

odpowiednie działania w celu wydłużenia okresu aktywności zawodowej. Prognozy National 

Research Council dla USA względem makroekonomicznych konsekwencji starzenia się ludności 

są zachowawcze (NRC, 2012). Wskazują one na poważne, jednak nie nieprzezwyciężalne 

wyzwania, lecz również na otwierające się nowe możliwości reorganizacji systemu 

gospodarczego. Sam efekt netto struktury wieku ludności dla produktywności całej gospodarki 

szacowany jest jako niewielki. Finalny rachunek kosztów i korzyści przemian demograficznych 

zależy od indywidualnych i systemowych działań: „starzejące się społeczeństwo nie musi 

oznaczać niższych standardów życia, wolniejszego wzrostu innowacji i produktywności lub 

nadmiernie wysokich podatków. Jednak opóźnianie decyzji o tym, jak dostosować się do 

starzejącej się struktury demograficznej spowoduje, że transformacja będzie trudniejsza 

i bardziej kosztowna” (tamże: 31).  

W XXI w. można wyróżnić trzy istotne kierunki refleksji nad starzeniem się ludności. Po 

pierwsze, nadal utrzymują się obawy o przyszłość starzejącego się świata, szczególnie że 

pokolenia powojennego wyżu demograficznego w krajach zachodnich zaczęły wchodzić w okres 

swojej wczesnej starości. Starzenie się ludności jest postrzegane jako problem przede wszystkim 

dlatego, że wizja starości nadal koliduje z wizją produktywności i rozwoju (Phillipson, 2013: 

53-69, 127-142).  

Po drugie jednak, rozwój badań i teorii przyczynił się do popularyzacji pogłębionej i neutralnej 

refleksji nad konsekwencjami przemian demograficznych. W tym czasie zyskało również na 

znaczeniu podejście krytyczne w teoriach ageingowych, mające silnie emancypacyjny charakter 

i podkreślające pozytywną rolę aktywnego starzenia się (opiszę je dalej, w rozdziale I.3). 



 

 

 

Natomiast firmy coraz chętniej zaczęły spoglądać na zarządzanie wiekiem, aby dostosować się 

do zmieniającej się rzeczywistości.  

Po trzecie, w polityce publicznej większości rozwiniętych krajów kwestie starzenia się ludności 

zyskały status wyzwań priorytetowych. Co ważne, wykraczały one poza politykę emerytalną, 

znacznie silniej niż dotychczas podkreślając konieczność wydłużania aktywności zawodowej 

i aktywnego starzenia się. Bardzo istotną rolę odegrały tutaj organizacje międzynarodowe, 

przede wszystkim OECD, WHO, ONZ i UE. Ich rola w kształtowaniu polityki wobec wyzwań 

starzejącej się ludności rosła od początku lat 80. (Ervik, Lindén, 2013a: 13-16; Kildal, Nilssen, 

2013). Pierwszą inicjatywą tego rodzaju było zorganizowane przez ONZ w 1982 r. Pierwsze 

Światowe Zgromadzenie na Temat Starzenia Się Społeczeństw w Wiedniu, podczs którego 

przyjęto międzynarodowy plan działań w tym względzie. Dwadzieścia lat później, w 2002 r. 

drugie zgromadzenie zorganizowano w Madrycie. W 1994 r. Bank Światowy wydał raport 

Averting the old age crisis, koncentrujący się na problemach finansowych wynikających 

z gwałtownego wzrostu liczby biorców świadczeń emerytalnych. Silnie promował on reformy 

systemów emerytalnych idące w kierunku systemów z trzema filarami, publiczno-prywatnych, 

oferujących zdywersyfikowane formy redystrybucji i oszczędzania (propozycje bardzo bliskie 

temu, co zostało wprowadzone w Polsce wraz z reformą emerytalną w 1999 r.). Natomiast od 

końca lat 90. Unia Europejska i OECD coraz większy nacisk kładły na konieczność tworzenia 

polityki względem wyzwań demograficznych. Za podstawę działań przyjęły one podejście active 

ageing, w miejsce wcześniej promowanego productive ageing (do tych koncepcji powrócę 

w rozdziale II.2.6).  

2.2. Starzenie się ludności w ujęciu demograficznym  

Miary starzenia się ludności 

Starzenie się ludności oznacza przesunięcie struktury wieku populacji w kierunku starszych 

generacji. Do jego pomiaru używa się wielu wskaźników. Do najprostszych i najczęściej 

stosowanych należą: udział grup starszych w populacji, średnia lub mediana wieku populacji 

oraz stosunek liczebności starszych do młodszych grup wiekowych. Wzrost poziomu tak 

skonstruowanych wskaźników oznacza starzenie się populacji. Granica wieku starszego 

w wypadku analiz demograficznych jest zazwyczaj ustalana na poziomie 60 lub 65 lat, co wynika 

ze standardowych uwarunkowań zachodnich systemów emerytalnych. Niekiedy przyjmuje się 

upraszczającą miarę określającą populację jako starzejącą się, jeżeli udział grupy wiekowej 60+ 

przekracza 10%. W 2007 r. 66 krajów spełniało to kryterium, w 2013 r. już 86, natomiast 

według umiarkowanych prognoz w 2050 r. będzie ich już ponad 160 (Victor, 2010; UN, 2013). 

W ujęciu globalnym w latach 2013-2050 udział ludności w wieku 60+ wzrośnie z 11,7% do 

21,2%, ludności w wieku 80+ z 1,7% do 4,1%, natomiast mediana wieku wzrośnie z 29 do 36 lat 

(UN, 2013).   



 

 

 

Najpopularniejszym wskaźnikiem wykorzystywanym do wizualizacji starzenia się ludności jest 

wskaźnik obciążenia demograficznego (old age dependancy ratio). Pomimo swojej prostoty 

w konstrukcji, jest on bardzo podatny na niewłaściwą interpretację w kategoriach miary 

ekonomicznego i społecznego obciążenia populacji. Wskaźnik ten jest jedynie proporcją 

liczebności arbitralnie przyjętych kategorii wieku przedprodukcyjnego (np. 0-15 lub 0-18), 

produkcyjnego (np. 15-64) i poprodukcyjnego (zazwyczaj 65+). Taka konstrukcja i nazewnictwo 

narzucają jednak pewne normatywne konotacje (Robertson, 1997; Gee, 2002). Po pierwsze, 

wiek produkcyjny nie ma nic wspólnego z produktywnością w sensie ekonomicznym. W grupie 

wiekowej 15-64 duży jest udział osób nieaktywnych zawodowo; natomiast zaklasyfikowanie do 

grupy osób w wieku nieprodukcyjnym nie oznacza, że nie można być produktywnym. Inaczej 

mówiąc, osoby 65+ niekoniecznie „obciążają” resztę społeczeństwa, tak jak sugeruje 

bezrefleksyjnie interpretowana nazwa wskaźnika. Po drugie, wskaźnik ten nie bierze pod uwagę 

pracy i aktywności pozazarobkowej, która może być pożyteczna dla reszty społeczeństwa (np. 

opieka nad partnerami lub potomkami, wolontariat). Po trzecie, ekonomia moralna zamiast 

opozycji pojęć zależność-niezależność, podkreśla znaczenie współzależności (interdependence) 

różnych generacji jako podstawy funkcjonowania współczesnego społeczeństwa (por. 

Robertson, 1997).  

W. Lutz, W. Sanderson i S. Scherbov (2008) na łamach „Nature” zaproponowali nowe miary 

starzenia się ludności, bazujące na przeciętnej oczekiwanej pozostałej liczbie lat w populacji, 

zamiast na konwencjonalnej liczbie lat od momentu narodzin. Miało to na celu uwzględnienie 

wydłużania się życia ludzkiego i odrzucenie utożsamiania kondycji i perspektyw 60-latka 

z 1900 r. z 60-latkiem z 2000 r. W takim ujęciu próg „starości” na poziomie 65 lat we wskaźniku 

obciążenia demograficznego może zostać zastąpiony np. wiekiem, w jakim oczekiwana dalsza 

długość życia wynosi 15 lat. W Europie konwencjonalny wskaźnik obciążenia demograficznego 

(65+/20-64 lata) wynosił 25,9 w 2005 r. i wzrośnie do 49,7 w 2045 r., natomiast skonstruowany 

w opisany sposób prospektywny wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi odpowiednio 

20,9 i 29, co przedstawia bardziej łagodny obraz przemian, jednak przy założeniu, że 

towarzyszyć im będzie wzrost aktywności, zdrowia i niezależności osób zbliżających się do tego 

progu „starości” (por. Ervik, Lindén, 2013b: 259). Prognozy demograficzne Lutza, Sandersona 

i Scherbova (2008) dla populacji różnych regionów świata na XXI w. wyraźnie wskazują, że 

niemal wszędzie prędkość procesu starzenia się ludności nadal będzie wzrastać, osiągając 

maksimum około 2035 r., następnie nieco zwalniając, jednak nadal przyjmując wartości 

dodatnie. Zatem wyzwaniem jest nie tylko przystosowanie się do starszej populacji, jaką mamy 

dzisiaj, lecz przede wszystkim nauczenie się coraz szybszej adaptacji do coraz szybciej 

zmieniającej się rzeczywistości. Nawet przyjmując bezpieczny margines błędu i różne wersje 

prognozy, proces ten będzie kontynuowany co najmniej do 2100 r. Autorzy zwracają uwagę, że 

istotne jest nie tylko to, że będzie zwiększać się udział 60- lub 80-latków w populacji, lecz 

również to, że w wartościach przeciętnych będą oni żyli jeszcze dłużej.   



 

 

 

Przyczyny starzenia się ludności  

Bezpośrednią przyczyną starzenia się ludności jest spadek dzietności i umieralności oraz 

wydłużenie się przeciętnego trwania życia. Czynnikiem o mniejszym znaczeniu są migracje 

(szczególnie masowy przypływ lub odpływ osób młodszych). Wszystkie te mechanizmy 

wpływają na liczebność poszczególnych grup wiekowych.  

Wiele teorii wiąże spadek poziomu dzietności z modernizacją i przeobrażeniami społecznymi 

(por. Rowland, 2009: 39-48). Demografowie mówią w tym kontekście o tzw. pierwszym 

przejściu demograficznym, oznaczającym zmianę charakterystyk struktury ludności polegającą 

na przejściu od tradycyjnego modelu reprodukcji (cechującej się wysoką umieralnością 

i płodnością) do modelu nowoczesnego (z niską umieralnością i płodnością). Zmianę tę,  

obserwowaną w Europie od końca XVIII w., wiąże się m.in. z postępem medycyny, 

industrializacją oraz popularyzacją opiekuńczego modelu rodziny.  

Od lat 60. XX w. w krajach rozwiniętych można mówić o drugim przejściu demograficznym, 

które charakteryzuje się m.in. dalszym spadkiem dzietności poniżej poziomu gwarantującego 

zastępowalność pokoleń, spadkiem umieralności i wydłużaniem się trwania życia oraz 

nasileniem migracji. Jest to tzw. przejście indywidualistyczne związane ze wzrostem autonomii 

jednostek i popularyzacją wartości postmaterialistycznych (np. potrzeby samorealizacji, 

niezależności i wyższej jakości życia), które przekładają się na dominujący model rodziny 

(Lesthaeghe, 2010: 227-229). Teorie równości między płciami (Mcdonald, 2000) podkreślają, że 

pomimo znacznego wyrównania się szans edukacyjnych i zawodowych, tradycyjne role 

genderowe w obrębie rodziny nie uległy tak dużym przeobrażeniom i kobiety nadal są znacznie 

bardziej obciążone obowiązkami domowymi i opiekuńczymi. Prowadzi to do sytuacji, w której 

kobiety pracujące i funkcjonujące w związkach mają mniej czasu na wychowywanie dzieci. Chcąc 

zachować wysoki standard i satysfakcję z życia oraz utrzymać pozycję zawodową, nie decydują 

się na macierzyństwo.  

Bezsprzecznie jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych ludzkości jest niezwykły wzrost 

długości życia w XIX i XX w. Pomiędzy 1800 r. i 2000 r. przeciętne trwanie życia ludzkiego 

zwiększyło się ponad dwukrotnie, od niecałych 30 do ok. 70 lat, w krajach rozwiniętych jest zaś 

jeszcze dłuższe17 (Riley, 2001: 33; HMD). Pamiętajmy jednak, że wskaźnik ten bierze pod uwagę 

długość życia wszystkich narodzonych ludzi, także niemowląt umierających niedługo po 

porodzie18. Obrazuje on zatem dwa procesy: spadek śmiertelności w wieku niemowlęcym 

i dziecięcym (szczególnie dynamiczny aż do lat 50. XX w.) oraz wzrost długości życia osób, które 

dożyły wieku starszego (szczególnie dynamiczny w ostatnim półwieczu). Analizując dane dla 30 

rozwiniętych krajów K. Christensen i in. (2009: 1197) podają, że w 1950 r. 
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 Przykładowo, dla kobiet w Japonii w 2009 r. wynosiło 86 lat (dane HMD - The Human Mortality Database).   
18

 Przy takim ujęciu w starożytności przeciętne dalsze trwanie życia w momencie narodzin zamykało się 

w granicach od 20 do 30 lat (Rosset, 1959: 137-143). 



 

 

 

prawdopodobieństwo przeżycia od wieku 80 do 90 lat wynosiło przeciętnie 15-16% dla kobiet 

i 12% dla mężczyzn. W 2002 r. te wartości wynosiły już 37% i 25%. Patrząc jeszcze dalej wstecz, 

można przytoczyć oszacowania mówiące, że liczba lat, o jaką wydłużyło się życie przeciętnego 

człowieka od czasów przed rozwojem pierwszych cywilizacji do dzisiaj wynosi 50 w przypadku 

niemowląt, 30 dla 15-latków i 12 dla 50-latków (Kertzer, 1995: 366).  

Riley (2001: 7 ff.) wymienia dwie podstawowe przyczyny gwałtownego wydłużenia się 

przeciętnego trwania życia, które określa jako przeskok zdrowotny (health transition): 

(1) rozwój medycyny, w tym wynalezienie szczepionek i antybiotyków; (2) zmianę stylu życia 

i stylu wychowywania dzieci, bazujące na wzroście świadomości i umiejętności ochrony 

potomstwa oraz siebie przed chorobami i wypadkami. Szczególnie istotny jest rozwój medycyny 

i systemu opieki zdrowotnej w zakresie chorób dotykających osoby starsze, widoczny wyraźnie 

od lat 60. (Laditka, Laditka, 2009: 555). Jednym z popularnych obecnie przedmiotów badania 

jest wpływ pozycji społeczno-ekonomicznej na zdrowie i długość życia, tłumaczony np. 

poziomem stresu, odżywianiem lub dostępnością opieki zdrowotnej. Kwestię tę obrazuje tzw. 

efekt Roseto, wywodzący swoją nazwę od pewnej społeczności włoskiej w USA, w której, 

w miarę „amerykanizacji” jej stylu życia, wzrastała podatność na choroby układu krążenia 

(Stuart-Hamilton, 2006: 15).  

Obecnie najwyższe wartości przeciętnej długości życia w momencie narodzin w szacunkach 

WHO (2011) sięgają 86 lat dla kobiet (np. w Japonii) i 83 dla mężczyzn (Katar). Najdłuższym 

przeciętnym oczekiwanym życiem w zdrowiu (healthy life expectancy at birth) cieszą się 

Japończycy (75 lat) (Global Age Index, 2013). Nieustannie trwają dyskusje nad tym, czy możliwe 

jest określenie granic dalszego wzrostu (por. przegląd: Olshansky, Carnes, 2009). Optymiści 

twierdzą, że trend wzrostowy może się utrzymać, w związku z czym przeciętne trwanie życia 

w USA może nawet osiągnąć wartość 100 lat w 2060 r. (Oeppen, Vaupel 2002). Rzeczywiście, 

gdyby trendy utrzymały się na niezmienionym poziomie, większość dzieci urodzonych po 

2000 r. we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i innych rozwiniętych krajach 

dożyłaby swoich setnych urodzin (Christensen i in., 2009).  

Bardziej realistyczne podejścia przyznają, że dalszy wzrost może być napędzany przez przyszłe 

(prawdopodobne) osiągnięcia medycyny i lepszą organizację społeczeństwa (np. poprawę 

funkcjonowania systemu zdrowia, wzorce zdrowego i bezpiecznego życia), jednak może też być 

ograniczany m.in. przez nadal niezbadane możliwości biologiczne organizmu, choroby 

cywilizacyjne, np. otyłość, cukrzycę lub różne choroby zakaźne, a także czynniki, których 

przewidzieć się nie da (niezamierzone efekty polityki, załamania ekonomiczne itp.). Stosunkowo 

umiarkowane prognozy ONZ mówią o wzroście oczekiwanej długości życia w momencie 

narodzin w ujęciu globalnym z poziomu 69 lat (2005-2010) do 76 lat (2045-2050), aż do 82 lat 

(2095-2100). Dla krajów rozwiniętych prognozy wskazują wzrost z odpowiednio 77, przez 83, 

aż do 89 lat (UN, 2013: 6).  



 

 

 

Rodzi się jednak pytanie, czy temu wzrostowi długości życia będzie towarzyszyć wzrost jego 

jakości w wymiarze podstawowym, czyli zdrowia? P. Garibaldi (2010) w podniesieniu poziomu 

zdrowia widzi jedno z najistotniejszych wyzwań dla dalszego rozwoju gospodarczego 

i społecznego w XXI w. – chodzi mu nie tylko o opiekę i leczenie, generujące coraz wyższe koszty, 

lecz przede wszystkim o zdrowe i aktywne starzenie się, które te koszty może obniżać. 

Christensen i in. (2009) w prestiżowym „The Lancet” przedstawiają szereg danych 

i argumentów świadczących o tym, że w krajach rozwiniętych ludzie w wieku poniżej 85 lat będą 

dłużej żyli w zdrowiu, z mniejszą częstotliwością schorzeń i mniejszymi ograniczeniami 

funkcjonalnymi niż poprzednie generacje. Przyczyni się do tego nie tylko rozwój medycyny 

i systemu opieki zdrowotnej, lecz także technologia wspierająca osoby starsze, lepsze warunki 

mieszkaniowe, transport publiczny oraz przestrzeń miejsca dostosowywana do specjalnych 

wymagań. Nie bez znaczenia są również czynniki społeczne, takie jak zmiany w percepcji 

starości i niepełnosprawności oraz przemiany ról genderowych.  

Dodatkowo, kolejne pokolenia będą lepiej wyedukowane, a ich życie (szczególnie istotne są jego 

wczesne etapy) będzie przebiegało w lepszych warunkach. W. Lutz i S. KC (2011) w „Science” 

stawiają mocną tezę, że przyszłość światowej populacji – w ujęciu demograficznym – zależy 

w ogromnym stopniu od postępu w edukacji. W szczególności istotna jest tutaj sytuacja kobiet, 

bowiem niemal uniwersalnym zjawiskiem jest to, że lepiej wykształcone kobiety mają mniej 

dzieci. Ogromny wzrost aspiracji edukacyjnych kobiet w krajach rozwiniętych w drugiej połowie 

XX w. jest zatem – i nadal będzie – kluczowym czynnikiem demograficznym. Wystarczy 

przytoczyć analizy autorów uwzględniające dwa skrajne schematy rozwoju poziomu 

wykształcenia ludności świata: brak rozwoju w tym zakresie (brak nowych szkół, stały wskaźnik 

skolaryzacji, de facto spadek liczby uczących się) oraz silny rozwój (bardzo silna rozbudowa 

systemu szkolnictwa i postęp edukacyjny wzorem krajów takich, jak Korea Południowa lub 

Singapur). Pierwszy scenariusz przewiduje, że w 2015 r. liczba ludności świata osiągnie 

10 milardów, drugi zaś – 8,9 miliarda. W oparciu o bardzo silną korelację poziomu 

wykształcenia z wieloma charakterystykami jednostek można również zakładać, że dalszy 

powszechny wzrost w tym obszarze – którego bez wielkich wątpliwości możemy się spodziewać 

– przyczyni się również do poprawy poziomu zdrowia oraz sprawności fizycznej i psychicznej 

(Lutz, 2008).  

Analizując prognozy demograficzne, należy jednak pamiętać, że są one oparte na rozmaitych, nie 

zawsze pewnych założeniach. Przykładowo, J. Oeppen i J. Vaupel (2002) prezentują jak dalekie 

od rzeczywistości okazywały się być kolejne przewidywania względem przeciętnego 

oczekiwanego wieku życia formułowane przez naukowców na przestrzeni XX w.19. Gee (2002: 
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 Przykładowo, w 1928 r. L. Dublin prognozował, że wiek niecałych 65 lat będzie granicą wzrostu przeciętnego 

trwania życia, tymczasem bariera ta była już wtedy przełamana m.in. przez kobiety z Nowej Zelandii. Podobnie, 

w 1990 r. zespół pod kierownictwem S. Olshansky’ego na łamach „Science” argumentował, że dalsze trwanie 



751) podkreśla, że prognozy w USA na 2040 r. dla liczebności grupy wiekowej 65+ wahały się od

59 mln do 92 mln, a dla grupy 85+ od 8 mln do 21 mln, w zależności od przyjętych założeń 

dotyczących poziomu dzietności, śmiertelności i migracji. Z kolei A. Robertson (1997) wskazuje 

na znaczenie polityki publicznej – jako siły determinującej proces starzenia się ludności; 

przyjmując zaś, że polityka ta jest kształtowana na bazie prognoz demograficznych, efekty 

działań mogą mieć wpływ na ich trafność. Wszelkie prognozy być może nie mają silnego związku 

z realnym biegiem wydarzeń, ale z pewnością mają wpływ na nasze obecne działania. To, o ile – 

jako zbiorowości – będziemy żyli dłużej oraz jaka część z tego okresu będzie przeżyta w zdrowiu 

pozostanie w sferze mniej lub bardziej wiarygodnych, ale zawsze niepewnych przewidywań. 

Bezsprzeczne jest jednak to, że będziemy żyć w zbiorowościach coraz starszych.  

3. Perspektywy teoretyczne socjologii starzenia się i gerontologii

społecznej20 

We wczesnych etapach swojego rozwoju gerontologia skupiała się przede wszystkim na 

aspektach medycznych i psychologicznych. Wprawdzie społeczny kontekst starzenia się 

uwzględniał wspomniany już Cowdry w Problems of Ageing z 1939 r. (za: Achenbaum, 1995: 

22 ff.), jednak społeczny wymiar gerontologii ukształtował się w pełni dopiero w latach 50. wraz 

z szerszym zainteresowaniem ze strony socjologów i psychologów społecznych. Dobrą ilustracją 

tego rozwoju jest fakt, że w pierwszej edycji The Encyclopaedia of the Social Sciences (1933-4) 

pojęcie starzenie się nie pojawiło się. Natomiast w wydanej w 1968 r. The International 

Encyclopedia of the Social Sciences znalazło się już miejsce dla 26-stronicowego artykułu 

o społecznych, psychologicznych i ekonomicznych aspektach starzenia się (za: Clark, Spengler,

1980: 2). 

Na przestrzeni lat socjologowie zaangażowali w badanie procesów starzenia się całe swoje 

instrumentarium teoretyczne czerpiące z klasycznych dzieł m.in. K. Marksa, M. Webera 

i E. Durkheima, a także z klasycznych perspektyw badawczych: funkcjonalizmu strukturalnego, 

interakcjonizmu symbolicznego, teorii wymiany, teorii konfliktowych, fenomenologii, czy też 

konstruktywizmu. Zaowocowało to powstaniem nie tylko różnych koncepcji teoretycznych, lecz 

także rozwojem całych paradygmatów w badaniach nad procesem starzenia się, 

odzwierciedlających zazwyczaj trendy dominujące w socjologii ogólnej. W tym rozdziale 

przedstawiony zostanie ich rozwój, a najważniejsze teorie zostanną dokładniej omówione.  

życia osoby w wieku 50 lat nie powinno przekroczyć 35 lat, tymczasem już w 1996 r. wskaźnik ten był wyższy 

dla kobiet w Japonii (za: Oeppen, Vaupel, 2002: 1029-1031). 
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W tej części, poza pracami wskazanymi w tekście, opierałem się na obszernych przeglądach teorii 

ageingowych zaprezentowanych m.in. w pracach:  Schroots, 1996; Bengtson i in., 1997; Hendricks, Achenbaum, 

1999; Bengtson i in., 2005; Victor, 2005; Szatur-Jaworska i in., 2006; Bengtson, Gans, i in., 2009; Marshall, 

Bengtson, 2011; Czekanowski, 2012. 



3.1. Wczesne podejścia teoretyczne 

Prekursorskie prace z lat 40. XX w. uwzględniały wiek (obok płci) w analizie struktury 

społecznej i ról społecznych, m.in.: R. Linton (1942) zastanawiał się nad wiekiem jako „nowym” 

wymiarem stratyfikacji oraz kulturą różnych grup wiekowych; T. Parsons (1942) zajmował się 

strukturą społeczną USA z uwzględnieniem wieku i płci, wchodzeniem w kolejne role życiowe 

oraz izolacją społeczną osób starszych (opisywał on wiek emerytalny jako specyficzną sytuację 

bezfunkcyjną, odcięcia od partycypacji w istotnych społecznie dziedzinach); L. Cottrell (1942) 

analizował dostosowanie do ról społecznych w kategoriach wiekowo-płciowych. Były one 

zapowiedzią tzw. pierwszej generacji teorii gerontologii społecznej (Hendricks, Achenbaum, 

1999) z okresu lat 40., 50. i 60., która skupiała się na wyjaśnieniu funkcjonowania w wieku 

starszym w kategoriach ról społecznych, norm, grup odniesienia, strategii adaptacji, sieci 

interakcji społecznych, światów przeżywanych, czy też uniwersów symbolicznych.  

Wśród nich szczególny rozgłos zyskała funkcjonalistyczna teoria wycofania/wyłączenia 

(disengagement theory) E. Cumming i W. Henry'ego (1961). Wyjaśniała ona spadające wraz 

z wiekiem zaangażowanie w interakcje społeczne oraz pogarszającą się funkcjonalność 

umysłową i biofizyczną poprzez jeden uniwersalny i naturalny mechanizm: starzejące się 

jednostki przygotowując się do nieuniknionej śmierci, stopniowo wycofują się z relacji 

społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie. Była to pierwsza teoria dotycząca explicite 

procesu starzenia się, przez co spotkała się z dużym zainteresowaniem i wzbudziła liczne 

dyskusje, choć przede wszystkim były to głosy krytyczne. Zarzucano jej m.in. pesymistyczny 

determinizm, pomijanie zróżnicowania sytuacji osób starszych lub funkcjonalistyczne 

upraszczanie rzeczywistości. Wiele analiz empirycznych, także porównań międzynarodowych, 

stało zaś w sprzeczności z głównymi tezami teorii (Bengtson i in., 1997: 76). Trzydzieści lat 

później Achenbaum i Bengtson (1994) wracając jednak do teorii wycofania oraz całej dyskusji, 

jaka się wokół niej toczyła, stwierdzają, że z perspektywy czasu praca Cumming i Henry’ego była 

jednym z najbardziej ambitnych, pogłębionych, klarownych, interdyscyplinarnych 

i ekscytujących przedsięwzięć w historii gerontologii społecznej. Chwalą jej konstrukcję, logikę, 

a przede wszystkim ambicję i odwagę całościowego wyjaśnienia procesu starzenia się, której – 

jak się według nich okazało – zabrakło kolejnym pokoleniom badaczy.   

Wracając jednak do lat 60., na fali dyskusji wokół teorii wycofania powstała teoria aktywności 

(activity theory) – bardziej optymistyczna i konstruktywna, zakładająca, że starzenie się polega 

na próbie utrzymania aktywności, zasobów i zdolności wieku średniego. Utrata niektórych ról 

wraz z wejściem w okres emerytalny, np. w sferze pracy, wymaga kompensacji w postaci innych, 

np. wolontariatu. Była to teoria normatywna, oferująca „przepis” na starość w postaci 

aktywności. Zapoczątkowała ona badania i programy zdrowego, aktywnego i szczęśliwego 

starzenia się (por. Rowe, Kahn, 1997). Z kolei teoria ciągłości (continuity theory) utrzymywała, że 

w trakcie starzenia się jednostka będzie starała się utrzymać styl życia, jaki wypracowała przez 



 

 

 

lata. Nie zakładała zatem, tak jak teoria wycofania i aktywności, że istotą starości jest zmiana, 

lecz podkreślała stabilność przebiegu życia oraz perspektywę indywidualną.   

Inną znaczącą koncepcją z wczesnego okresu rozwoju gerontologii była krytyczna teoria 

modernizacji. Skupiła się ona na porównywaniu starości oraz grupy osób starszych pomiędzy 

kulturami oraz na analizie wpływu przemian społecznych nowoczesności na sytuację osób 

starszych. Według tej teorii modernizacja, począwszy od rewolucji przemysłowej XIX w., 

pociągnęła za sobą m.in. zmianę sposobu produkcji, przeobrażenie rynku pracy, przemiany 

modelu rodziny i indywidualizację społeczeństwa; stała się przez to jedną z głównych przyczyn 

obniżenia statusu oraz wykluczenia osób starszych (Achenbaum, 2010: 27-29).  

Wśród teorii pierwszej generacji można również wymienić subkulturową teorię starzenia się 

skupioną na kulturze społeczności tworzonych przez osoby starsze (Rose, 1962). Był to zalążek 

analiz kultury starości, popularnych w pespektywie antropologicznej, interpretatywnej, czy też 

konstruktywistycznej.  

3.2. Teorie drugiej generacji  

Lata 70. i wczesne 80. XX w. przyniosły wzrost zainteresowania tematyką starzenia się, 

wzbogaconą o ujęcie makrostrukturalne – uwzględniające wiek w strukturze społecznej, 

wyróżniające osoby starsze jako kategorię społeczną istotną z punktu widzenia m.in. polityki 

i ekonomii oraz analizujące koncepcję emerytury. Do drugiej generacji teorii starzenia się należy 

m.in. teoria załamania społecznego (social breakdown) J. Kuypersa i V. Bengstona z 1973 r., która 

traktuje o mechanizmie błędnego koła, który popycha osoby starsze w stronę wycofania, 

bierności, wpływa też na spadek kompetencji społecznych i kognitywnych. Bazuje ona na 

normach kulturowych dotyczących starości, które wpływają na działania i postrzeganie osób 

starszych przez siebie samych (Marshall, Bengtson, 2011).  

Inną teorią z tego okresu jest teoria wymiany społecznej (Dowd, 1975) ujmująca starzenie się 

i emeryturę jako problem malejących zasobów i wpływów, które uniemożliwiają zrównoważoną 

wymianę pomiędzy osobami starszymi i innymi grupami. Różnice ról, umiejętności i zasobów 

przekładają się na różnice we wpływie i władzy, które stanowią element relacji wymiany 

i interakcji. Relacje te są natomiast utrzymywane tak długo, jak długo obie strony uzyskują 

z nich większe korzyści niż ponoszą koszty.   

Przede wszystkim jednak warto wymienić dwie niezwykle istotne perspektywy naukowe 

zapoczątkowane w drugim etapie rozwoju gerontologii i rozwijane przez kolejne dekady – to 

stratyfikacja wiekowa oraz ekonomia polityczna procesów starzenia się.  

Teoria stratyfikacji wiekowej 

Teoria stratyfikacji wiekowej została ugruntowana wraz z publikacją A sociology of age 

stratification pod redakcją M. Riley, M. Johnson i A. Foner z 1972 r., w której autorki ujmowały 



 

 

 

strukturę społeczną w sposób dynamiczny, łącząc zmianę społeczną oraz przemiany w trakcie 

życia z następstwem kohort i starzeniem się jednostek21. „Społeczeństwo składa się 

z następujących po sobie kohort jednostek, które starzeją się w inny sposób” (Riley, 1987: 5). 

Struktura wiekowa społeczeństwa jest w takiej perspektywie elementem procesów społecznych, 

może być przyczyną lub też efektem zmian na innych płaszczyznach. Wiek jest natomiast 

wymiarem strukturyzującym pozycje i role społeczne.  

Riley (1987: 4-5) wyróżniła trzy zasady dynamiki społecznej uwzględniającej system 

stratyfikacji wiekowej. Pierwsza odnosi się do „różnic kohortowych w procesie starzenia się”. 

Kolejne kohorty starzeją się inaczej, ponieważ każda przeżywa określone okresy swojego życia 

w odrębnych warunkach historycznych, doświadczając przez to swoistej ścieżki wydarzeń 

i przemian. Druga zasada to „wpływ kohort na zmianę społeczną”. Wynika ona z tego, że kolejne 

kohorty starzejąc się w odrębny sposób wpływają na zmianę ról, norm i instytucji. „Z czasem 

warstwy wiekowe w społeczeństwie i role ulegają przemianom. Jednostki w określonej 

warstwie wiekowej nie są już tymi samymi jednostkami: zostały one zastąpione przez 

młodszych następców z kolejnych kohort posiadających inne doświadczenie życiowe” (tamże: 

4). Z tych dwóch zasad wynika trzecia „zasada asynchroniczności” – założenie o ciągłej 

wzajemnej relacji pomiędzy starzeniem się ludzi i zmianą społeczną. Członkowie kohorty 

podlegają wpływom wiekowo ustrukturyzowanego społeczeństwa dostosowując się do ról 

i wartości, jednocześnie jednak stale je zmieniając.  

W odniesieniu do tych zasad można zatem wyróżnić trzy komponenty tego podejścia: (1) analizę 

porównawczą różnych kohort w czasie; (2) porównanie indywidualnych i strukturalnych 

przemian w czasie; (3) analizę współzależności kohort wiekowych i struktur społecznych 

(Bengtson i in., 2005: 14). Bardzo istotną rolę w teorii stratyfikacji odgrywają normy wiekowe 

oraz wiekowa alokacja ról społecznych. Mechanizmy nimi rządzące przyczyniają się do 

powstawania różnic i nierówności.   

Ekonomia polityczna procesów starzenia się 

Ekonomia polityczna procesów starzenia się (political economy of ageing) jest jednym 

z najważniejszych paradygmatów ostatnich trzech dekad. Wśród jej źródeł należy wymienić 

m.in. marksizm, teorie konfliktowe i teorię krytyczną (np. J. Habermasa). Ekonomia polityczna 

procesów starzenia się analizuje, w jaki sposób trendy ekonomiczne, polityka społeczna 

i struktury społeczne wpływają na alokację zasobów pomiędzy generacjami i na sytuację osób 

starszych, a także na jakich zasadach wchodzą one w interakcje z przemianami 

demograficznymi. Społeczne, ekonomiczne i polityczne czynniki wpływają na doświadczanie 

starości, możliwości i ograniczenia na różnych etapach życia oraz spadek wpływu i niezależności 
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 Settersten i Angel (2011b: 5) oraz Bengtson i in. (2005: 14) wspominają kilku istotnych prekursorów teorii 

stratyfikacji wiekowej z dziedziny socjologii i antropologii, m.in. K. Mannheima, S. Eisenstadta, A. Straussa. 

T. Parsonsa, P. Sorokina i R. Lintona.  



 

 

 

osób starszych. Ekonomia polityczna analizuje także, w jaki sposób dyskryminacja ze względu na 

wiek (ageism) powstaje i jest reprodukowana przez praktyki społeczne. 

Prekursorami i czołowymi postaciami tego nurtu są m.in. C. L. Estes, A. Walker, P. Townsend, 

A-M. Guillemard oraz C. Phillipson (por. m.in. Minkler, 1996; Bengtson i in., 1997; Quadagno, 

Reid, 1999; Phillipson, 2006). W książce The Ageing Enterprise z 1979 r. Estes opisuje, w jaki 

sposób system i struktury kontrolują i zarządzają ludźmi, ograniczając możliwość pełnego 

zaangażowania się w życie społeczne. „Przemysł starzenia się” to zbiór profesji 

i przedsiębiorstw, wspieranych przez państwo, oferujących usługi dla osób starszych, a zarazem 

wykluczających ich z reszty społeczeństwa. Perspektywa, którą zaproponowała Estes, zamiast 

na tym, co ludzie starsi robią, skupiła się na czynnikach społecznych i politycznych, które 

wpływają na ich działania. Ekonomia polityczna procesów starzenia się zakłada, że starość oraz 

starzenie się jednostek i ludności mogą być wyjaśnione jedynie w kontekście warunków 

społecznych, politycznych i ekonomicznych analizowanych na poziomie mikro, mezo oraz makro 

(Phillipson, 2006: 502-503). Wyznacznikiem tego podejścia jest potraktowanie starości jako 

konstruktu społecznego, nie zaś biologicznego, a co za tym idzie – potraktowanie problemów 

starości jako problemów o podłożu społecznym, ekonomicznym lub politycznym. Zakłada ono 

strukturalną zależność pomiędzy osobami starszymi i społeczeństwem – to społeczeństwo 

tworzy instytucje i reguły, które definiują starość i determinują doświadczanie tego okresu.  

Istotnym wkładem było także porzucenie idei osób starszych jako homogenicznej zbiorowości 

(Philipson, 1998). Ekonomia polityczna podkreśla także znaczenie statusu społeczno-

ekonomicznego i sytuacji zawodowej dla wyjaśnienia sytuacji osób starszych (Walker, 1981). 

Analizuje również społeczny proces uzależnienia osób starszych od polityki społecznej, systemu 

zdrowia i pomocy społecznej, co określane jest jako zależność strukturalna (structural 

dependency; Townsted, 1981). Centralne miejsce zajmuje państwo – jako siła wpływająca na 

relacje pomiędzy jednostką i społeczeństwem.   

W kolejnych latach ekonomia polityczna silnie wpłynęła na rozwój gerontologii krytycznej oraz 

gerontologii feministycznej, opisywanych dalej. Powiązanie starzenia się ludności z polityką 

społeczną oraz wymiarem ekonomicznym (m.in. rynkiem pracy) stanowić będzie jedną 

z głównych ścieżek interpretacyjnych w niniejszej pracy.  

3.3. Najnowsze podejścia teoretyczne 

Dopiero trzecia generacja teorii gerontologii społecznej spojrzała na proces starzenia się jako na 

doświadczenie indywidualne i zróżnicowane, a na starzejące się jednostki jako na aktywnych 

aktorów w świecie społecznym. Wiele wcześniejszych podejść zostało rozwiniętych 

i poszerzonych o interdyscyplinarne spojrzenie. Jak jednak zauważają Bengtson i in. (1997: 76), 

teorie trzeciej generacji często zawężały przedmiot badań i koncentrowały się na wybranych 

aspektach z poziomu mikrospołecznego (jednostka, grupa, rodzina) lub makrospołecznego 



 

 

 

(grupa wiekowa, populacja), lecz nie starały się ich łączyć. Nie oznacza to, że „wąskie” teorie 

trzeciej generacji dominują w dzisiejszej gerontologii i socjologii starości. To, co obecnie 

obserwujemy, to wielość teorii i perspektyw badawczych, bardzo często o silnie 

interdyscyplinarnym charakterze. Settersten i Angel (2011b: 5-6) oceniają, że obecnie panuje 

tendencja do budowania teorii średniego zasięgu, które starają się syntetyzować ujęcie mikro- 

i makrospołeczne.  

Od połowy lat 80. XX w. szczególnie silnie rozwinęły się cztery perspektywy badawcze: 

konstruktywizm społeczny, teoria krytyczna, feminizm i podejście biegu życia (wraz z teorią 

akumulacji przewag i słabości).  

Gerontologia krytyczna 

Gerontologia krytyczna – wywodząca się z teorii krytycznej szkoły frankfurckiej 

(M. Horkheimer, T. Adorno), poststrukturalizmu (M. Foucalt), a także późniejszych prac 

J. Habermasa i A. Giddensa – ma obecnie szeroki wpływ na wiele podejść badawczych 

związanych z procesem starzenia się. Centralnym założeniem tego nurtu jest idea starzenia się 

(przebiegu życia) jako konstruktu społecznego, przejęta z ekonomii politycznej (Phillipson, 

1998: 13). Podejście krytyczne wyróżnia normatywny stosunek do starości i starzenia się oraz 

ambicja wypracowania wiedzy praktycznej przekładającej się na działania i zmianę społeczną.  

Można wyróżniać dwa główne kierunki gerontologii krytycznej (Minkler, 1996; Bengtson i in., 

2005), które skupiają się odpowiednio na humanistycznych aspektach starzenia się oraz na 

komponentach strukturalnych. Orientacja humanistyczna koncentruje się na potrzebach, 

znaczeniach i postrzeganiu świata przez osoby starsze, starając się odpowiedzieć na pytania 

o prawdę, sens i etyczny wymiar relacji między starzejącymi się jednostkami i systemem 

społecznym. Dąży do wyprodukowania wiedzy i praktyk pozwalających na emancypację, zmianę 

sytuacji osób starszych i utrzymanie w niezależności.  

Orientacja strukturalna, określana również jako krytyczna ekonomia polityczna lub też 

ekonomia moralna (moral economy), skupia się na uprzedmiotowieniu osób starszych przez 

ograniczenia strukturalne i wypracowaniu społecznych modeli upodmiotowienia i pozytywnego 

starzenia się. Analizuje ona m.in. kwestie równości międzypokoleniowej, funkcjonowania 

polityki ageingowej, systemu emerytalnego, czy też systemu opieki zdrowotnej i społecznej 

(Robertson, 1997).  

Szeroką perspektywę gerontologii krytycznej prezentuje praca zbiorowa Aging, Globalization, 

and Inequality: The New Critical Gerontology (Baars i in., 2003). We  wstępie redaktorzy 

podkreślają, że zrozumienie procesu starzenia się wymaga uwzględnienia: analiz kohortowych, 

międzykulturowych i historycznych; społecznego procesu tworzenia znaczeń i konstrukcji 

jednostkowej jaźni; wpływu makrostruktur na doświadczenie codzienności na poziomie 

mikrospołecznym; procesu reprodukcji i zmian wzorców instytucjonalnych i ideologii; a przede 



 

 

 

wszystkim uwzględnienia centralnego znaczenia mechanizmów władzy w relacjach na 

wszystkich poziomach systemu społecznego i pomiędzy nimi (tamże: 5). Wpływy 

postmodernistyczne w gerontologii krytycznej przekładają się również na zainteresowanie 

krytyką wpływów społecznych, podstaw filozoficznych i metod badawczych kształtujących na 

przestrzeni historii gerontologię jako naukę (Ray, 1996).  

Konstruktywizm społeczny  

Konstruktywizm społeczny wywodzi się z tradycji interakcjonizmu symbolicznego, 

fenomenologii i etnometodologii, które skupiały się na hermeneutycznym i interpretatywnym 

podejściu do działania ludzkiego. Konstruktywizm bada subiektywne znaczenie i doświadczenie 

procesu starzenia się oraz wpływ norm i oczekiwań społecznych. Koncentruje się przede 

wszystkim na indywidualnych narracjach, biografiach, świecie przeżywanym jednostek, 

konstruowaniu znaczeń, oczekiwaniach społecznych i kontaktach ze znaczącymi innymi, 

satysfakcji z różnych aspektów starzenia się i starości. W zbiorze Ways of Aging (Gubrium, 

Holstein, 2003) zaprezentowano szeroki przegląd aplikacji konstruktywizmu w gerontologii. 

Trzema centralnymi pojęciami są trwanie, adaptacja i zmiana, które są rozważane 

w perspektywie wpływu kontekstu na relację pomiędzy jednostką i światem społecznym. 

Autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania: Jak trwałe są znaczenia 

skonstruowane na wcześniejszych etapach życia? Jak jednostka i jej otoczenie adaptują się do 

siebie w trakcie biegu życia? Jak wraz ze starzeniem się następują zmiany znaczeń i tożsamości? 

Jednymi z najważniejszych obszarów badań konstruktywizmu są analizy problematyki 

stereotypów oraz ogólniejszych mechanizmów kategoryzacji świata społecznego. 

Gerontologia feministyczna 

Feministyczne podejście w gerontologii skupia się na płci jako czynniku, który różnicuje 

przebieg życia, proces starzenia się i okres starości jednostek. Angażuje ona również rozważania 

dotyczące relacji genderowych, a także przemian cywilizacyjnych dotyczących płci, np. dostęp 

do edukacji i władzy, seksualność, modele rodziny i opieki długoterminowej, szanse na rynku 

pracy (Calasanti, 2004). Perspektywa feministyczna łączona jest zazwyczaj 

z konstruktywizmem, teorią krytyczną lub ekonomią polityczną. Przykładowo, krytyczna 

perspektywa feministyczna skupia się na: (1) społecznej konstrukcji ścieżek życia kobiet; 

(2) wpływie czynników społecznych na problemy starszych kobiet i ich doświadczanie starości; 

(3) kumulacji w ciągu życia czynników niekorzystnych dla kobiet; (4) feminizacji biedy 

i marginalizacji starszych kobiet (Marshall, Bengtson, 2011: 26). Ważną rolę odgrywa w tym 

kontekście pojęcie nierówności społecznych związanych ze starością, analizowanych poprzez 

tzw. gender lens. Jednocześnie V. Marshall i V. Bengtson zaznaczają, że elementem 

wyróżniającym to podejście od innych, także podkreślających znaczenie różnic pomiędzy 

płciami, jest „krytyczna epistemologia feministyczna”, która wymaga spojrzenia na świat oczami 

kobiety. Zazwyczaj feministyczne ujęcia eksponują swój emancypacyjny charakter, wskazując, że 



 

 

 

głównym celem jest zmiana społeczna: dążenie do polepszenia pozycji starszych kobiet 

w społeczeństwie i podniesienia ich osobistej i politycznej sprawczości (agency) poprzez 

rekonstrukcję ról, norm, przekonań i stereotypów (Ray, 1996; Calasanti, 2010).  

Teoria biegu życia 

Perspektywa biegu życia jest uznawana za jedno z wiodących podejść badawczych w wielu 

dziedzinach, nie tylko w gerontologii i socjologii starości, lecz również w geriatrii, medycynie 

i epidemiologii. W najprostszym ujęciu, perspektywa biegu życia skupia się na kombinacji 

efektów starzenia się (m.in. zmian biologicznych i mentalnych), etapu życia (różne fazy życia 

wiążą się z różnymi możliwościami i oczekiwaniami społecznymi) i okresu historycznego (czas 

historyczny, w którym poszczególne kohorty przeżywają określone etapy życia tworzy podobne 

warunki i doświadczenia). Centralnymi elementami są tutaj procesy kontynuacji i zmian na 

przestrzeni ludzkiego życia. Ludzie wyznaczają swoje ścieżki, wchodzą w kolejne  etapy rozwoju 

i role społeczne poprzez wybory i działania w ramach możliwości i ograniczeń, jakie stwarza im 

historia i społeczeństwo (Elder, 1994; Grenier, 2012).  

Settersten i Angel (2011b: 10) przeanalizowali popularność perspektywy life course 

w artykułach socjologicznych. W latach 70. XX w. nie występowała ona niemal w ogóle 

w tekstach, w kolejnych dekadach jej popularność powoli rosła – sięgając 88 publikacji na rok 

pod koniec lat 80. i 148 pod koniec lat 90. Ogromny wzrost popularności nastąpił natomiast 

w latach 2000., zbliżając się do 1000 publikacji na rok pod koniec dekady.  

Początki perspektywy biegu życia sięgają do lat 60., czerpią jednak z bogatego dorobku 

klasycznej socjologii, głównie amerykańskiej, m.in. z badań nad stratyfikacją, pokoleniami oraz 

badań biograficznych i longitudinalnych szkoły chicagowskiej (por. Dannefer, Setterson, 2010; 

Marshall, Bengtson, 2011). Najsłynniejszym i fundamentalnym tekstem dla life course  jest praca 

G. Eldera Children of the Great Depression z 1974 r., analizująca, w jaki sposób istotne 

wydarzenia i doświadczenia z dzieciństwa (w tym przypadku był to wielki kryzys w USA) 

wpływają na dalsze ścieżki życiowe jednostek i całych kohort. Innowacją było umieszczenie 

jednostkowych i kohortowych ścieżek życia w kontekście historycznych i strukturalnych 

przemian.  

W ramach tej szerokiej ramy teoretycznej wyróżnia się dwa poziomy wyjaśniania: jednostkowy 

i instytucjonalny (Dannefer, Uhlenberg, 1999; Dannefer, Setterson, 2010). Pierwszy skupia się na 

wyjaśnianiu przebiegu życia bazując na indywidualnych charakterystykach, zmianach 

związanych z wiekiem, wcześniejszych doświadczeniach życiowych, sprawczości i wyborach 

indywidualnych (George, 1993; Elder, Johnson, Crosnoe, 2003). Podejście to kontynuuje linię 

Children of the Great Depression. Obecnie jedną z bardziej popularnych koncepcji w tej 

perspektywie jest teoria akumulacji przewag i słabości. Life course nie skupia się jednak 

wyłącznie na pojedynczych jednostkach lub ich zbiorowościach w postaci kohort. Bardzo 

istotnym wkładem w nauki o rodzinie było wprowadzenie koncepcji połączonych żyć (linked 



 

 

 

lives), umożliwiającej lepsze uchwycenie rozwoju w czasie relacji i struktur w obrębie rodziny 

(Marshall, Bengtson, 2011). Pozwoliło to lepiej zrozumieć m.in. decyzje o przejściu na emeryturę 

(synchronizowaną z partnerem), rolę dziadków w decyzjach prokreacyjnych i wychowawczych 

swoich dzieci, czy też problematykę obowiązków opiekuńczych.  

Druga perspektywa – instytucjonalna (lub socjologiczna) – zakłada, że życie jednostki nie toczy 

się w próżni, lecz jest warunkowane społecznie i instytucjonalnie. Nie skupia się na jednostkach, 

tak jak poprzednia perspektywa, lecz analizuje przebieg życia i jego fazy jako konstrukty 

społeczno-polityczne (Kohli, 2007; Ferraro, Schippee, Schafer, 2009). Czerpie ona wiele z teorii 

stratyfikacji wiekowej, politycznej ekonomii starzenia się oraz koncepcji społecznej konstrukcji 

wieku. Większy nacisk kładzie jednak na znaczenie procesów towarzyszących przechodzeniu 

jednostek i kohort przez różne etapy wyznaczane przez struktury wiekowe (Riley, 1987).   

Klasyczną koncepcją takiego wystandaryzowanego przebiegu życia jest propozycja Kohliego 

(1986), wyróżniająca trzy etapy: przygotowania (edukacja i dorastanie), aktywności (praca) 

i emerytury. Opiera się ona na progresji ról społecznych w obrębie i pomiędzy obszarami 

edukacji, gospodarki, rodziny, zdrowia, zabezpieczenia społecznego i czasu wolnego. W takim 

ujęciu możemy mówić m.in. o różnych reżimach biegu życia (life course regimes), opisujących 

typowe sekwencje, charakter i synchronizację różnych faz życia, m.in. wzorów edukacyjnych, 

wejścia na rynek pracy, rozwoju kariery, mobilności lub procesu przejścia na emeryturę 

(DiPrete, 2002; Leisering, 2003; Mayer, 2009; Hofacker, 2010: 43-93).  

Obecnie rzadko stosuje się klasyczny model trajektorii „edukacja-praca-emerytura”, a znaczna 

część badaczy preferuje ujęcia, w których etapy te nakładają się na siebie lub występują 

kilkukrotnie w różnych konfiguracjach (Guillemard, 2005; Mayer, 2005; Kohli, 2007). 

Wątpliwości względem stabilności ścieżek biegu życia wynikają także z refleksji nad zmieniającą 

się rzeczywistością. W najbliższej przyszłości naturalnymi elementami procesu starzenia się 

jednostek może stać się ciągła zmiana i brak dotychczasowej stabilności. Jeżeli elastyczność 

ścieżek stanie się regułą, być może mówienie o life course regimes nie będzie miało większego 

sensu. 

Podejście life course czerpie obecnie z dorobku całej gerontologii, stając się najbardziej ogólną 

perspektywą, która w zasadzie może objąć wszystkie dziedziny nauk o ludziach 

i społeczeństwach, bowiem wszystkie one zmieniają i rozwijają się w czasie (por. Settersten, 

Angel, 2011b). Problemy w wyznaczeniu granic analitycznych przekładają się na nadmiar 

nakładających się na siebie i współzależnych czynników, które można wziąć pod uwagę – 

czynniki jednostkowe, edukację, środowisko rodzinne, pracę, zdrowie, strukturę społeczną, 

sytuację gospodarczą, przemiany historyczne, różnice pokoleniowe itd. D. Dannefer i A. Kelly-

Moore (2009) próbowali usystematyzować tę złożoną przestrzeń, proponując ogólne ramy 

pojęciowe dla analiz, które uwzględniają bieg życia jednostki. Wyróżnili oni trzy poziomy analizy 

life course: indywidualny (życie jednej jednostki), populacyjny (dające się wyróżnić kolektywne 



 

 

 

wzory ścieżek życia) i symboliczny (podzielane kulturowo wzorce ścieżek życia, kolejnych faz, 

ról, momentów przejścia, norm). Krzyżując je z dwoma sposobami wyjaśniania (indywidualnym 

i socjologicznym), wydzielili oni sześć klastrów, w ramach których analizowali bardziej 

szczegółowe podejścia.  

Teoria akumulacji przewag i słabości  

A. O’Rand (2006) stwierdza, że w centrum zainteresowań badań nad przebiegiem życia 

pozostaje stratyfikacja. Starsze grupy wiekowe charakteryzuje większa różnorodność pod 

względem biologicznym, psychologicznym, społecznym, czy też ekonomicznym (Lynch, Brown, 

2011). Jednym z podejść, mających na celu wyjaśnienie tego zróżnicowania, jest teoria 

akumulacji przewag i słabości (cumulative advantages and disadvantages – CAD).    

Po raz pierwszy w socjologicznych ramach koncepcja CAD została sformułowana przez Mertona 

(1968). Główne jej założenie jest proste i sprowadza się do tzw. efektu św. Mateusza, czyli 

bogacenia się bogatych i ubożenia biednych. Przewidywany jest wzrost ogólnego poziomu 

nierówności wewnątrz kohort wraz z ich starzeniem się, co wynika z różnicowania się ścieżek 

życiowych i akumulacji efektów przewag i słabości. Przewagi, posiadane we wczesnych etapach 

życia, redukują ryzyko niesprzyjających zdarzeń oraz zwiększają dostęp do zasobów 

i korzystnych możliwości. Natomiast słabości już od najmłodszych lat zwiększają 

prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych niekorzystnych zjawisk. Przykładowo, niski status 

ekonomiczny w dzieciństwie sprzyja wystąpieniu niepomyślnego łańcucha zdarzeń i sytuacji 

prowadzących do słabszego wykształcenia, gorszego zdrowia lub niskiej pozycji społecznej 

(DiPrete, Eirich, 2006). 

Mechanizm CAD może być analizowany także w ujęciu instytucjonalnym, w którym nie jest on 

charakterystyką jednostek, lecz społeczeństw, jako „tendencja do międzyjednostkowego 

różnicowania się w obrębie określonych charakterystyk (np. pieniędzy, zdrowia, statusu) wraz 

z upływem czasu” (Dannefer, 2003: 327). K. Ferraro, T. Schippee i M. Schafer (2009) 

zaproponowali modyfikację CAD w formie koncepcji akumulacji nierówności, która ma za 

zadanie połączyć poziom analiz mikro i makro. Łagodzi ona podstawowe założenie klasycznej 

teorii CAD (np. Crystal, Waehrer, 1996) dotyczące zależności od ścieżki (path dependency), jako 

zbyt uproszczone, ponieważ niefortunne warunki nie produkują kolejnych niekorzystnych 

następstw w sposób automatyczny, lecz jedynie zwiększają ryzyko ich napotkania. Ostateczny 

efekt zależy od jednostki, jej działań, sprawczości i mobilizacji. Dodatkowo, autorzy zwracają 

uwagę na kontekstowość mechanizmów – jednostka może jednocześnie być na kilku pozycjach, 

z których część może być korzystna, a część  niekorzystna.  

Marshall i Bengtson (2011) uznają CAD za najbardziej aktywny teoretycznie obszar socjologii 

starzenia się. W literaturze można znaleźć bardzo wiele prac wykorzystujących tę koncepcję do 

wyjaśniania jednostkowych trajektorii i wewnątrzkohortowego zróżnicowania, np. w wymiarze 



 

 

 

zdrowia (Prus, 2007; Willson, Shuey, Elder, 2007), funkcjonowania kognitywnego (O’Rand, 

2006) lub dochodów (Crystal, Waehrer, 1996; Ferraro, Schippee, Schafer, 2009).  

Koncepcja CAD budzi jednak kontrowersje. K. Mayer (2009) twierdzi, że wymaga ona dalszego 

rozwoju i głębokiej analizy, żeby stać się „czymś więcej niż jedynie metaforą”. Zarzuty dotyczą 

głównie zakładanej implicite stabilności mechanizmów akumulacji przewag i słabości oraz 

stabilności struktur, instytucji, relacji społecznych i norm (Dannefer, Kelly-Moore, 2009; 

Dannefer, Setterson, 2010; Marshall, Bengtson, 2011). Zgodnie z koncepcją, to co wyniosło 

jednostkę na szczyt struktury społeczno-ekonomicznej na wczesnych etapach życia, powinno 

również wspierać dalsze utrzymanie się na tej pozycji. Podobnie, bariery i słabości, plasujące 

jednostkę na niekorzystnej pozycji początkowej, powinny przyczyniać się do dalszych 

negatywnych zmian i ekspozycji na ryzyka. Takie założenie pomija wpływ czynników 

strukturalnych i historycznych na wzorce przebiegu życia. Koncepcja CAD została rozwinięta 

w USA oraz Europie Zachodniej i analizowała społeczeństwa względnie stabilne. Jak wskazują 

niektórzy autorzy, w społeczeństwach nie-zachodnich oraz w takich, które doświadczyły 

głębokiej zmiany społecznej założenie o stabilności mechanizmów CAD jest nie do utrzymania. 

Wpływ dotychczasowego przebiegu życia na obecną sytuację ustępuje miejsca innym 

czynnikom, o większym znaczeniu. Przykładowo, F. Chen, Y. Yang i G. Liu (2010) na podstawie 

danych z Chin podważają znaczenie mechanizmów CAD na rzecz istotnych zmian społecznych 

oraz silnego wpływu polityki rządowej.  

Z kolei autor niniejszej pracy we współpracy z J. Stypńską i J. Perek-Białas poddają analizie 

koncepcję CAD z perspektywy krajów potransformacyjnych Europy Wschodniej (Turek, 

Stypińska, Perek-Białas, 2015). Transformacja systemowa doprowadziła do znaczącej zmiany 

indywidualnych trajektorii życiowych, zmieniając de facto reżim przebiegu życia, czyli typowe 

sekwencje, charakter i synchronizację różnych faz. Zgodnie z teorią CAD, sytuacja życiowa 

w wieku średnim i starszym jest w dużej mierze determinowana przez wydarzenia, 

doświadczenia, pozycję i zasoby z okresu młodości. Teoria przewiduje również wzrost poziomu 

zróżnicowania wewnątrz kohort wraz z ich starzeniem się. Hipoteza ta nie znajduje jednak 

potwierdzenia w Polsce. Obecnie poziom nierówności w pokoleniach starszych jest wyższy niż 

był w okresie PRL, jest on jednak zdecydowanie niższy w porównaniu do młodszej części 

społeczeństwa (Panek, 2011; GUS, 2012). Autorzy stwierdzają, że w sytuacji gwałtownej 

i głębokiej zmiany społecznej, jaką była transformacja systemowa, modyfikacji może także ulec 

sama natura mechanizmów akumulacji przewag i słabości. Nowe warunki mogą sprzyjać lub 

narzucać zmianę ścieżek życia, dotychczasowe możliwości lub bariery mogą zniknąć i zostać 

zastąpione innymi, zaś znaczenie niektórych zasobów może ulec modyfikacji (np. dużej zmianie 

uległo znaczenie poziomu wykształcenia formalnego – wykształcenie wyższe, niekoniecznie 

przekładające się na wysoki status ekonomiczny w PRL, stało się jednym z istotnych wymagań 

na rynku pracy; natomiast znaczenie wykształcenia zawodowego, dające w okresie PRL 

stosunkowo duże możliwości, w okresie transformacji zostało zmarginalizowane). Turek, 



 

 

 

Stypińska i Perek-Białas stawiają tezę, że zakładana długookresowa stabilność mechanizmów 

dyferencjacji i kształtowania ścieżek biegu życia nie znajduje odzwierciedlenia w analizie 

rzeczywistości krajów potransformacyjnych. W sytuacji, kiedy gwałtowne i głębokie przemiany 

modyfikują znaczenie przewag i słabości w kontekście biegu życia, osoby w wieku średnim 

i starszym mogą doświadczać istotnych zmian w zakresie swojego statusu społeczno-

ekonomicznego. Socjalizm i demokracja wytworzyły różne mechanizmy generujące hierarchię 

społeczną. Transformacja zmieniła korzystne lub niekorzystne oddziaływanie atrybutów 

i zasobów z wcześniejszych etapów życia, w związku z czym mówienie o ich akumulacji w 

trakcie życia traci sens. Zamiast tego, powinniśmy się skupić na stałej interakcji uwarunkowań 

i możliwości oferowanych przez system społeczny z zasobami i charakterystykami jednostek, 

wypracowanymi w trakcie życia.  

* * * 

Konstruktywizm, feminizm, podejście krytyczne, perspektywa biegu życia oraz ekonomia 

polityczna wyznaczają dzisiaj główne kierunki rozwoju socjologii starości. Nie stanowią one 

osobnych, jednolitych teorii w duchu pozytywistycznym (bardzo często nie mają też takiego 

zamiaru, odrzucając niekiedy epistemologię pozytywistyczną), lecz podejścia badawcze lub 

paradygmaty sugerujące pewien sposób badania i interpretacji, a także status i rolę 

wypracowanej wiedzy. Częstokroć są one łączone lub wyrywkowo wykorzystywane w badaniu 

rozmaitych aspektów starości i starzenia się we współczesnych społeczeństwach. 

Charakterystyczne, szczególnie dla konstruktywizmu i feminizmu, jest też korzystanie ze źródeł 

nienaukowych: literatury, kina, fotografii, czy też pamiętników osobistych (Ray, 1996). 

W opozycji do „tradycyjnej” gerontologii i socjologii starości, to co charakteryzuje znaczną część 

współczesnej twórczości, to nastawienie na upodmiotowienie (empowerment) osób starszych, 

praca „z nimi” zamiast pracy „dla nich”, uświadamianie zamiast zmuszania, aktywizacja zamiast 

pomocy (Minkler, 1996; Phillipson, 1998). Wynika to nie tylko ze światopoglądu badaczy 

i popularności idei emancypacyjnych, lecz również z dotychczasowych doświadczeń – 

traktowanie osób starszych jako biernych obiektów wsparcia i opieki nie przekłada się 

w wymiarze ogólnym na polepszenie ich sytuacji, np. na rynku pracy. Zwiększenie wskaźników 

zatrudnienia, podniesienie jakości życia i satysfakcji z niego, polepszenie zdrowia, czy też 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu wymagają nie tylko działań po stronie systemu 

politycznego i gospodarczego, lecz także aktywizacji jednostek i zmiany ich postaw.  

4. Psychologia starzenia się i starości  

4.1. Podstawowe kierunki badań 

Jeden z prekursorów dojrzałej psychologii starości – Birren – wyodrębnił trzy okresy w rozwoju 

tej dziedziny (1961; za: Steuden, 2012: 13): wczesny okres badań nad starością (1835-1918), 



 

 

 

okres badań systematycznych (1918-40) oraz okres ekspansji badań nad starością (1946-1960). 

Kolejne lata J. Schroots (1996: 742) klasyfikuje jako: okres klasyczny (lata 40.-70.), okres 

współczesny (lata 70.-90.) i okres najnowszy (lata 80.-90.). Jest to zatem dziedzina o wyraźnie 

dłuższej historii niż gerontologia społeczna i socjologia starości. Jednak, jak pisze S. Steuden, 

autorka Psychologii starzenia się i starości (2012: 13-14), swoją pozycję w świecie akademickim 

psychologia starości ugruntowała sobie dopiero w latach 80.; m.in. w 1985 r. pojawiły się dwie 

ważne monografie, obie zatytułowane Handbook of Psychology of Ageing, jedna pod redakcją 

T. Salthouse’a, druga – J. Birrena i K. W. Schaiego.  

Psychologia rozwoju i teorie osobowości 

Schroots (1996: 742) w kontekście psychologii starzenia się wyodrębnia trzy nurty odnoszące 

się do: starości (aged), wieku (age) i starzenia się (ageing). Pojawia się tutaj problem 

rozróżnienia zmian związanych z rozwojem od zmian związanych z procesem starzenia się, 

o których już wspominałem. Jednym z najważniejszych obecnie nurtów, który zajmuje się tymi 

kwestiami jest psychologia rozwoju w perspektywie całego życia (life-span developmental 

psychology). Traktuje ona życie jednostki jako proces ciągłego rozwoju, który odpowiada za 

zmiany na poziomie behawioralnym (Steuden, 2012). E. H. Erikson w latach 50. w swojej 

klasycznej teorii rozwoju osobowości wyróżnił osiem faz życia: wczesne i późne niemowlęctwo, 

wczesne i późne dzieciństwo, wiek młodzieńczy i późny wiek młodzieńczy, okres produktywny 

i okres starości (za: Bengtson i in., 2005: 12). W każdej fazie jednostki muszą zdobyć pewne 

umiejętności pozwalające im wejść w kolejną fazę. Zatem funkcjonowanie w wieku starszym 

zależy od tego, w jaki sposób jednostki się do niego przygotowały, rozwijając się 

i wykorzystując możliwości wcześniejszych etapów. Podejście to podkreśla również, że druga 

połowa życia to okres silnego różnicowania się jednostek (Baltes, 1993).  

Teorie osobowości skupiają się na naturze stabilności i zmienności ludzkiej osobowości 

w trakcie biegu życia. Podejście rozwojowe, popularne w przeszłości, skupia się na etapach 

rozwoju osobowości. Klasyczne prace C. G. Junga i E. H. Eriksona opisują zmiany akcentów 

w hierarchii wartości, odkrywanie kolejnych warstw nieświadomości oraz kształtowanie sensu 

życia, proces dojrzewania i integracji osobowości (Steuden, 2012: 51-54). Podejście cech 

osobowości (personality trait) wyróżnia pięć elementów: neurotyczność, ekstrawersję, 

otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność. Zakłada ono, że w drugiej połowie życia 

ludzie wykazują większą stabilność osobowościową, za to zmieniają się ich cele, wartości i styl 

bycia (Mroczek, Spiro, Griffin, 2006). Często przywoływane są również badania Neugarten 

i współpracowników z lat 50. i 60. Skupiały się one na etapach życia, progresji ról oraz 

momentach i synchronizacji kolejnych zmian. Towarzyszyły im zmiany w postrzeganiu siebie, 

a starzenie się było traktowane jako proces adaptacji, w którym istotną rolę odgrywał typ 

osobowości. Neugarten wyróżniła kilka takich typów, które bardziej lub mniej sprzyjały 

udanemu starzeniu się (Schroots, 1996).  



 

 

 

Mechanizmy adaptacyjne  

Istotny przedmiot badań stanowią także mechanizmy przystosowawcze, które pozwalają 

funkcjonować pomimo wystąpienia pewnych deficytów psychofizycznych. Wspominane 

wcześniej klasyczne teorie gerontologiczne, teoria wycofania i teoria aktywności, znalazły 

rozwinięcie na gruncie psychologii (Schroots, 1996). Wśród popularnych obecnie podejść można 

wymienić m.in. model selektywnej optymalizacji z kompensacją, teorię socjoemocjonalnej 

selektywności lub teorię gerotranscendencji.  

Model selektywnej optymalizacji z kompensacją (selective optimization with compensation 

theory) P. Baltesa opisuje mechanizm udanego starzenia się. Wyróżnia się trzy podstawowe 

strategie adaptacji lub rozwoju na późniejszych etapach życia: selekcji, optymalizacji 

i kompensacji. Selekcja oznacza ograniczanie działalności do wybranych dziedzin w związku ze 

spadkiem potencjału adaptacyjnego. Optymalizacja to strategia angażowania się w działania, 

które zwiększają zasoby jednostki lub wpływają korzystnie na jej bieg życia. Kompensacja to 

z kolei mechanizm będący odpowiedzią na spadki niektórych zasobów, które mogą być 

równoważone przez wzrost innych (wyselekcjonowanych i zoptymalizowanych) (Baltes, 

Carstensen, 1996, 1999; Riediger, Li, Lindenberger, 2006).  

Teoria socjoemocjonalnej selektywności (socioemotional selectivity theory) zakłada, że wraz 

z wiekiem ludzie minimalizują swoje interakcje, ograniczając się do emocjonalnie istotnych 

kontaktów ze znaczącymi innymi, takimi jak dzieci, partnerzy, jednak mają większą motywację, 

aby czerpać z nich jak najwięcej znaczenia (Carstensen, Fung, Charles, 2003). Wzrasta ich 

kontrola emocjonalna. W jej wyniku osoby starsze mogą odczuwać większą satysfakcję życiową 

– dzięki skuteczniej selekcji i optymalizacji konkretnych emocji, w celu rekompensowania 

niekorzystnej zmiany (Urry, Gross, 2010).  

Gerotranscendencja 

Można również wspomnieć o gerotranscendencji (gerotranscendence) L. Tornstama, będącej 

krytyczną teorią wiedzy opisującą zmianę świadomości wraz z wiekiem (Tornstam, 2005). Jest 

to teoria fenomenologiczna, która koncentruje się na świecie doświadczeń, interpretacji 

i znaczeń jednostki. Gerotranscendencja postuluje, że starzeniu się towarzyszy „naturalne” 

przesunięcie od wartości materialistycznych i racjonalnych w kierunku transcendentnych 

i duchowych. Oznacza to zmiany w postrzeganiu miejsca, czasu, życia i śmierci, bardziej 

filozoficzne podejście do rzeczywistości, dążenie do mądrości. Centralne miejsce 

produktywności, jako idei kierującej życiem, wraz z dojrzewaniem jednostki zajmują mądrość, 

refleksyjność i odpoczynek. Zachodnie społeczeństwa utrudniają lub uniemożliwiają tę zmianę, 

blokując naturalny i szczęśliwy wzór starzenia się. Koncepcja ta jest krytykowana za swój 

relatywizm, słabe empiryczne wsparcie i ideologiczne obciążenie (np. propagowanie 

duchowości w stylu New Age i filozofii Zen jako naturalnej drogi rozwoju) (Jonson, Magnusson, 

2001). Spotkała się jednak z dużym zainteresowaniem, szczególnie w krajach skandynawskich 



 

 

 

oraz w podejściach normatywnych nastawionych na poprawę jakości życia osób starszych 

(Steuden, 2012: 77-81).   

Bardzo silnie rozwijającym się obszarem nauki plasującym się na pograniczu psychologii 

i medycyny są badania nad wpływem procesu starzenia się na funkcjonalność fizyczną 

i psychiczną, które zostaną obszerniej opisane w kolejnych podrozdziałach.  

4.2. Wpływ procesu starzenia się na funkcjonalność fizyczną  

Zdrowie i sprawność fizyczna  

Sama biologiczna mechanika procesu starzenia się nadal nie jest do końca wyjaśniona, o czym 

już pisałem w rozdziale I.1.4. Podobnie jest i z jego psychologicznymi, fizycznymi i zdrowotnymi 

aspektami. Jednym z tematów badań psychologii starzenia się jest starzenie się patologiczne, 

czyli rozwój zaburzeń, chorób, obniżanie się sprawności psychicznej i fizycznej, które korelują 

z wiekiem. Są to m.in. badania nad ograniczeniem sprawności ruchowej, rozwojem zespołów 

otępiennych (m.in. choroba Alzheimera), zespołów depresyjnych lub chorób zwyrodnieniowych. 

Przeciwny biegun stanowią badania nad aktywnością osób starszych i wpływem aktywności na 

zmiany w funkcjonalności fizycznej i psychologicznej (Steuden, 2012: passim).   

Z pewnością należy rozdzielić fizyczne i zdrowotne konsekwencje starzenia się. W przypadku 

tych pierwszych badania naukowe wskazują na spadek wielu zdolności natury ogólnej 

w starszym wieku. Nie ma wątpliwości, że siła fizyczna, zwinność, zdolności sensoryczne, 

szybkość i wiele innych fizjologicznych funkcjonalności pogarszają się wraz ze starzeniem się 

organizmu (Kalwij, Vermeulen, 2008; Kenny i in., 2008). Największa siła fizyczna jest osiągana 

pomiędzy 20 a 30 r.ż., następnie stopniowo obniża się aż do wieku 40-50 lat, po czym następuje 

zazwyczaj gwałtowny spadek (Silverstein, 2008). Według bardzo ogólnych oszacowań siła 

mięśni osiąga swoje maksimum w wieku 20 lat, w wieku 40 lat stanowi 95% tej wartości, 

w wieku 50 lat około 85%, a w wieku 65 lat już tylko 75% (Czaja, 1995). Jednak wynikom tym 

towarzyszy bardzo duże zróżnicowanie indywidualne (szczególnie duży jest wpływ aktywności 

sportowej), zależą one też od tego, która grupa mięśniowa jest analizowana.  

Związek wieku ze stanem zdrowia – przynajmniej w przypadku osób w wieku produkcyjnym – 

nie jest tak oczywisty, jakby wskazywały na to powszechne opinie. Niewątpliwie wraz z wiekiem 

wzrasta ryzyko wielu chorób i dolegliwości, jednak nie musi to automatycznie przekładać się na 

spadek funkcjonalności i jakości życia związanej ze zdrowiem, szczególnie jeżeli bierzemy pod 

uwagę grupę osób w wieku poniżej 65 lat. W metaanalizie badań nad związkiem wieku 

z poziomem zdrowia pracowników T. Ng i D. Feldman (2013b) wskazują, że starsi pracownicy 

osiągają gorsze rezultaty w zakresie klinicznych wskaźników stanu zdrowia fizycznego (np. 

ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, indeks masy ciała). Jednak w zakresie wskaźników zdrowia 

psychicznego i zaburzeń psychosomatycznych efekt wieku pracowników nie był statystycznie 

istotny. K. Asakawa i in. (2012) na podstawie 8-letnich danych panelowych Kanadyjczyków 



 

 

 

szacują, że w ujęciu ogólnym spadek zdrowia wraz z wiekiem jest nieznaczny aż do 60 r.ż., po 

czym przyspiesza. Jak jednak pokazują, występuje duże zróżnicowanie indywidualnych 

trajektorii. Istotne znaczenie dla stanu zdrowia ma m.in. pozycja społeczno-ekonomiczna, styl 

życia i aktywność. Co istotne, wraz z wiekiem rosła siła negatywnego wpływu zachowań 

niezdrowych, szczególnie bierności fizycznej.  

Niezwykle ważny jest tutaj również postęp cywilizacyjny. Stan zdrowia zależy od szeregu 

czynników – poczynając od stylu życia lub diety, kończąc na systemie opieki zdrowotnej. Rozwój 

społeczny i rozwój medycyny sprzyjają wydłużeniu się przeciętnego okresu zdrowego życia 

i poprawie przeciętnego stanu zdrowia w starszych grupach wiekowych. Przykładowo, D. Costa 

(2000) wskazuje na 66-procentowy spadek częstotliwości występowania chorób przewlekłych 

w grupie amerykańskich mężczyzn w wieku 50-74 lata pomiędzy początkiem XX w. i latami 80. 

oraz na 4-krotny spadek występowania ślepoty w grupie 65-84 lata pomiędzy latami 30. i 90. 

Jedną z głównych przyczyn, według autora, jest zmiana struktury zawodów: zmniejszenie 

udziału zawodów robotniczych, wysoce obciążających fizycznie.  

Samoocena zdrowia 

Często analizowanym przez psychologów (ale także przedstawicieli medycyny i socjologii) 

wymiarem zmian związanych z wiekiem jest samoocena poziomu zdrowia. Chociaż jest ona 

ugruntowana w biologicznej i psychicznej kondycji jednostki, to jest wysoce subiektywna 

i kontekstowa. Jako taka może nie mieć wiele wspólnego z obiektywnymi miarami zdrowia. 

Odzwierciedla ona bardziej złożony zestaw czynników indywidualnych: stanu psychicznego 

jednostki (m.in. stanów depresyjnych, czy też rozdrażnienia), postaw i opinii na temat własnej 

sytuacji, możliwości i problemów. Jest uzależniona również od konwencji kulturowej (Jylhä, 

2009; Layes, Asada, Kepart, 2012).  

W wymiarze samooceny poziomu zdrowia część badań wskazuje negatywną zależność 

z wiekiem (Chen, Cohen, Kasen, 2007; Stephan, Demulier, Terracciano, 2012; Cullati i in., 2014). 

Inne badania pokazują natomiast brak istotnego statystycznie związku (Henchoz, Cavalli,  

Girardin, 2008; French, Sargent-Cox, Luszcz, 2012; Ng, Feldman, 2013b), tłumacząc spadki 

obserwowane na poziomie ogólnym wpływem innych zmiennych oraz zróżnicowaniem 

trajektorii życiowych. Tak jak w przypadku zdrowia fizycznego, duży wpływ na samoocenę 

zdrowia miał status społeczno-ekonomiczny oraz poziom aktywności (Dowd, Zajacova, 2007; 

Regidor i in., 2010). Wiele zależy też od tego, jaką grupę weźmiemy pod uwagę. Wśród osób 

pracujących 50+ samoocena stanu zdrowia nie ulega znacznemu pogorszeniu. Inaczej jest 

w przypadku osób bezrobotnych lub nieaktywnych, wśród których obserwujemy bardziej 

wyraźny spadek.  

Istotnym mechanizmem odpowiedzialnym za różnice w subiektywnej ocenie zdrowia pomiędzy 

grupami wiekowymi jest wpływ przejścia na emeryturę. Badania poświęcone efektom 



 

 

 

dezaktywizacji dostarczają dowodów na jej oddziaływanie na wiele aspektów funkcjonowania 

jednostki, jednak trudno wyciągać jednoznacznie wnioski. Wśród negatywnych efektów 

wskazuje się m.in. na spadek samopoczucia i kondycji psychicznej (Shultz, Morton, Weckerle, 

1998; Falba, Sindelar, Gallo, 2009; Dingemans, Henkens, 2014), wzrost trudności przy 

codziennych czynnościach, pogorszenie się stanu zdrowia fizycznego i psychicznego (Dave, 

Rashad, Spasojevic, 2008) oraz spadek funkcjonalności kognitywnej (Mazzonna, Peracchi, 2012). 

Inne badania wskazują jednak na brak istotnych efektów lub też na pozytywne efekty w postaci 

np. zwiększenia się czasu wolnego i możliwości realizacji własnych zainteresowań (Mojon-Azzi, 

Sousa-Poza, Widmer, 2007; Rijs, Cozijnsen, Deeg, 2011; Wang, Henkens, van Solinge, 2011).  

Według badań, wpływ procesu przejścia na emeryturę na samoocenę zdrowia jest moderowany 

przez szereg czynników o charakterze indywidualnym i kontekstowym (Marshall i in., 2001; Rijs 

i in., 2011; Westerlund i in., 2009; Calvo, Sarkisian, Tamborini, 2013). Znaczenie ma m.in. 

środowisko pracy, satysfakcja z pracy oraz stabilność zatrudnienia na ostatnich etapach kariery. 

Dużo zależy także od wieku dezaktywizacji – czy jest on wyraźnie niższy, wyższy, czy też 

zbliżony do standardowego w danym środowisku wieku przejścia na emeryturę (osoby 

opuszczające pracę później mają z reguły lepszą samoocenę zdrowia). Nie bez znaczenia są 

również takie czynniki, jak poziom wykształcenia, wcześniejsze otrzymywanie renty z tytułu 

niepełnosprawności, czy też struktura i relacje rodzinne. Satysfakcja na emeryturze może 

zależeć od tego, na ile rzeczywistość sprostała oczekiwaniom jednostki. Przykładowo, 

wcześniejsi emeryci, u których dominowały czynniki przyciągające ich do dezaktywizacji, mieli 

niższy poziom odczuć depresyjnych niż ci, którzy pozostali w pracy. Z kolei przejście na 

wcześniejszą emeryturę wymuszone przez wypychające czynniki środowiskowe powodowało 

spadek satysfakcji i trudności adaptacyjne (Shultz i in., 1998; Greller, Simpson, 1999). Także 

trudności w adaptacji do nowej sytuacji (m.in. zmiany poziomu dochodów, statusu i ról 

społecznych) mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie i samopoczucie (Nuttman-Shwartz, 

2004). H. Van Solinge (2007) analizując panel holenderskich pracowników konkluduje, że to nie 

sam fakt przejścia na emeryturę jest przyczyną spadku samooceny zdrowia, lecz poczucie braku 

kontroli nad własnym życiem wynikające z często „przymusowej” dezaktywizacji oraz strach 

przed nową sytuacją życiową (osoby dobrowolnie przechodzące na emeryturę nie doświadczały 

tak znaczących spadków).  

Należy jednak pamiętać, że analizując efekt przejścia na emeryturę dla różnych aspektów 

zdrowia i samopoczucia, musimy brać pod uwagę możliwość występowania efektu odwrotnego 

– stan zdrowia fizycznego i psychicznego mogą popychać jednostkę do rezygnacji z pracy. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku osób, które wybrały wcześniejszą emeryturę (Westerlund i in., 

2009; Rijs i in., 2011). 

 

 



 

 

 

4.3. Kognitywne starzenie się 

Zdolności płynne i skrystalizowane  

Jedną z najbardziej istotnych dziedzin badań psychologicznych nad procesami starzenia się są 

badania zmian funkcjonalności kognitywnej wraz z wiekiem. Teorie kognitywnego starzenia się 

zajmują się różnymi modelami inteligencji, funkcjonowaniem pamięci, a także rozwojem takich 

cech, jak mądrość, czy też wiedza ukryta, analizując typowe ścieżki zmian oraz ich 

uwarunkowania (por. Stuart-Hamilton, 2006). Współczesne teorie kognitywne zazwyczaj 

nawiązują w tym kontekście do teorii inteligencji Cattella-Horna (m.in. Cattell, 1943; Horn, 1967; 

Horn, Cattell, 1967; por. Salthouse, 1991) wyróżniającej zdolności lub inteligencję 

skrystalizowaną (crystallized) oraz płynną (fluid).  

Inteligencja skrystalizowana odnosi się do skumulowanej w ciągu życia wiedzy i umiejętności 

dotyczących m.in. znaczenia słów, umiejętności czytania, umiejętności łączenia informacji, 

umiejętności językowych i słownictwa. Zdolności te są nabywane w wyniku uczenia się 

i nabywania doświadczenia, przez co są głównym źródłem efektywności funkcjonowania 

intelektualnego jednostek w wieku starszym. Poziom niektórych komponentów inteligencji 

skrystalizowanej (nadających się do operacjonalizacji i pomiaru) w ujęciu przeciętnym rośnie 

mniej więcej aż do 50 r.ż., po czym stabilizuje się aż do 70-75 r.ż. i dopiero wtedy ewentualnie 

obserwowany jest pewien spadek (por. Backes-Gellner, Schneider, Veen, 2011). Podsumowując 

liczne koncepcje psychologii rozwojowej, P. Baltes i in. (1999) nazywają ten typ zdolności 

pragmatyką kognitywną lub inteligencją rozumianą jako wiedza kulturowa, wskazując na jego 

silne kulturowe uwarunkowanie. Jest to szersze ujęcie i w takiej perspektywie wielu autorów 

łączy pragmatykę kognitywną z wiedzą, doświadczeniem, mądrością lub ogólnym kapitałem 

ludzkim (np. Sternberg, Grigorenko, 2005; Backes-Gellner i in., 2011), do których to pojęć 

jeszcze powrócę. 

Wykres I.1. Typowe profile zmian poziomu różnych typów zdolności wraz z wiekiem 

 
Źródło: Backes-Gellner i in. 2011: 1107. 



 

 

 

Inteligencja płynna obejmuje umiejętność uczenia się, szybkość percepcji i umiejętności 

wnioskowania. W przeciwieństwie do inteligencji skrystalizowanej, według klasycznego ujęcia, 

w wieku starszym następuje jej spadek. W licznych badaniach zaobserwowano m.in. spadek 

w zakresie szybkości odbioru, przetwarzania i reakcji na informacje, pogorszenie pamięci 

roboczej, pamięci krótkotrwałej lub orientacji przestrzennej (np. Park i in., 2002; Verhaeghen, 

Salthouse, 1997; Ng, Feldman, 2008; Salthouse, 2009). P. Verhaeghen i T. Salthouse (1997) 

w metaanalizie 91 badań potwierdzają istotność statystyczną związku wieku i zdolności 

poznawczych na różnych etapach życia. Maksimum zdolności płynnych osiągane jest pomiędzy 

20 i 30 r.ż. Natomiast począwszy od wieku 50 lat spadek wielu zdolności kognitywnych znacząco 

przyspiesza, w szczególności dotyczy to szybkości (reakcji, percepcji), wnioskowania i pamięci 

epizodycznej. Za spadek ten odpowiada proces starzenia się mózgu. Konsekwencjami mogą być 

trudności adaptacyjne w pracy i problemy w realizacji nowych skomplikowanych i złożonych 

zdań, np. związanych z nowymi technologiami (Czaja, 1995). Niektórzy autorzy wskazują na 

negatywne konsekwencje dla zdolności podejmowania decyzji, przynajmniej w zakresie 

szybkości i możliwości przetwarzania dużej liczby informacji (Backes-Gellner i in., 2011). Baltes 

i in. (1999) ten typ zdolności nazywają mechaniką kognitywną, odpowiedzialną za 

przetwarzanie podstawowych procesów informacyjnych, bazującą na neurofizjologicznej 

architekturze umysłu, uwarunkowaną w dużej mierze genetycznie. Wykres I.1 prezentuje 

typowe – w świetle większości koncepcji i badań – trajektorie zmian zdolności 

skrystalizowanych, płynnych oraz fizycznych (Backes-Gellner i in., 2011).  

Mit kognitywnego spadku? 

Należy jednak być ostrożnym w zbyt pochopnym uogólnianiu tych tendencji. Wprawdzie zmiany 

w zakresie inteligencji płynnej i skrystalizowanej zostały potwierdzone empirycznie zarówno 

dla mężczyzn, jak i kobiet z różnych krajów i kultur, to jednak linie trendów różniły się ze 

względu m.in. na zawód, warunki pracy i styl życia (Engelhardt i in., 2009; Mazzonna, Peracchi, 

2012). H. Engelhardt i in. (2009) analizując dane SHARE dla 11 europejskich krajów potwierdzili 

znane wcześniej założenia, że aktywny tryb życia, uczestnictwo w życiu społecznym, aktywność 

fizyczna, edukacyjna i intelektualna pozwalają utrzymać wysoką funkcjonalność kognitywną 

w starszym wieku. Autorzy odwołują się do koncepcji rezerwy kognitywnej, zaproponowanej 

przez Y. Sterna (2002). Zakłada ona, że wrodzona inteligencja, struktura mózgu, ale też 

doświadczenie życiowe (edukacja i praca) mogą stworzyć rezerwę kognitywną, która do 

pewnego stopnia może niwelować spadek zdolności kognitywnych towarzyszący zazwyczaj 

starzeniu się. Potwierdzają to np. badania longitudinalne M. Richardsa i in. (2004) 

dokumentujące związek wyższego poziomu zdolności kognitywnych w dzieciństwie 

z powolniejszym spadkiem pamięci, szybkości reakcji kognitywnych i zdolności koncentracji 

w wieku średnim. Podsumowując badania nad związkiem różnego rodzaju aktywności 

z funkcjonalnością kognitywną na przestrzeni życia, C. Hertzog i in. (2009) stwierdzają istnienie 

silnych dowodów na to, że prowadzenie życia intelektualnie angażującego i fizycznie aktywnego 



 

 

 

sprzyja „udanemu” kognitywnemu starzeniu się, utrzymującemu sprawność umysłu 

i zmniejszającemu ryzyko wystąpienia schorzeń w rodzaju choroby Alzheimera.  

Najsilniejszych dowodów przeciwko tezie o generalnym spadku zdolności kognitywnych 

w starszym wieku dostarczają badania The Seattle Longitudinal Study prowadzone 

nieprzerwanie od 1956 r. do 2005 r. w 7-letnich interwałach przez jednego z najwybitniejszych 

psychologów starzenia się K. W. Schaiego (później we współpracy z S. L. Willis). W licznych 

pracach na przestrzeni lat Schaie przedstawił szereg dowodów świadczących przeciwko tzw. 

„mitowi spadku intelektualnego” (por. Horn, Donaldson, 1976). Tym samym wyraźnie 

sprzeciwia się poglądom Salthouse’a, innego guru psychologii starzenia się, szczególnie 

wynikom jego licznych badań opartych na danych przekrojowych (por. Salthouse, 1991; Schaie, 

2009). Biorąc pod uwagę sam efekt starzenia się, według Schaiego zmiany w poziomie zdolności 

kognitywnych aż do wieku około 60 lat są znikome i przez większość życia jednostek można 

mówić przede wszystkim o stabilności pomiarów (np. Schaie, 1983; 2008; Willis, Schaie, 

2006)22. Tym, na co zwracał on uwagę jest natomiast rosnące wraz z wiekiem zróżnicowanie 

jednostek w zakresie poziomu poszczególnych zdolności. Uzależnione jest ono od wielu 

czynników indywidualnych i zewnętrznych, m.in. rodzaju i złożoności pracy, zdrowia, chorób, 

aktywności fizycznej, czy też sposobu odżywiania (Schaie, 2008; Ramscara i in., 2014). Inne 

badania wskazują także m.in. na rolę dezaktywizacji – wraz z przejściem na emeryturę 

gwałtownie przyspiesza spadek funkcjonalności kognitywnej (Mazzonna, Peracchi, 2012).  

Kolejnym ograniczeniem dla zbyt pochopnych uogólnień jest występowanie mechanizmów 

kompensacyjnych. Funkcjonowanie w rzeczywistości społecznej, także zawodowej, różni się od 

zadań testowych. Realizacja rzeczywistych zadań i rozmaite działania wymagają często 

wykorzystywania różnych rodzajów zdolności, a braki w jednych mogą być potencjalnie 

rekompensowane wyższym poziomem innych. Salthouse i Maurer (1996) twierdzą jednak, że 

brakuje dowodów empirycznych na występowanie tego typu mechanizmów. Co więcej, 

wskazują, że być może uzyskanie tego rodzaju dowodów może być z metodologicznego punktu 

widzenia bardzo trudne lub nawet niemożliwe.  

Współczesne badania nad związkiem wieku z funkcjonalnością kognitywną skupiają się również 

na lepszym poznaniu samych mechanizmów kognitywnych. Przykładowo, według M. Ramscara 

i in. (2014) hipoteza o spadku zdolności kognitywnych jest nietrafna, ponieważ wyniki testów 

kognitywnych odzwierciedlają w rzeczywistości proces przetwarzania informacji, tymczasem 

osoby starsze wraz z wiekiem nabywają doświadczenia i wiedzy, co wpływa na wzrost wysiłku 

w przeszukiwaniu pamięci (i wydłuża przetwarzanie informacji), nie oznacza jednak spadku 

jakości tego procesu.  
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 Warto dodać, że niektórzy wskazują, że stabilność może być efektem procesu „uczenia się testów” przez 

uczestników panelu (wpływającego na wzrost wyników), który równoważy spadki wynikające z procesu 

kognitywnego starzenia się (Alwin, Hofer, 2008). 



 

 

 

Efekt FLynna w zdolnościach kognitywnych  

Analizując dane The Seattle Longitudinal Study, Schaie zwracał uwagę na jeszcze jeden niezwykle 

istotny fakt – wpływu efektu kohorty na obserwowane wyniki zdolności kognitywnych (Schaie, 

1983; 2007; 2008). Kolejne generacje osiągają wyższe przeciętne poziomy funkcjonalności 

kognitywnej, mają też inne trajektorie ich zmian w trakcie życia. Zjawisko to jest określane jako 

efekt Flynna lub efekt Lynna (lub efekt FLynna) – od nazwisk uczonych, którzy na początku lat 80. 

XX w. udokumentowali postępujący wzrost IQ w USA i kilku innych krajach23 (Flynn, 1984, 1996; 

Lynn, 1982, 2013). Według zgromadzonych danych, kolejne kohorty rozwijają wyższy poziom 

inteligencji płynnej w wieku dziecięcym i młodzieńczym. Przykładowo, pomiędzy 1932 r. 

i 2002 r. amerykańskie dzieci zwiększyły swoje wyniki w porównywalnych testach inteligencji 

przeciętnie o 22 punkty, czyli o niemal 1,5 odchylenia standardowego (Flynn, Weiss, 2007). 

Wzrost zdolności kognitywnych w młodości przekłada się również na łagodniejszy 

i powolniejszy spadek zdolności płynnych w trakcie dalszego życia. V. Skirbekk i in. (2013) 

potwierdzili to, porównując wyniki kolejnych kohort Brytyjczyków w wieku 50+ w testach 

dotyczących m.in. krótkotrwałej i długotrwałej pamięci oraz biegłości werbalnej. Co więcej, 

przewidują oni, że w przypadku kontynuacji efektu FLynna obserwowanego dla lat 2002-2008 

w ciągu kilku kolejnych dekad może nastąpić podniesienie ogólnego poziomu sprawności 

kognitywnej społeczeństwa, przewyższającego nawet negatywne efekty starzenia się populacji, 

a co za tym idzie kolejne kohorty wchodzące w wiek starszy będą miały wyższy poziom 

inteligencji płynnej, a jej spadki będą powolniejsze. Podobne wyniki dla grup w wieku 62-78 lat 

otrzymali D. Finkel i in. (2007): kohorty urodzone w latach 1900-1925 miały znacząco niższe 

wyniki na wszystkich skalach kognitywnych niż kohorty z lat 1926-1948. Chociaż J. Sundet i in. 

(2004) w oparciu o dane z ostatnich 50 lat wnioskują o zakończeniu efektu FLynna w Norwegii, 

to stwierdzają, że rozwój cywilizacji komputerowej i intensyfikacja przepływu informacji mogą 

mieć wpływ na dalsze zmiany w zdolnościach kognitywnych kolejnych pokoleń. Warto dodać 

również, że efekt FLynna dotyczy jednak przede wszystkim inteligencji płynnej (Flynn, 1996). 

W testach związanych z inteligencją skrystalizowaną widoczny jest w mniejszym stopniu, 

w ogóle nie występuje, a niekiedy obserwowane są nawet spadki (tak jak w prezentowanych 

wcześniej wynikach dotyczących spadku zakresu słownictwa w kolejnych kohortach; Alwin, 

1991; Glenn, 1994). 

Wzrost poziomu zdolności kognitywnych jest tłumaczony przede wszystkim przez takie 

elementy rozwoju cywilizacyjnego, jak: wzrost jakości i długości edukacji w większości krajów 

zachodniego świata, dostęp do mediów, polepszenie się warunków życia i sposobu odżywiania, 

rozwój medycyny (m.in. wyeliminowanie wielu chorób wieku dziecięcego) i lepsza opieka 

zdrowotna, zmiany stylu życia, postępująca urbanizacja, czy też mniejsza liczba traumatycznych 
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 Warto dodać, że ani J. Flynn, któremu zazwyczaj przypisuje się to odkrycie, ani R. Lynn, który opisał je kilka 

lat wcześniej nie byli pierwszymi, którzy zwrócili uwagę na opisywany trend – podobne analizy pojawiały się 

już w latach 30. i 40. XX w. (Lynn, 2013).  



 

 

 

wydarzeń (wojny, klęski) (Flynn, 1996; Schaie 2008). Może on być także efektem rozwoju 

gospodarczo-społecznego kraju i zwiększenia wymagań na rynku pracy (obrazują to m.in. 

porównawcze wyniki badań nad zmianą jakości zasobów siły roboczej w krajach rozwijających 

się i rozwiniętych, por. Hanushek, Kimko, 2000). Wielu autorów wskazuje jednak, że ten wzrost 

może być artefaktem stosowanych metod badawczych lub analitycznych, czy też lepszych 

strategii odpowiadania na pytania w testach, chociaż nie znalazły one mocnego poparcia (Flynn, 

1996; Rodgers, 1999; Williams, 2013). Nie ma też dowodów na to, że wzrost obserwowany na 

poziomie testów psychologicznych przekłada się na lepsze wykorzystywanie zdolności 

kognitywnych w życiu codziennym lub na wzrost odsetka osób wyjątkowo zdolnych (Flynn, 

1996).  

Pomimo ogromu badań i analiz dotyczących efektu FLynna (od lat 80. ukazało się ponad 100 

publikacji w kluczowych czasopismach), jest to temat wywołujący sporo kontrowersji. Wiele 

zależy od tego, co i w jaki sposób badamy, co dobrze oddaje historia dyskusji o wynikach 

w zakresie znajomości słownictwa (m.in. Alwin, 1991; Glenn, 1994). Bez względu jednak na to, 

gdzie i w jakim zakresie efekt FLynna występuje, bardzo wyraźnie ilustruje on to, że obok 

dynamiki zmian jednostkowych w czasie, analizując rzeczywistość społeczną musimy brać pod 

uwagę dynamikę zmian na poziomie makro. Sprowadza się to do opisywanego wcześniej (zob. 

rozdz. I.1.6) problemu rozróżnienia w analizie efektu wieku, okresu oraz kohorty. Szczególnie 

podczas analizy danych przekrojowych należy być niezwykle ostrożnym przy interpretacji 

różnic pomiędzy grupami wiekowymi, niekoniecznie bowiem będą one wynikiem procesu 

starzenia się. Mogą one być – tak jak w przypadku efektu FLynna – determinowane przez 

przynależność kohortową. 

Mądrość, doświadczenie i wiedza  

Zbliżonym do kognitywnego starzenia się przedmiotem badania są zagadnienia dotyczące 

mądrości, doświadczenia, wiedzy ukrytej, czy też wiedzy praktycznej.  

Mądrość jest jedną z tych cech, które były wiązane z wiekiem starszym i dojrzałym już od 

czasów starożytnych. W różnych tradycjach intelektualnych i kulturowych mądrość była 

rozumiana nieco inaczej. Przykładowo, dalekowschodnia koncepcja mądrości koncentrowała się 

na etycznym zachowaniu, zdolności do autorefleksji i umiejętności życia wśród innych. 

W kulturze zachodu natomiast silniej wiąże się ją ze zdolnościami kognitywnymi 

i analitycznymi, nie pomijając jednak także wymiarów refleksyjnych i afektywnych (Ardelt, 

2010). Na gruncie naukowym, w tradycji funkcjonalistycznej psychologii biegu życia, mądrość 

jest rozumiana jako optymalne zastosowanie wiedzy w życiowej praktyce, przede wszystkim w 

podnoszeniu dobrostanu własnego i najbliższych. Jest ona pewną metastrategią koordynującą 

m.in. role umysłu, osobowości i emocji w odpowiednich kontekstach, integrującą wiedzę z wielu 

dziedzin, pozwalającą także lepiej panować nad słabościami i wykorzystywać zalety (Baltes, 

1993; Baltes i in., 1999; Sternberg, Grigorenko, 2005). Osoby mądre są w stanie lepiej 



 

 

 

wyabstrahować siebie z sytuacji, w jakiej się znajdują oraz brać pod uwagę swój stan umysłu 

podczas analizy problemu. Dzięki temu są w stanie dokonywać właściwych wyborów i bardziej 

realistycznie oceniać sytuację i możliwe scenariusze. Lepiej radzą sobie również z kontrolą 

emocji w trudnych sytuacjach (Backes-Gellner i in., 2011).   

Mądrość opiera się na gromadzonej wiedzy i doświadczeniu, ogólnożyciowym oraz 

specjalistycznym, które w dużej mierze są ukryte. Doświadczenie i wiedza są gromadzone przez 

całe życie, pomagają zrozumieć problemy i procesy zachodzące w otoczeniu, przewidzieć 

możliwe efekty działań i wykorzystywać różne mechanizmy (Quiñones, Ford, Teachout, 1995; 

Tesluk, Jacobs, 1998). Wiedza ukryta (tacit knowledge) jest prelogicznym wymiarem wiedzy, 

nieuświadomionym zazwyczaj przez aktora (w przeciwieństwie do wiedzy jawnej, której jest 

świadom), manifestującej się w działaniach praktycznych i wiedzy know-how w ramach danego 

środowiska (Polanyi, 1958; Sternberg, Horvath, 1999). Innym podobnym konceptem jest 

inteligencja praktyczna (kontekstowa) – wyróżniona przez R. Sternberga w triarchicznej teorii 

inteligencji, jako jeden z trzech elementów inteligencji, obok komponentu analitycznego 

i kreatywnego (Sternberg, 1984, 1985). Inteligencja (wiedza) praktyczna pomaga funkcjonować 

w znanym kontekście sytuacyjnym, rozumieć problemy, radzić sobie z codziennymi 

obowiązkami i wykorzystywać mechanizmy rządzące danym środowiskiem.  

Mądrość, doświadczenie, wiedza ukryta, praktyczna i inne pokrewne zasoby rekompensują 

ewentualne spadki funkcjonalności kognitywnej w starszym wieku. Pozwalają one sprawnie 

funkcjonować osobom starszym na różnych płaszczyznach. Mądrość, pomijając różnice w jej 

konceptualizacji, powinna rosnąć wraz z wiekiem (ale nie jest to proces automatyczny), przede 

wszystkim u jednostek zmotywowanych do rozwoju oraz posiadających odpowiednie zasoby 

(także społeczno-ekonomiczne) do gromadzenia doświadczeń i wiedzy. Dopiero w bardzo 

zaawansowanym wieku, mniej więcej po 75 r.ż. lub później, spada wydajność w działaniach 

zależnych od mądrości (Baltes i in., 1999; Ardelt, 2010). 

* * * 

Wraz z postępującym wzrostem udziału w populacji osób w wieku starszym (w szczególności 

tych powyżej 80 lat) oraz ciągłym wydłużaniem się życia, kwestia mechanizmów 

odpowiedzialnych za utrzymanie bądź spadki w funkcjonowaniu kognitywnym nabiera coraz 

większego znaczenia. Przekładają się one bowiem na zdrowie i długość życia, jakość życia, 

a także możliwości i ograniczenia w niezależnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Wagę tego 

problemu mocno podkreślał przygotowany przez amerykańską National Research Council 

raport pt. The Aging Mind: Opportunities in Cognitive Research (NRC, 2000). Należy jednak 

wyraźnie podkreślić, że problemem nie są spadki kognitywne w grupie osób w wieku 

produkcyjnym. W oparciu o dotychczasową wiedzę możemy stwierdzić, że są one niewielkie lub 

wcale nie występują, a przynajmniej nie przekładają się w znaczący sposób na funkcjonowanie 

w życiu społecznym i zawodowym. Problemem o ogromnym znaczeniu jest natomiast to, czy 



 

 

 

będziemy w stanie wynaleźć sposoby na zatrzymanie lub zmniejszenie spadku funkcjonalności 

kognitywnej w grupie osób bardzo zaawansowanych wiekowo. Dotyczy to przede wszystkim 

demencji i choroby Alzheimera.    

Odpowiedzią na raport The Aging Mind było m.in. opracowanie kompleksowej monografii 

Handbook of Cognitive Aging. Interdisciplinary Perspectives pod redakcją S. Hofera i D. Alwina 

(2008). Potwierdza ona, że kognitywne starzenie się jest jednym z najdynamiczniej 

rozwijających się obszarów badań nad ludzkim umysłem. Jak wskazuje podtytuł pracy, 

zagadnienia związane z tym procesem wychodzą poza samą psychologię. Hofer i Alwin (2008: 4) 

wyróżnili trzy typy teorii kognitywnego starzenia się: (1) teorie psychologiczne dotyczące 

przyczyn spadków kognitywnych w wieku starszym; (2) teorie biologiczne analizujące spadki w 

funkcjonalności różnych organów i mechanizmy występowania chorób lub zaburzeń, m.in. na 

poziomie neurologicznym, które przekładają się na funkcjonalność kognitywną; (3) teorie 

socjologiczne dotyczące społecznych mechanizmów generowania zaburzeń funkcjonalnych, 

akumulacji słabości i powstawania nierówności w zakresie zdrowia i sprawności 

psychicznofizycznej. Ogromne nadzieje pokłada się w postępie technologicznym, który 

umożliwia coraz lepszy wgląd w biologiczne aspekty funkcjonowania ludzkiego mózgu. Póki co, 

nadal jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a modele teoretyczne oferują różne, często 

sprzeczne wyjaśnienia.  

5. Ekonomia starzenia się  

Powstanie ekonomii starzenia się 

Zagadnienia zawiązane z procesem starzenia się jednostki i starzenia się ludności spotkały się 

także z zainteresowaniem ekonomistów. Chociaż wiek i cykl życia od dawna funkcjonowały 

w ekonomii jako istotny wymiar analiz, to pierwsza przekrojowa monografia na temat ekonomii 

starości powstała dopiero w 1980 r. Była to praca The Economics of Individual and Population 

Aging R. Clarka i J. Spenglera (1980) (poprzedzona artykułem: Clark, Kreps, Spengler, 1978). 

Autorzy wspominają, że rozpoznanie związków procesów starzenia się ludności z ekonomią 

miało miejsce jeszcze w latach 30. i 40. Wtedy to, na bazie pierwszych projekcji 

demograficznych, które wskazywały na przemiany struktury wiekowej, zwrócono uwagę na 

kwestie zmiany liczby płatników i beneficjentów systemu emerytalnego. Niemniej była to 

jeszcze wówczas perspektywa odległej przyszłości. Co więcej, aż do lat 50. rola systemów 

emerytalnych była niewielka w kształtowaniu aktywności zawodowej osób starszych. Dopiero 

późniejsze zwiększenie pokrycia i poziomu świadczeń emerytalnych uczyniły zeń jeden 

z kluczowych mechanizmów w tym zakresie (Clark, Spengler, 1980: 30-40). Według Clarka 

i Spenglera ekonomia starzenia się była w 1980 r. dziedziną dopiero rozwijająca się, lecz 

w wyniku przemian demograficznych miała szybko zyskać na znaczeniu.   



 

 

 

Obecnie jedną z ważniejszych instytucji zajmujących się ekonomią starzenia się jest Munich 

Center for the Economics of Aging, założone w 2001 r. i prowadzone przez A. Börsch-Supana. 

O interdyscyplinarnym charakterze działalności centrum świadczy m.in. jeden z filarów jego 

działalności – badanie SHARE24, jedno z najważniejszych międzynarodowych cyklicznych badań 

społecznych dotyczących osób starszych, podejmujące wątki wykraczające daleko poza kwestie 

ekonomiczne (np. zdrowie, aktywność społeczna, sytuacja rodzinna, światopogląd).  

Dopiero niedawno, w 2013 r., powstało też pierwsze czasopismo naukowe poświęcone stricte 

ekonomicznym aspektom starzenia się – „The Journal of the Economics of Ageing”, redagowane 

przez uznanych ekonomistów25,26. W jego zakres, poza zagadnieniami typowo ekonomicznymi, 

jak finanse w wymiarze publicznym i indywidualnym, oszczędności, czy też wzorce 

konsumpcyjne, redaktorzy wpisują także kwestie związane w kształceniem przez całe życie, 

obciążeniami ekonomicznymi rodzin wynikającymi z obowiązków opiekuńczych, zarządzaniem 

wiekiem w firmach lub ekonomią systemu zdrowia.  

Główne tematy badawcze  

W The Economics of Individual and Population Aging Clark i Spengler (1980) zarysowali mikro- 

i makroekonomiczny wymiar ekonomii starzenia się. Pierwszy z nich miał obejmować badanie 

zachowań i zasobów ekonomicznych jednostki z perspektywy jej wieku, m.in. analizę statusu 

ekonomicznego (poziom i źródła zarobków, stopa zastąpienia), czy też zmieniające się wraz 

z etapami życia wzory aktywności ekonomicznej (produktywność, trajektoria zarobków lub 

konsumpcja). Jednym z ważniejszych podejmowanych przez nich zagadnień było 

uwarunkowanie aktywności ekonomicznej osób starszych, przede wszystkim uwarunkowanie 

decyzji o dezaktywizacji zawodowej. Autorzy wskazywali na kluczowe znaczenie poziomu 

dochodów (stopy zastąpienia) oraz stanu zdrowia, zaznaczając jednak, że wiele zależy od innych 

indywidualnych charakterystyk jednostki oraz od zawodu.  

Natomiast na poziomie makro ekonomia starzenia się miała podejmować wątki związane 

z ekonomicznymi konsekwencjami i uwarunkowaniami starzenia się ludności. Jest to m.in. 

podaż pracy osób starszych, system emerytalny, inwestycje, oszczędności i ich obsługa, 

mobilność zawodowa, wzorce konsumpcji i popyt na dobra i usługi, czy też wpływ zmiany 

struktury wieku pracowników na produktywność organizacji lub gospodarki w skali makro. 

Od lat 80. poszerzał się zakres zainteresowań ekonomistów, którzy w wielu charakterystykach 

gospodarki i relacji ekonomicznych dostrzegli znaczenie przemian struktury wieku ludności 

(Hanushek, Maritato, 1996; Lumsdaine, Mitchell, 1999; Schulz, 2001, 2010; NRC, 2012). 

Mikroekonomia procesu starzenia się została wzbogacona o dane longitudinalne, dostarczające 
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m.in. informacji o mechanizmach rządzących decyzjami dezaktywizacyjnymi (zob. rozdz. I.7). 

Wzrost zainteresowania szeroko pojmowanym obszarem ageing studies w ostatnich latach, 

również zaowocował rozwojem perspektywy ekonomicznej. Przykładem jest chociażby, wydana 

także w Polsce, książka pt. Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw (Nyce, Schieber, 

2011). Pewien ogólny zarys gerontologii ekonomicznej zaproponowali także J. Perek-Białas 

i J. Schippers (2013), określając jej cel jako analizę roli osób starszych w gospodarce jako 

pracowników, konsumentów i podatników. Jednak w większym stopniu niż do dorobku 

ekonomicznego odnoszą się oni do kierunku wyznaczonego przez ekonomię polityczną 

procesów starzenia się. Obszerny zestaw zagadnień podejmowanych na przestrzeni kilkunastu 

ostatnich lat przez ekonomię procesów starzenia się prezentuje seria The Economics of Aging 

pod redakcją D. Wise’a, wydawana nieprzerwanie od 1989 r. przez National Bureau of Economic 

Research w Cambridge (m.in. Wise, 2012). Do tej pory ukazało się 14 tomów poświęconych 

bardzo szerokiej gamie kwestii związanych z procesem starzenia się ludności, wykraczających 

daleko poza ramy analiz czysto ekonomicznych (jeżeli w ogóle takie ramy dałoby się 

wyznaczyć).  

Jednym z głównych tematów badawczych jest wpływ zmiany dominujących wzorów konsumpcji 

wynikający ze starzenia się ludności na strukturę gospodarki. Konsekwencją może być dalszy 

rozwój sektora usług i zmniejszenia się roli sektora przemysłowego (Kunz, 2007). Według 

niektórych analiz osoby starsze mają mniejsze zapotrzebowanie na rozmaite urządzenia 

i produkty, a większe na usługi niż młodsze pokolenia, np. rodziny z dziećmi. Badania w krajach 

zachodnich, czy też w Chinach pokazują, że wraz z wiekiem zmniejsza się ogólny poziom 

wydatków, zmienia się też ich struktura (Abdel-Ghany, Sharpe, 1997; Atkinson, Hayes, 2010; Du, 

Wang, 2011). W ujęciu nominalnym zazwyczaj spadają wydatki m.in. na wyposażenie domu, 

sprzęt AGD RTV, zakup i użytkowanie samochodu, odzież, czy jedzenie (chociaż udział 

wydatków żywieniowych rośnie). Bez wątpienia, wraz z wiekiem w ujęciu nominalnym 

i relatywnym rosną wydatki na usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. Pojawia się także 

większe zapotrzebowanie na niektóre usługi finansowe (np. oszczędnościowe), publiczne usługi 

komunikacyjne oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Tendencje te są jednak w dużej mierze 

uwarunkowane kulturowo, występuje też zróżnicowanie chociażby ze względu na pozycję 

społeczno-ekonomiczną (Lafrance, Larochelle-Côté, 2011). Ponieważ produkcja przemysłowa 

jest często zglobalizowana, a usługi są dostarczane przez zasoby lokalne, tego rodzaju zmiany 

mogłyby mieć pozytywny wpływ na gospodarki narodowe  (Kunz, 2007).  

Coraz większego znaczenia nabiera także siwiejący rynek (greying market) lub srebrna (siwa) 

ekonomia (silver economy), czyli rynek usług i produktów przeznaczonych dla coraz większej, 

zamożniejszej i wymagającej grupy starszych klientów (Gunter, 1998; Szukalski, 2012). 

Wprawdzie był on dostrzegany przez marketingowców już w latach 60., ale dopiero od lat 90. 

zyskał na znaczeniu jako segment wart wyróżnienia i profilowania oferty. Niewątpliwie ta 



 

 

 

kategoria odbiorców będzie coraz liczniejsza, coraz zdrowsza, będzie żyć coraz dłużej i, co 

ważne – będzie też zamożniejsza niż ich poprzednicy.  

Innym niezwykle istotnym tematem, który podejmowali ekonomiści była teza, że starsi 

pracownicy zabierają miejsca pracy osobom młodszym. Opiera się ona na założeniu, że przy 

określonych warunkach brzegowych ilość pracy w gospodarce jest stała, co skutkuje nieustającą 

konkurencją, w której każda nowo zatrudniona osoba obiera miejsce pracy komuś innemu. 

Natomiast bez znaczącej zmiany warunków brzegowych, np. ilości kapitału i popytu na pracę, 

nowe miejsca pracy nie mogą powstać. Ekonomia określa takie podejście teorią ustalonego 

zatrudnienia (lump of labour). Skutkowało ono polityką wypychania osób starszych z rynku 

pracy – ich miejsca zająć mieli młodsi, szczególnie osoby dopiero rozpoczynające kariery (na 

identycznych zasadach teoria lump of labour przekłada się na rekomendacje zamykania granic 

prze imigrantami) (Walker, 2007). Chociaż nie ma w tej kwestii pełnej zgody, ekonomiści często 

wskazują statyczną teorię ustalonego zatrudnienia jako sztandarowy przykład błędnych założeń 

w ekonomii (tzw. lump of labour fallacy), zaś w jej miejsce przyjmują chętniej dynamiczną 

koncepcję rynku pracy. Dane z wielu krajów wskazują, że wcześniejsze opuszczanie rynku pracy 

przez osoby starsze nie przekłada się na wzrost zatrudnienia w młodszych grupach wiekowych 

(Ilmakunnas i in., 2010: 141-146; Taylor, McLoughlin, 2013). Po pierwsze, gospodarka 

wolnorynkowa to mechanizm, który działa tym lepiej, im więcej osób pracuje, przyczyniając się 

do wzrostu produkcji i konsumpcji. Z punktu widzenia makroekonomicznego twierdzenie, że 

aktywność jakieś grupy jest problemem, jest mylne. Problemem jest bezrobocie i bierność, które 

obciążają system socjalny, system zdrowia i zmniejszają potencjał konsumpcyjny ludności. Po 

drugie, osoby młodsze i starsze zatrudniane są najczęściej na inne stanowiska, oczekuje się od 

nich innych kompetencji.   

* * * 

Nie będę w tym miejscu prezentował systematycznego przeglądu literatury z zakresu ekonomii 

starości, tak jak to miało miejsce w przypadku gerontologii społecznej i socjologii starości. 

W dużej mierze zakres tematyczny tych dziedzin jest zbieżny i wątki podejmowane przez 

ekonomistów są równie często rozważane przez socjologów, psychologów, politologów czy 

demografów. Między innymi w rozdziale I.2.1 zostały przywołane dyskusje na temat 

ekonomicznych konsekwencji starzenia się ludności – zarówno te apokaliptyczne, jak i bardziej 

optymistyczne. Nie ma też większego sensu zastanawiać się np. nad tym która analiza sytuacji 

zatrudnienia lub bezrobocia wśród osób starszych jest bardziej ekonomiczna, a która bardziej 

socjologiczna. Należy natomiast zaznaczyć, że bardzo niewiele prac zostało poświęconych roli 

pracodawców w procesie kształtowania sytuacji osób starszych na rynku pracy. W rozdziale II 

zostanie zaprezentowany przegląd literatury ukierunkowany na tę kwestię.  Przywołane zostaną 

zagadnienia dotyczące m.in. uwarunkowań decyzji pracodawców, zarządzania personalnego, 

produktywności, kształtowania się zarobków w trakcie trwania życia, czy też znaczenia 



 

 

 

kompetencji na rynku pracy. Duża część teorii, koncepcji i danych będzie pochodzić z literatury 

ekonomicznej, niekoniecznie jednak utożsamianej z ekonomią starości.   

Gerontologia, czy też ogólniej – nauki o procesach starzenia się – zyskały w ostatnich dekadach 

silnie interdyscyplinarny charakter, włączając w swój obręb także zagadnienia ekonomiczne. Jak 

to już wielokrotnie podkreślałem, nie można wyznaczyć tradycyjnych akademickich granic 

w tym zakresie. Ekonomia starości, jako subdyscyplina, wydaje się być dziedziną nieco słabiej 

rozwiniętą pod względem instytucjonalnym, niż chociażby gerontologia społeczna lub socjologia 

starości. Nie oznacza to oczywiście, że teorie i analizy czerpiące z ekonomii miały niewielkie 

znaczenie dla rozwoju badań nad starością. Jest wręcz przeciwnie, zaś problemem może być 

niedocenianie znaczenia perspektywy ekonomicznej, co też będę starał się pokazać w dalszej 

części rozprawy.   

6. Badania nad procesami starzenia się w Polsce  

Osobny podrozdział warto poświęcić na przybliżenie dorobku polskich badaczy w zakresie nauk 

o starości. Pomimo wyraźnej popularyzacji tematyki ageingu w polskiej socjologii w ostatnich 

latach, Czekanowski stawia tezę, że socjologia starości wciąż jest niemal niezauważalna w jej 

obrębie, biorąc pod uwagę poziom instytucjonalizacji, jej popularność w czołowych polskich 

pismach socjologicznych oraz liczbę dużych badań (Czekanowski, 2012: 46-56). Nie zgodziłbym 

się z tak krytycznym stwierdzeniem, chociaż rzeczywiście, biorąc dodatkowo pod uwagę jakość 

badań i publikacji, kwestie starzenia się i starości należą do zagadnień niszowych, a rodzimy 

dorobek jest znacznie skromniejszy w porównaniu do krajów Europy Zachodniej lub Stanów 

Zjednoczonych, gdzie gerontologia społeczna i socjologia starości już dawno osadziły się 

w strukturach akademickich.  

Historię polskich badań nad starością bardzo ciekawe prezentują J. Mucha i Ł. Krzyżowski 

(2011) oraz Czekanowski (2012). Mucha i Krzyżowski piszą (2011: 7), że „socjologowie polscy 

od dawna interesują się procesami starzenia […] zajmowali się jednak nimi wybiórczo”. Autorzy 

przypominają, że Polskie Towarzystwo Socjologiczne nie ma sekcji zajmującej się tematyką 

ageingową i długo, bo aż do połowy lat 2000. nie dostrzegało tej problematyki. Dopiero podczas 

zjazdu PTS w 2007 r. J. Perek-Białas i A. Hoff zorganizowali sesję poświęconą starzeniu się 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej, publikując następnie interesujący zbiór artykułów 

(Hoff, Perek-Białas, 2008). Podobną sesję zorganizowali podczas zjazdu w 2010 r., jednak tam 

znalazło się również miejsce na dodatkową sesję poświęconą starzeniu się jednostek 

koordynowaną przez Muchę i Krzyżowskiego. Autorzy zwracają także uwagę, że kwestia starości 

i starzenia się nie jest podejmowana w żadnym z najważniejszych polskich podręczników 

socjologicznych (jednak w podręcznikach zagranicznych również nie ma szerokiego jej 

omówienia) (Mucha,  Krzyżowski, 2011: 10-11).  



 

 

 

Nie oznacza to, że refleksja nad procesami starzenia się jednostki i ludności była nieobecna 

w murach polskich uczelni. Tematyką starzenia się ludności naszego kraju od wielu lat 

interesowali się demografowie (m.in. E. Rosset, J. Z. Holzer, J. T. Kowaleski, jednak najczęściej 

jako jednym z wymiarów analizy demograficznej), a wątkami dotyczącymi osób starszych – 

gerontolodzy (np. w 1973 r. powstało Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, głównie jednak 

gerontolodzy podejmowali kwestie psychologiczne i medyczne). W latach 50. i 60. Rosset 

opublikował dwie prace, w których zajmował się procesami starzenia się ludności 

z perspektywy demograficznej: szczególnie imponującą książkę pt. Procesy starzenia się ludności. 

Studium demograficzne (1959) oraz Ludzie starzy. Studium demograficzne (1967).  

W latach 70. i 80. pojawiło się już sporo prac poświęconych warunkom życia i pracy osób 

starszych w Polsce (m.in. zwrócono uwagę na sytuację robotników i rolników) oraz relacjom 

rodzinnym i międzygeneracyjnym. Mucha i Krzyżowski za pierwszą pełną socjologiczną 

monografię problematyki starości w Polsce uznają pracę pod redakcją J. Piotrowskiego z 1973 r. 

pt. Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie (Mucha, Krzyżowski, 2011: 12-14). 

Wśród ważnych prekursorów socjologii starości z tego okresu warto wymienić również 

B. Synaka, autora m.in. Młodych emerytów (Synak, 1987). W 1979 r. S. Klonowicz opublikował 

książkę pt. Oblicza starości. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, w której kontynuował  

główny nurt ówczesnej gerontologii, skupiający się na aspektach zdrowotnych i opiece nad 

osobami starszymi. Od lat 70. zaczęła rozwijać się w Polsce psychologia starzenia się, 

szczególnie silnie w ośrodku krakowskim, koncentrując się na podejściu life-span. Pierwszą 

znaczącą monografią w tym nurcie była praca Z. Pietrasińskiego Rozwój człowieka dorosłego 

z 1990 r. (za: Steuden, 2012: 14-15).  

Lata 90. z początku nie przyniosły wzrostu zainteresowania procesami starzenia się w polskiej 

nauce, co koresponduje z ogólnym pominięciem tej kwestii w sferze politycznej i medialnej, na 

rzecz problemów przemian transformacyjnych. Szersze zainteresowanie społecznymi aspektami 

ageingu sięga dopiero końca lat 90. i nasiliło się głównie dzięki reformie emerytalnej 

wprowadzonej w 1999 r. Dopiero też ostatnie kilkanaście lat przyniosło większą liczbę szeroko 

zakrojonych i pogłębionych badań społecznych w tej dziedzinie, m.in. realizowanych przez 

Instytut Spraw Publicznych. Wśród sztandarowych prac z przełomu wieków należy wymienić 

Polską starość pod redakcją Synaka (2002), opartą o szeroko zakrojone badania.  

Nie sposób wymienić wszystkich czołowych autorów i omówić wszystkie istotne publikacje 

z ostatnich lat, można jednak zauważyć, że wyłoniły się pewne wyraźne nurty o ciekawym 

dorobku oraz wskazać na kilka kluczowych prac. Obecnie bardzo silnym nurtem jest 

perspektywa ekonomiczna i systemowa w zakresie polityki publicznej. Podkreśla się w niej 

konsekwencje starzenia się ludności w postaci m.in. deregulacji rynków pracy i systemów 

zabezpieczeń społecznych oraz nowych wyzwań dla polityki publicznej. Ma ona bardzo często 

charakter nauki stosowanej – mającej na celu przede wszystkim pomoc w określeniu formy 



 

 

 

i treści polityki publicznej (np. Halik, 2002; Socha, Sztanderska, 2004; Rutkowski, 2008; Chłoń-

Domińczak, 2009). Głównym wyznacznikiem tego nurtu jest próba opracowania strategii 

aktywnego starzenia się i utrzymania w aktywności starszych pokoleń. Przyświeca temu dążenie 

do tego, aby Polska znalazła sposób na sprostanie przemianom demograficznym i wykorzystała 

je do rozwoju gospodarczego i społecznego. Rozwój polityki ageingowej w Polsce opisują m.in. 

A. Ruzik-Sierdzinska, J. Perek-Bialas i K. Turek (2013). Bardzo obszernie reprezentowane są też 

badania nad uwarunkowaniami aktywności zawodowej oraz pozazawodowej starszych pokoleń 

Polaków (Perek-Białas, Ruzik, 2004; Perek-Białas, 2005; Góra, 2008; Szatur-Jaworska, Rysz-

Kowalczyk, 2007; Kotowska, Wóycicka, 2008; Karwacki, Kubicki, Ruzik-Sierdzinska, 2010; 

Magda, Ruzik-Sierdzińska, 2012; Krzyżowski i in., 2014). Istotną pozycją dotyczącą tego aspektu 

była diagnoza przygotowana w ramach projektu „Solidarność Pokoleń” (MPiPS, 2008), bazująca 

na dużych badaniach ilościowych oraz jakościowych.  

Kolejnym, popularnym w Polsce nurtem są badania kultury starości, stylów życia, jakości życia 

i jednostkowej perspektywy osób starszych (m.in. Synak, 2002; Palska, 2004; Krzyżowski, 

2011). Tutaj aktywność zawodowa lub jej brak to element życia i świata przeżywanego 

jednostki. Sfera zawodowa powiązana jest z innymi sferami życia, możliwościami jednostki, 

wplątana w sieć relacji i interakcji międzyludzkich. Dominują w tym nurcie badania jakościowe 

realizowane przez socjologów, psychologów, ale też przedstawicieli nauk medycznych (np. 

zbiory: Kowaleski, Szukalski, 2006; 2008a; 2008b).  

Polskie nauki społeczne mogą również poszczycić się ciekawym i obszernym dorobkiem 

w zakresie badań nad relacjami rodzinnymi oraz kwestią obowiązków opiekuńczych nad 

wnukami lub innymi członkami rodziny, co jest powszechne wśród polskich rodzin 

(Czekanowski, 2002; Bień, 2006; Kotowska, Wóycicka, 2008; Perek-Białas, Stypińska, 2010; 

Drożdżak i in., 2013; por. obszerny przegląd: Czekanowski, 2012: 196-246).  

Często podejmowane są też tematy dotyczące funkcjonowania małych społeczności lub 

instytucji, np. domów pomocy społecznej dla seniorów, a także szerszej kwestii – pomocy 

społecznej i pracy socjalnej (Niezabitowski, 2007; Nóżka, Smagacz-Poziemska, 2014). Nie 

brakuje badań dotyczących subiektywnego poziomu satysfakcji z tej sfery życia (Tobiasz-

Adamczyk, Brzyski, Bajka, 2004; Halicka, 2004; Steuden, Marczuk, 2006), przemocy wobec osób 

starszych (Tobiasz-Adamczyk, 2009) lub samotności (Kubicki, Olcoń-Kubicka, 2010). Odrębnym, 

wyraźnym nurtem są badania dyskryminacji ze względu na wiek, ageismu i stereotypów 

(Szukalski, 2004; Tokarz, 2005; Szatur-Jaworska, 2008; Gardawski, 2009b: 285 ff.; Stypińska, 

2010, 2011). 

W ostatnich latach wydano kilka ważnych prac, które prezentowały szeroką i zróżnicowaną 

perspektywę badań nad starością. Warto wspomnieć o serii prac zbiorowych wydawanych przez 

łódzkie środowisko demograficzne i gerontologiczne pod redakcją J. T. Kowaleskiego 

i P. Szukalskiego (2006; 2008a; 2008b), P. Szukalskiego (2008; 2009) oraz D. Kałuży 



 

 

 

i P. Szukalskiego (2010a, 2010b). Kwestia starzenia się społeczeństwa znalazła także swoje 

miejsce w książce pt. Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, 

analizującej przemiany społeczeństwa polskiego początku XXI w. pod redakcją K. Frysztackiego 

i P. Sztompki w postaci tekstu Muchy i Krzyżowskiego (2012). Z kolei ekonomiczna perspektywa 

została przedstawiona w następujących pracach: Ekonomia starzejącego się społeczeństwa 

(Jurek, 2012) oraz Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa (Kleer, 

2008). 

W subiektywnej ocenie autora niniejszej rozprawy dwie prace zasługują na szczególną uwagę. 

Jest to książka Podstawy gerontologii społecznej B. Szatur-Jaworskiej, P. Błędowskiego 

i M. Dzięgielewskiej (2006) oraz Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce: perspektywa 

socjologii starości  Czekanowskiego (2012). Są to zapewne najobszerniejsze prace z ostatnich lat 

o charakterze podręcznikowym, ukazujące w całości i w sposób bardzo pogłębiony historię 

i pole gerontologii społecznej oraz socjologii starzenia się. W prezentowanej pracy będę się do 

nich wielokrotnie odnosił.  

Mimo wielości podejmowanych wątków i stosunkowo dużego zróżnicowania, które 

charakteryzuje tematykę gerontologiczną, dotychczasowa literatura i badania w Polsce często 

pomijały perspektywę i rolę pracodawców w procesie dezaktywizacji zawodowej (wyjątek 

stanowią pozycje poświęcone zarządzaniu wiekiem, m.in. Urbaniak, 2007; 2009; Zięba, 

Szuwarzyński, 2008; Liwiński, Sztanderska, 2010b, 2010c). Przyczyną jest głównie brak 

odpowiednich danych. Jednymi z pierwszych badań poświęconych tej tematyce są badania 

ASPA, których wyniki zostaną wykorzystane w pracy27.   

Nie jest to z pewnością pełny obraz polskiej socjologii starości, pomija on bowiem przegląd 

licznych prac, które ukazały się od połowy lat 2000., a w szczególności po 2010 r., kiedy to 

tematyka ageingowa wyraźnie zyskała na popularności. Do wielu wymienionych oraz 

niewymienionych tutaj pozycji powrócę jednak, m.in. w rozdziale analizującym sytuację osób 

starszych w Polsce.  

7. Uwarunkowania decyzji o kontynuowaniu pracy lub przejściu na 

emeryturę 

Na koniec tego rozdziału warto przyjrzeć się jeszcze perspektywom, w ramach których można 

analizować czynniki kształtujące sytuację osób starszych na rynku pracy. Pytanie o te czynniki 

bardzo często jest formułowane w postaci pytania o uwarunkowania decyzji o kontynuowaniu 

pracy lub przejściu na emeryturę.   

                                                           
27

 Na podstawie wyników badania ilościowego wśród pracodawców Turek i Perek-Białas opublikowali kilka 

prac, które zostaną przywołane w dalszych częściach rozprawy (m.in. Perek-Białas, Turek, 2010, 2011, 2012; 

Turek, Perek-Białas, 2013). 



 

 

 

Według wyników badania GUS, przeprowadzonego wśród osób w wieku 50-69 lat, główną 

motywacją osób pobierających już emeryturę do podjęcia lub kontynuacji pracy było  

zapewnienie wystarczających bieżących dochodów gospodarstwu domowemu (48%), 

a zaledwie 4% myślało o obecnej pracy w kontekście zwiększenia wysokości przyszłej 

emerytury. Natomiast dwiema najczęściej wymienianymi przyczynami zakończenia pracy 

zawodowej było spełnienie warunków uprawniających do otrzymywania świadczenia (58%) 

i stan zdrowia lub niezdolność do pracy (20%). Tylko niewielki odsetek wskazywał na brak 

możliwości kontynuowania pracy (8%), przyczyny rodzinne (2%) lub inne czynniki związane 

z pracą (7%) (GUS, 2013b: 48-60). Same w sobie, tego rodzaju odpowiedzi, nie są wystarczające 

do analizy uwarunkowań decyzji o przejściu na emeryturę. Cóż bowiem wyjaśnia konkluzja, że 

Polacy przechodzą na emeryturę dlatego, że mogą? Konieczne jest uwzględnienie m.in. całej 

złożoności mechanizmów natury systemowej, ekonomicznej, kulturowej, czy też społecznej, 

które z pewnością mogą wpływać na decyzje dezaktywizacyjne.  

Proces przejścia na emeryturę jest często traktowany jako wynik oddziaływania mechanizmów 

wypychających (push) lub przyciągających (pull). Podejście takie bazuje na modelu Beehra 

(Beehr, 1986; Beehr i in., 2000), który skupił się na indywidualnych i środowiskowych 

czynnikach, które wpływają na decyzje jednostki, czyniąc proces dezaktywizacji dobrowolnym 

lub wymuszonym. Czynniki indywidualne dotyczą np. stanu zdrowia, sytuacji ekonomicznej, 

zainteresowań i planów. Natomiast czynniki środowiskowe to m.in. rodzaj pracy, system 

emerytalny, polityka publiczna, normy kulturowe. Wszystkie one mogą stanowić siły 

wypychające pracownika z pracy, gdyż pozostanie w niej wiąże się z negatywnymi 

konsekwencjami (np. zły stan zdrowia, niska satysfakcja z pracy), lub przyciągające go do 

pozostania w niej (lub też – w innym ujęciu – przyciągające do przejścia na emeryturę, np. chęć 

posiadania dużej ilości czasu wolnego lub chęć zaangażowania się w wolontariat).  

Liczne badania nad procesem przejścia na emeryturę analizowały szereg tego rodzaju 

czynników (Feldman, 1994; Taylor, Shore, 1995; Lumsdaine, 1996; Lumsdaine, Stock, Wise, 

1996; Shultz i in., 1998; Adams, 1999; MPiPS, 2008; Krzyżowski i in., 2014). Bardzo istotną 

kwestią – szczególnie często badaną przez ekonomistów – są finanse. Ekonomiści skupiają się 

zazwyczaj na stopie zastąpienia, czyli stosunku wysokości zarobków do wysokości emerytury, 

psychologowie zaś analizują efekt stosunku obecnych i odsuniętych w czasie korzyści i kosztów 

(Bidewell, Griffin, Hesketh, 2006; Nyce, Schieber, 2011: 246-252). Można też wyróżnić cztery 

koncepcje wyjaśniające trajektorie zmian statusu ekonomicznego jednostek wraz z przejściem 

na emeryturę (Crystal, Waehrer, 1996). Pierwsza z nich – hipoteza wyrównywania (levelling) – 

skupia się na zastąpieniu głównego źródła dochodów z pracy przez emeryturę. Konsekwencje tej 

zmiany powinny być korzystne dla osób o niskich dochodach i prowadzić do wyrównania 

statusu ekonomicznego. Druga koncepcja – różnicowania i konwergencji (divergence and 

convergence) – zakłada podobną trajektorię: początkowy wzrost dochodów jednostki, od 

pewnego momentu zaś spadek (Prus, 2007). Trzeci model to utrzymanie statusu, według 



 

 

 

którego wpływ przejścia na emeryturę na status socjoekonomiczny jest ograniczony i jednostki 

utrzymują swoją relatywną pozycję (Henretta, Campbell, 1976). Jednak badania longitudinalne 

w USA wskazywały, że relatywny status ekonomiczny jednostki niekoniecznie jest utrzymywany 

i znaczące zmiany następują stosunkowo często (Crystal, Waehrer, 1996). Czwartym, 

najpopularniejszym modelem jest omawiana wcześniej koncepcja akumulacji przewag i słabości 

oraz jej modyfikacja w formie koncepcji akumulacji nierówności, które przewidują wzrost 

ogólnego poziomu nierówności wewnątrz kohort w wyniku różnicowania się ścieżek życiowych 

i akumulacji efektów przewag i słabości. 

Wśród pozafinansowych czynników wpływających na decyzję o przejściu na emeryturę jest 

również układ relacji z partnerem (na co wskazuje chociażby dominujący udział związków, 

w których obydwoje partnerzy mają ten sam status aktywności i decyzję o przejściu na 

emeryturę podejmują wspólnie; por. Blau, 1998) oraz rodziną (np. konieczność opieki nad 

wnukami lub chorymi członkami rodziny). Krzyżowski (2011) i Krzyżowski i in. (2014: 86-99, 

117-118), opierając się na badaniach jakościowych, analizują proces przejścia na emeryturę 

z perspektywy jednostki, która adaptuje się do wzorów kulturowych determinujących kształt ról 

społecznych pełnionych przez osoby starsze. Wśród uwarunkowań puch i pull wymieniają m.in. 

stan zdrowia, relacje rodzinne i obowiązki opiekuńcze, utratę lub brak możliwości znalezienia 

pracy, relacje ze współpracownikami, chęć odpoczynku, a także potrzebę stabilizacji 

i bezpieczeństwa. Podobne zestawy prezentują inne badania, np. obszerne i ważne polskie 

badania wykonane w procesie przygotowywania programu „Solidarność Pokoleń” (MPiPS, 

2008). Badania jakościowe wśród pracodawców wskazują również, że osoby starsze często są 

zmuszane do przejścia na emeryturę – z jednej strony, przez normy kulturowe, z drugiej – przez 

samych pracodawców, którzy nie widzą dla nich miejsca lub wolą zatrudnić emeryta (co jest 

tańsze i daje dużą elastyczność przy zwolnieniu) (tamże: 122-125). Dominacja któregoś 

z rodzajów czynników, wypychających lub przyciągających, oraz kwestia tego, na ile decyzja 

o dezaktywizacji była dobrowolna, mogą wpłynąć na poziom satysfakcji na emeryturze oraz 

trudności adaptacyjne (Shultz i in., 1998; Greller, Simpson, 1999; zob. r. I.5.2). 

Jednak podstawowym wymiarem analizy uwarunkowań dezaktywizacyjnych pozostaje system 

emerytalny lub też – w szerszym ujęciu – system zabezpieczenia społecznego. Ten pierwszy 

określa ramy możliwości i ograniczeń działań jednostki. Ten drugi może stanowić dodatkowo 

czynnik motywujący do wycofania się z aktywności zawodowej na rzecz rent, zasiłków lub 

świadczeń przedemerytalnych. R. Lumsdaine, J. Stock i D. Wise (1996) po serii analiz 

ekonometrycznych dochodzą do wniosku, że żaden z analizowanych przez nich czynników (m.in. 

zarobki i zmiana poziomu dochodów, zdrowie i opieka zdrowotna, rodzaj pracy, stan cywilny, 

koszty alternatywne) nie wydaje się mieć decydującego znaczenia dla modelowania decyzji 

dezaktywizacyjnych, w związku z czym jedyną utrzymującą się hipotezą pozostaje stwierdzenie, 

że przechodzenie na emeryturę w okolicach ustawowego wieku emerytalnego wynika ze 

zwyczaju i dostosowania się do przyjętej praktyki.  



 

 

 

Schemat I.1. Czynniki wpływające na decyzję o dezaktywizacji zawodowej w wieku starszym na podstawie 

przeglądu literatury 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Szereg czynników, które mogą mieć wpływ na decyzję o kontynuowaniu lub rezygnacji z  aktywności 

zawodowej zaprezentowano na schemacie I.1. Nie jest to oczywiście lista wyczerpująca. Czynniki te 

są dodatkowo wzajemnie powiązane i tworzą pewien kontekst, w którym funkcjonuje jednostka –  

nie dla każdej osoby istotne będą wszystkie czynniki, nie dla każdej też ich wpływ będzie podobny. 

To wyraźnie sygnalizuje, że mówimy o zjawisku bardzo złożonym, które można analizować z wielu 

perspektyw.  

Podsumowując różne perspektywy analityczne, można wyodrębnić trzy poziomy analizy 

sytuacji osób starszych na rynku pracy i procesu przejścia na emeryturę. Są to: 

1) Perspektywa indywidualna (poziom mikro) – koncentruje się ona m.in. na wpływie 

takich czynników, jak: zdrowie, poziom umiejętności, oszczędności, sposób spędzania 

czasu wolnego, podejście do pracy, równowaga pomiędzy pracą i życiem osobistym, 

obowiązki opiekuńcze, satysfakcja z pracy, aktywność zawodowa partnera, etap i ścieżka 

kariery zawodowej itp. 

2) Perspektywa organizacyjna (poziom mezo) – opinie, postawy i działania pracodawców, 

polityka personalna i sposób zarządzania firmy, rodzaj, warunki i wymagania pracy, 

atmosfera w pracy itp.  

3) Perspektywa systemowa (poziom makro) – polityka publiczna, system emerytalny, stopa 

zastąpienia, sytuacja na rynku pracy, kultura i normy wiekowe itp.  

 

Czynniki indywidualne 
 Postawy, aspiracje, plany 
 Czas wolny, chęć 

odpoczynku 
 Stan zdrowia 
 Obowiązki 

pozazawodowe 
 Kapitał ludzki 
 Poczucie bezpieczeństwa 

lub ryzyka 
 Jakość życia 

Czynniki związane z pracą 
 Stabilność i perspektywy zatrudnienia 

 Atmosfera w pracy, relacje 
ze współpracownikami 

 Stosunek i działania pracodawcy 
 Jakość i warunki pracy 

 

Czynniki finansowe 
 Poziom zarobków i poziom emerytury 
 Zgromadzone oszczędności 

 

Czynniki systemowe 
 Sytuacja na rynku pracy 
 Polityka publiczna 
 Regulacje prawne i system emerytalny 

 

Czynniki społeczne 
 Relacje społeczne, status społeczny 
 Relacje rodzinne i partnerskie (m.in. 

status zawodowy partnera, 
obowiązki opiekuńcze 

 Kultura starości, normy 
i oczekiwania 
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Dominującą perspektywą jest perspektywa indywidualna – proces dezaktywizacji jest zazwyczaj 

traktowany jako kierowany postawami, preferencjami i decyzjami pracownika (Henkens, van 

Dalen, 2013). Obszerna literatura dotyka także perspektywy systemowej, szczególnie wpływu 

regulacji systemu emerytalnego na indywidualne preferencje emerytalne (np. Hanushek, 

Maritato, 1996; Borsch-Supan, 2000; Hinrichs, 2000; García-Pérez, Jiménez-Martín, Sánchez-

Martín, 2013; Holzmann, 2013). Bardzo często zatem obydwa te wymiary są łączone. 

Z kolei perspektywa organizacyjna jest najsłabiej rozwinięta (por. Vickerstaff, Cox, Keen, 2003; 

Henkens, van Dalen, 2013). Jak piszą K. Henkens i H. van Dalen (2013), pracodawcy są 

kluczowymi aktorami w zakresie definiowania zarówno warunków przejścia na emeryturę, jak 

i warunków kontynuowania pracy, tymczasem ich rola wciąż nie jest dobrze poznana i ujęta 

w ramy teoretyczne. S. Vickerstaff, J. Cox i L. Keen (2003) na podstawie jakościowych badań 

kilku studiów przypadków brytyjskich firm wnioskują, że przechodzenie na wcześniejsze 

emerytury było warunkowane przede wszystkim przez wymagania pracodawcy i sytuację firmy, 

nie zaś przez programy polityki publicznej. Konkludują oni zatem, że głównym motorem 

napędowym znaczącej zmiany w zachowaniach emerytalnych pracowników są pracodawcy. 

Wydaje się, że jest to zbyt daleko idący wniosek. Analizując proces przejścia na emeryturę, 

trzeba uwzględnić zarówno perspektywę pracownika, systemu, jak i organizacji. Niemniej nie 

ulega wątpliwości, że sukces polityki publicznej nakierowanej na wydłużenie aktywności 

zawodowej zależy także od postaw i działań pracodawców. Zatem poznanie ich oraz ich roli 

w procesie kształtowania kariery pracowników jest jednym z niezbędnych celów badań, 

mających służyć projektowaniu polityki publicznej.  

8. Podsumowanie – czynniki kształtujące sytuację osób starszych na 
rynku pracy 

Wiele dyscyplin naukowych z różnych perspektyw badało procesy starzenia się jednostek 

i ludności. Obecnie nauką, która najogólniej obejmuje te różne podejścia jest gerontologia. 

Bengtson, Putney i Johnson (2005) siłę gerontologii dostrzegają w czerpaniu z dorobku 

teoretycznego i empirycznego wielu nauk społecznych i nauk o człowieku, akumulacji 

i integracji wiedzy, konfrontacji różnych podejść (nie tylko pozytywistycznych, lecz także 

krytycznych i konstruktywistycznych), uwzględnianiu różnych poziomów analizy i dążeniu do 

wyjaśnienia pewnych aspektów rzeczywistości. W jej obrębie można wyróżnić trzy podstawowe 

perspektywy badań: biologiczną, psychologiczną i społeczną.  

Sam proces starzenia się jest skomplikowanym przedmiotem badań. Rodzi trudności już przy 

próbie definicji, operacjonalizacji i pomiaru. Wraz z rozwojem gerontologii wiek coraz rzadziej 

był traktowany jako zmienna wyjaśniająca, coraz częściej zaś jako element lub wskaźnik 

procesów i mechanizmów generujących zmianę w czasie. Jednym z zadań teorii jest pomoc 

w ustaleniu, co jest wynikiem starzenia się jednostki, a co jest zjawiskiem związanym z wiekiem 

jednostki. Ujęcie chronologiczne jest pewną aproksymacją procesów biologicznych i zmian 



 

 

 

funkcjonalnych w ludzkim organizmie. Wpisuje się też w społeczne postrzeganie wieku i jego 

instytucjonalizację, np. poprzez system emerytalny. Obserwowane różnice pomiędzy grupami 

wiekowymi można przypisać trzem mechanizmom: starzeniu się, efektowi kohorty oraz 

efektowi okresu.  

Nie można bezrefleksyjnie posługiwać się terminami „starość” oraz „ludzie starsi”. Osoby, które 

wejdą w okres starości (chociaż granic nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wyznaczyć), często 

są traktowane jako posiadające pewne wspólne charakterystyki, problemy, postawy lub 

zachowania (np. obniżona funkcjonalność fizyczna, problemy zdrowotne, pobieranie emerytury, 

zapotrzebowanie na obowiązki opiekuńcze, niski przeciętny poziom kompetencji cyfrowych 

itp.). W rzeczywistości jednak zbiorowość osób starszych jest pod wieloma względami bardzo 

niejednorodna, co wynika z procesów różnicowania w trakcie przebiegu życia oraz efektów 

starzenia się, i nie można przypisywać jej znamion homogeniczności. 

Starzenie się ludności jest także obszarem zainteresowania polityki publicznej, szczególnie od 

momentu, kiedy jego konsekwencje nie mogły być już dłużej lekceważone. Prognozy 

stwierdzające, że będziemy żyć w zbiorowościach coraz starszych zaowocowały, z jednej strony, 

fatalistycznymi i katastroficznymi wizjami przyszłości, z drugiej zaś – rozwojem pogłębionej 

refleksji nad następstwami przemian demograficznych i możliwymi działaniami.  

Rozwojowi badań nad starzeniem się sprzyja obecnie rozwój metodologii badań 

longitudinalnych oraz coraz większa liczba tego typu projektów badawczych. Pomiar 

powtarzany jest niezbędny, jeżeli chcemy pytać o proces starzenia się. Towarzyszy temu 

znaczący wzrost zainteresowania rozwojem teoretycznym, także w wymiarze 

interdyscyplinarnym oraz integracja wiedzy z wielu dziedzin, m.in. biologii, psychologii, 

socjologii, demografii, nauk politycznych i ekonomii. 

Zaprezentowany przegląd teorii jest zbieżny z tym, co oferują istniejące zbiory i podręczniki 

socjologii starzenia się i gerontologii społecznej (np. Szatur-Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska, 

2006; Czekanowski, 2012). Przykładowo, Bengtson, Burgess i Parrott (1997) w przeglądowym 

artykule do teorii trzeciej generacji, a więc teorii najnowszych i obecnie (a przynajmniej 

piętnaście lat temu) najważniejszych, zaliczali: (1) konstruktywizm społeczny, (2) wymianę 

społeczną, (3) perspektywę biegu życia, (4) teorię feministyczną, (5) stratyfikację wiekową, 

(6) polityczną ekonomię starzenia się, (7) teorię krytyczną. Settersten i Angel (2011b) 

w Handbook of Sociology of Aging do najistotniejszych tradycji teoretycznych zaliczają polityczną 

ekonomię starzenia, teorię feministyczną, teorię krytyczną i teorię kumulacji przewag i słabości. 

Z kolei w bardziej interdyscyplinarnym Hanbook of Theories of Aging (edycja 1: Bengtson, Schaie, 

1999; edycja 2: Bengtson i in., 2009) autorzy prezentują bardzo obszerny przegląd 

współczesnych teorii dotyczących procesu starzenia się rozwijanych w rozmaitych dziedzinach 

nauki. Poza teoriami społecznymi, zbiór ten obejmuje m.in. teorie biologiczne i biomedyczne 

(m.in. biologia i neuropsychologia starzenia się, uwarunkowania chorób wieku starszego) oraz 



 

 

 

teorie psychologiczne (m.in. psychologiczne aspekty starzenia się, przemiany kompetencji 

i zdolności, konstrukcja jaźni i psychospołeczne aspekty starzenia się, emocje)28.  

Gerontologia społeczna zajmuje się także i ekonomicznymi aspektami starzenia się. Najczęściej  

rozważane są kwestie związane ze statusem ekonomicznym osób starszych, aktywnością 

zawodową i jej ekonomicznymi uwarunkowanymi, systemem emerytalnym i ekonomicznymi 

konsekwencjami przemian demograficznych. Jednak przegląd prac o charakterze 

podręcznikowym i przeglądowym, także tych o silnie interdyscyplinarnym charakterze, pozwala 

zauważyć, że odniesienia do teorii  literatury ekonomicznej występują bardzo rzadko. Wynika to 

najprawdopodobniej z dwóch przyczyn. Z jednej strony, w interdyscyplinarnym polu nauk 

społecznych aktywności i relacje ekonomiczne traktowane są jako jeden z rodzajów aktywności 

i relacji społecznych. Sięganie do teorii mikro- i makroekonomicznych, wobec bogactwa wiedzy 

na te tematy czerpanej z innych dziedzin akademickich, wydawać się może zbędne, szczególnie 

w sytuacji częstej krytyki zbyt abstrakcyjnego i skomplikowanego matematycznie podejścia 

ekonomistów. Ekonomia polityczna procesów starzenia się, pomimo swojej nazwy, pozostaje 

raczej w obrębie problemów politologicznych i socjologicznych. Z drugiej zaś strony, kwestie 

związane ze starzeniem się jednostek i ludności nie doczekały się rozwoju tak silnej 

poddziedziny w ramach ekonomii, jak to miało miejsce w socjologii, psychologii, czy też naukach 

politycznych. Nie oznacza to oczywiście, że wiek, przebieg życia oraz struktura wiekowa 

zbiorowości były pomijane w analizach ekonomicznych, jednak ekonomia starości, jako odrębna 

subdyscyplina, wciąż się rozwija. Głównym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z przeglądu 

literatury w obszarze nauk o procesach starzenia się, jest to, że w perspektywie pytania 

o czynniki kształtujące sytuację osób starszych na rynku pracy najmniej wiemy o roli, jaką 

odgrywają pracodawcy. Lukę tę postaram się wypełnić w rozdziale drugim, sięgając również do 

literatury spoza perspektywy ageingowej.  
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 Naturalnie, zaprezentowany w rozdziale przegląd perspektyw ageingowych w naukach społecznych nie jest 

wyczerpujący. Pominięto m.in. literaturę antropologiczną (Fry, 2010) i epidemiologiczną (Alley, Crimmins, 

2010; Siegel, 2012). 



 

 

 

 

Rozdział II. 
Rola pracodawco w w kształtowaniu sytuacji 

starszych pracowniko w – ujęcie teoretyczne  

 

Wprowadzenie  

Głównym celem rozdziału II jest omówienie roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób 

starszych na rynku pracy w ujęciu teoretycznym. Jak już pisałem, w porównaniu do 

perspektywy indywidualnej oraz systemowej, ten obszar wiedzy jest najsłabiej rozwinięty. 

Konieczne będzie sięgnięcie m.in. do literatury z zakresu ekonomii i zarządzania (m.in. w celu 

określenia perspektywy, w jakiej pracodawca spogląda na pracownika oraz analizy 

uwarunkowań relacji pracodawca-pracownik), psychologii i biologii (m.in. aby poznać jak, 

zmiany psychofizyczne zachodzące wraz z wiekiem wpływają na wydajność) oraz socjologii 

(m.in. prezentując perspektywę pracowników i pracodawców jako podmiotów zakorzenionych, 

czy też starając się określić rolę opinii i stereotypów na temat wieku).  

Rozdział rozpocznie się od nakreślenia ram relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, 

przede wszystkim poprzez ustalenie tego, jak pracodawca postrzega pracownika i jaką rolę 

odrywa w tym względzie wiek tego drugiego. W poprzednim rozdziale można było przeczytać, 

że wraz z procesem starzenia zmianie ulegają zdolności i możliwości ludzkiego organizmu, 

a także poziom posiadanych umiejętności i różnych zasobów. Jedno z pytań będzie dotyczyło 

tego, czy osoby po 50 r.ż. są mniej zdolne do efektywnej pracy we współczesnej gospodarce niż 

osoby młodsze? Jak wskazują liczne badania, opinia taka jest powszechna. Stereotypy 

i uprzedzenia często są postrzegane jako istotne czynniki kształtujące sytuację na rynku. Dla 

pracodawców niska produktywność starszych pracowników stanowi potencjalne koszty i straty. 

Natomiast negatywny stosunek i niechęć pracodawców wpływają niekorzystnie na sytuację 

zawodową i szanse na rynku pracy starszych pracowników. Problem ten nabiera znaczenia w 

perspektywie starzejących i zmniejszających się zasobów siły roboczej, kiedy celem polityki 

publicznej staje się podwyższenie ustawowego i efektywnego wieku emerytalnego. Wydłużenie 

aktywności zawodowej i zwiększenie zatrudnienia wśród osób starszych wymaga od 

pracodawców chęci i umiejętności zagospodarowania tych zasobów siły pracowniczej w sposób 

efektywny. W niniejszym rozdziale analizie zostaną poddane uwarunkowania produktywności 

w poszczególnych etapach życia, uwzględniające m.in. czynniki indywidualne, rodzaj pracy, 

sposób zarządzania i środowisko pracy. Przedmiotem rozważań będzie również rola postaw 

i opinii pracodawców w kształtowaniu zachowań i sytuacji starszych pracowników. Na 



 

 

 

zakończenie tego rozdziału przedstawię koncepcyjny model relacji pomiędzy (starszym) 

pracownikiem a pracodawcą, uwzględniający rolę czynników indywidualnych, środowiska pracy 

i kontekstu, w którym centralną rolę odrywać będą: wydajność i zdolność do pracy pracownika 

oraz oczekiwania pracodawcy.  

1. Ramy relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem  

1.1. Pracodawca i pracownik: zakorzenienie i modele mentalne   

Jedną z najbardziej popularnych koncepcji w socjologii gospodarki, dotyczącą działań aktorów 

w przestrzeni ekonomicznej, jest koncepcja zakorzenienia (embeddedness). W najprostszym 

ujęciu zakorzenienie oznacza wpływ pewnych czynników indywidualnych i zewnętrznych na 

działania ekonomiczne jednostki. Przeciwstawia się ono niedosocjalizowanej wizji jednostki 

w ujęciu modeli klasycznej i neoklasycznej ekonomii, opartej (w bardzo uproszczonej postaci) 

na idealizujących założeniach istnienia wolnego rynku doskonale poinformowanych 

sprzedawców i kupców, działających w pełni racjonalnie, lecz nie utrzymujących między sobą 

innych niż ekonomiczne kontaktów (Morawski, 2001: 34-37; Siewierski, 2008: 23-34)29.  

W popularnej koncepcji S. Zukin i P. DiMaggio (1990) wyróżnione są cztery rodzaje 

zakorzenienia: strukturalne, poznawcze, kulturowe i polityczne. Centralnym elementem 

zakorzenienia strukturalnego jest ujęcie relacji ekonomicznych jako relacji interpersonalnych 

ukierunkowanych i ograniczonych przez sieć powiązań pomiędzy aktorami oraz wzorce relacji 

społecznych. Koncepcja ta stara się znaleźć równowagę pomiędzy niedosocjalizowaną 

i przesocjalizowaną koncepcją człowieka. Jak pisze w swoim słynnym artykule M. Granovetter 

(1985: 487), jednostek nie można traktować jako atomów, funkcjonujących niezależnie od 

kontekstu społecznego, nie można też jednak interpretować ich zachowań jako pełnej realizacji 

scenariusza sytuacji społecznej, w jakiej się znajdują. Wiele prac rozróżnia dodatkowo 

zakorzenienie strukturalne od relacyjnego (Nahapiet, Ghoshal, 1998; Moran, 2005). Pierwsze 

odnosi się do konfiguracji sieci powiązań (m.in. występowanie lub brak powiązań, liczba 

powiązań, centralność i hierarchia pozycji), a drugie do jakości tych relacji (opartej na osobistej 

historii interakcji aktorów, wzajemnym zaufaniu, wspólnocie wartości itp.). Podejście to 

znalazło szerokie zastosowanie przede wszystkim w analizach sieci aktorów, kształtowania się 

i utrwalania powiązań pomiędzy aktorami, ich wpływie na konkurencyjność i współpracę 

między aktorami lub też w badaniach relacji opartych o kapitał społeczny (Gnyawali, Madhavan, 

2001). Przykładem wpływu zakorzenienia strukturalnego w obszarze zagadnień 
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 Warto dodać, że takie przedstawienie neoklasycznego modelu racjonalności jest bardzo dużym uproszczeniem 

wobec zróżnicowania nurtów i poglądów na ten temat wewnątrz samej ekonomii i wielu ekonomistów zapewne 

– i słusznie – oponowałoby, prezentując bogaty przegląd refleksji w tej dziedzinie. Jak zauważył promotor tej 

pracy – Prof. J. Górniak – do najistotniejszych krytyków tych idealizujących założeń teoretycznych należy 

zaliczyć m.in. C. Mengera, F. A. von Hayeka i H. Simona, którzy na długo przed M. Granovetterem analizowali 

znaczenie instytucji, ograniczonej racjonalności, a także podejmowali krytykę modeli doskonałej konkurencji 

i doskonałej informacji. Omówienie tego wątku wykracza jednak poza ramy niniejszej pracy.   



 

 

 

podejmowanych w niniejszej pracy może być potwierdzone w badaniach zjawisko redukcji 

negatywnych stereotypów wiekowych menedżera w relacjach silnie zindywidualizowanych, 

z dobrze znanymi starszymi osobami, w porównaniu do relacji z nowymi lub nieznanymi 

pracownikami (Perry, Finkelstein, 1999; Posthuma, Campion, 2007).  

Kognitywny wymiar zakorzenienia odnosi się do mentalnych ograniczeń wnioskowania 

ekonomicznego, które sprawiają że jednostki i organizacje nie postępują zgodnie 

z neoklasycznym modelem racjonalności (Zukin, DiMaggio, 1990). Prowadzi to do przyjęcia 

koncepcji ograniczonej racjonalności działań (bounded rationality). Jednym z podstawowych 

ograniczeń jest brak pełnej wiedzy na temat aktualnej sytuacji oraz niepewność konsekwencji 

działań. Uzyskanie informacji, nawet jeżeli jest możliwe, często wiąże się z pewnymi kosztami. 

Proces wnioskowania jest również ograniczony przez kognitywne możliwości jednostki, jej 

poziom umiejętności przetwarzania informacji i zdolność do podejmowania decyzji. 

W kontekście sytuacji starszych pracowników, jedną z podstawowych barier utrzymania 

w zatrudnieniu może być brak wiedzy i umiejętności pracodawcy w dziedzinie zarządzania 

wiekiem.  

Zakorzenienie kulturowe dotyczy roli podzielanych kolektywnie interpretacji w kształtowaniu 

strategii i celów gospodarczych. Kultura, w formie wierzeń, ideologii, powszechnych przekonań, 

zespołów norm i reguł, narzuca bowiem pewne ograniczenia w wolności działań 

ekonomicznych, wskazuje drogi postępowania, wpływając na wybór celów i wzorców działania 

oraz narzucając interpretacje. W nawiązaniu do teorii ról społecznych J. Montgomery (1998) 

prezentuje mechanizm, w którym aktorzy w określonej sytuacji stosują się najpierw do pewnej 

metareguły, pozwalającej im na przyjęcie adekwatnej roli. Każda rola wiąże się z pewnymi 

oczekiwaniami społecznymi, zestawem reguł względem możliwych działań w danej sytuacji oraz 

postrzeganiem alternatyw i kryteriów ich oceny w trakcie podejmowania decyzji. Przykładem 

może być sytuacja wyboru działania przez rodzinę, która nagle znalazła się w poważnych 

tarapatach finansowych: rodzinom z klasy średniej nawet nie przyjdzie do głowy żebranie, 

podczas gdy wśród rodzin bardzo ubogich może to być jedna z rozważanych alternatyw 

(za: Morawski, 2001: 35). Normy kulturowe mają duże znaczenie np. w określaniu 

„odpowiedniego” wieku przejścia na emeryturę (możemy mówić w tym kontekście o kulturze 

starości, por. Guillemard, Rein, 1993). Ten typ zakorzenienia wyraźnie ujawnia się także 

w różnicach w treści stereotypów wiekowych pomiędzy pracodawcami z różnych krajów (np. 

Harper i in., 2006).  

Wreszcie ostatni wymiar w koncepcji Zukin i DiMaggio (1990) to zakorzenienie polityczne. 

Dotyczy ono asymetrii władzy w relacjach pomiędzy aktorami. Asymetria ta może wynikać 

z ram prawnych, nierównego dostępu do zasobów oraz ze stopnia legitymizacji społecznej. 

Wpływ norm prawnych i instytucji publicznych na funkcjonowanie firm jest oczywistym 

przykładem tego rodzaju zakorzenienia. Perspektywa ta nawiązuje do jednego 



 

 

 

z najważniejszych obecnie paradygmatów w dziedzinie badań nad procesami starzenia się, czyli 

do opisywanej w poprzednim rozdziale ekonomii politycznej procesów starzenia. Skupia się ona 

m.in. na tym, w jaki sposób system polityczny kształtuje możliwość zaangażowania się 

w aktywność ekonomiczną osób starszych, analizuje także proces uzależnienia osób starszych 

od polityki społecznej, systemu zdrowia lub systemu pomocy społecznej. 

Pierwotna propozycja Granovettera oraz jej rozwinięcie przez Zukin i DiMaggio, chociaż 

stanowią klasyczne ujęcia, spotykały się często z krytyką wynikającą przede wszystkim 

z wieloznaczności, metaforycznego charakteru, zbytniej ogólności i nakładania się na siebie 

różnych wymiarów koncepcji zakorzenienia (Nahapiet, Ghoshal, 1998; Dacin, Ventresca, Beal, 

1999; Krippner, 2001; Krippner, Alvarez, 2007). M. Dudek (2011: 172) stwierdza, że nie jest to 

„spójny koncept teoretyczny, ale raczej […] schemat mogący służyć jako ramy rozważań 

określonych zagadnień ze sfery ekonomii. Bazuje on bowiem na różnych teoriach średniego 

zasięgu, korzystających z dorobku takich dziedzin, jak psychologia behawioralna […] teoria sieci 

społecznych, teoria polityki i kultury”.  

W. Morawski (2001) zaproponował nieco inny schemat analityczny, w którym można 

rozpatrywać sytuację i działanie człowieka społeczno-ekonomicznego, czyli „człowieka 

zakorzenionego instytucjonalnie” (zob. schemat II.1). Wyróżnił on cztery elementy. Pierwszy, 

podstawowy element to wzory instytucjonalne, w których zakorzenione są jednostki. Odnoszą się 

one do rodziny, szkoły, miejsca pracy, społeczności lokalnej, przynależności politycznej itp. 

Wymiar ten można interpretować jako połączenie zakorzenienia strukturalnego, kulturowego 

i politycznego z koncepcji Zukin i DiMaggio. Drugi to wybory indywidualne, czyli decyzje 

podejmowane przez jednostki o określonych preferencjach, funkcjonujące w sytuacji 

ograniczonej informacji. Trzeci poziom analizy to modele mentalne, które stanowią indywidualne 

schematy poznawcze i interpretacje rzeczywistości społecznej. Wymiary wyborów 

indywidualnych (podnoszące kwestię dostępu do wiedzy) i modeli mentalnych można 

interpretować jako zakorzenienie kognitywne. Wreszcie czwarty element to realne zachowania - 

stanowiące końcowy efekt całego układu, mające jednocześnie zwrotny wpływ na wzory 

instytucjonalne.  

Schemat II.1. Człowiek zakorzeniony instytucjonalnie w ujęciu Morawskiego 

 
Źródło: Morawski, 2001: 36. 

Warto poszerzyć refleksję nad wymienionymi przez Morawskiego modelami mentalnymi. 

Koncepcja ta, rozwinięta na gruncie psychologii do opisania zasad wnioskowania na temat 

Wzory instytucjonalne Wybory indywidualne 

Modele mentalne 

Zachowania jednostki 



 

 

 

rzeczywistości, zyskała dużą popularność w szeregu nauk społecznych w wyjaśnianiu zachowań 

jednostek oraz całych zbiorowości. Modele mentalne są to zorganizowane struktury wiedzy, 

które umożliwiają jednostkom opisywanie, wyjaśnianie oraz przewidywanie wydarzenia. 

W szczególności pozwalają rozumieć i wchodzić w interakcje z otoczeniem, przewidywać 

i wyjaśniać zachowania innych, rozpoznawać związki pomiędzy elementami środowiska, 

budować oczekiwania wobec przebiegu wydarzeń. Wpływają one także na wnioskowanie 

i podejmowanie decyzji (Mathieu i in., 2000). Są one często podzielane przez jednostki 

funkcjonujące w tym samym środowisku (np. pracy), co pozwala im sprawnie współpracować 

i sprawniej reagować na wyzwania i trudności. A. Denzau i D. North (1994) piszą, że rodzajem 

modeli mentalnych podzielanych intersubiektywnie są ideologie, a także instytucje. Służą one 

ludziom do interpretowania i rządzenia otoczeniem. Modele mentalne stanowią wewnętrzną 

reprezentację tworzoną przez system poznawczy jednostki w celu interpretacji środowiska. 

Natomiast instytucje stanowią zewnętrzny mechanizm, który jednostki tworzą, aby 

ustrukturyzować i zarządzać środowiskiem.  

Koncepcje zakorzenienia i współdzielonych modeli mentalnych wskazują, że z punktu widzenia 

socjologii gospodarki kluczowym elementem ram interpretacyjnych dla relacji pracodawca-

starszy pracownik będą wewnętrzne i zewnętrzne wobec aktorów ograniczenia. Działania 

ekonomiczne nie dzieją się bowiem w próżni społecznej. Wpływy strukturalne, instytucjonalne, 

kulturowe, polityczne, czy też procesy psychologiczne będą miały znaczenie dla kształtowania 

się sytuacji starszych pracowników. Konieczne będzie zatem uwzględnienie ich w dalszych 

częściach rozdziału.  

1.2. Pracownik – punktu widzenia pracodawcy 

Starając się określić rolę pracodawcy w kształtowaniu sytuacji starszego pracownika, należy 

zacząć od zarysowania perspektywy, z jakiej spogląda on na pracownika. Teoria kapitału 

ludzkiego, do której jeszcze powrócę, traktuje pracownika i wykonywaną przez niego pracę jako 

zasób mający realne przełożenie na zyski i koszty firmy (por. Tittenbrun, 2012: 236-239). 

Oszacowanie wartości każdego z rodzajów kapitału (np. finansowego lub technologicznego) 

wymaga przełożenia tego, co się z nim stanie w przyszłości (m.in. jakie przyniesie zyski) na chwilę 

obecną. W przypadku kapitałów „nie-ludzkich”, wymienialnych, wskazówką jest cena rynkowa. 

Natomiast kapitał ludzki nie jest „sprzedawany” pomiędzy uczestnikami rynku, stąd niepewność 

co do jego wartości jest znacznie większa (Lev, Schwartz, 1971: 104). W najbardziej ogólnym 

ujęciu, oszacowanie wartości pracownika wymaga obliczenia (w perspektywie czasowej) m.in. 

jego produktywności, zdolności do awansowania (promotability), transferowalności kapitału 

ludzkiego i szans zatrzymania w organizacji (retainability) (Fitz-enz, 2009: 134). W naukach 

ekonomicznych i naukach o zarządzaniu wartość pracownika określa się często jako obecną 

wartość oczekiwanych przyszłych usług, jakie pracownik wykona w okresie, w jakim można 

oczekiwać, że będzie on pracował dla organizacji (Flamholtz, 1999: 160).  



 

 

 

W ramach podejścia Human Capital Accounting przełożono nawet tego rodzaju definicję na 

formę modeli analitycznych, mających na celu obliczenie wartości pracownika w wymiernych 

wartościach. Starano się oszacować tzw. zdyskontowaną obecną wartość pracownika w oparciu 

o funkcję takich czynników, jak m.in. oczekiwana przyszła wydajność, koszty oraz obecny wiek 

i oczekiwany wiek przejścia na emeryturę. Przykładowo, w klasycznym modelu B. Lev 

i A. Schwartz (1971) stosowali prosty wzór na wartość kapitału ludzkiego pracownika, bazujący 

na rocznych zarobkach szacowanych na podstawie danych branżowych i oczekiwanym wieku 

przejścia na emeryturę. E. Flamholtz (1972a; 1974/1999) proponował bardziej złożony, 

zarówno teoretycznie, jak i obliczeniowo, model oczekiwanej realizowalnej wartości 

pracownika (zob. schemat II.2). Uwzględniał on dodatkowo prawdopodobieństwo opuszczenia 

firmy przed ustawowym wiekiem emerytalnym (zależące m.in. od satysfakcji, motywacji oraz 

dopasowania do stanowiska), umiejętności pracownika i szanse dalszego rozwoju, a także jego 

poziom aktywności. Zauważył również, że umiejętności i wiedza jednostki mają wartość dla 

organizacji jedynie wtedy, jeżeli są wykorzystywane w sposób produktywny (Flamholtz, 

1972b).  

Schemat II.2. Model determinant indywidualnej wartości pracownika dla organizacji według Flamholtza 

 

Uwagi:* Promotability 

Źródło: Flamholtz (1972b): 668. 

Z kolei W. Morse (1973) sugerował, żeby skupić się raczej na zasobach ludzkich organizacji, nie 

zaś na indywidualnym kapitale ludzkim. Wymagało to uwzględnienia w modelu dodatkowej 

części odpowiadającej za umiejętność wspólnej pracy całego zespołu.  

Duża popularność analiz wartości zasobów ludzkich w świecie akademickim USA, szczególnie 

w latach 70., zaowocowała licznymi modyfikacjami, których nie warto w tym miejscu opisywać 
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(por. Andrade, Sotomayor, 2011). Po pewnym przestoju w rozwoju tego podejścia, pod koniec 

lat 80. i w latach 90. nastąpiło jego odrodzenie. Wobec rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 

i coraz większej roli przypisywanej rozwojowi kapitału ludzkiego pracowników, pracodawcy 

potrzebowali wsparcia w ocenie swojej sytuacji i w zarządzaniu (Flamholtz, Bullen, Hua, 2002). 

Przydatność i wiarygodność oszacowań uzyskanych na podstawie modeli Human Capital 

Accounting była jednak poddawana krytyce (Andrade, Sotomayor, 2011). Po pierwsze, 

praktyczna aplikacja złożonych modeli w konkretnej organizacji może być zbyt trudna, czaso- 

i kosztochłonna lub wręcz niemożliwa. Co więcej, podejścia te w większości (poza np. 

wspomnianym modelem Morse’a) skupiają się na indywidualnej wartości jednostek, podczas 

gdy we współczesnej ekonomii dominuje pogląd, że praca jest procesem zespołowym 

i jednostka może być oceniania jako jego element (por. Neal, Hesketh, 2001). Podstawowe 

zarzuty dotyczyły jednak samych założeń, niezbędnych do obliczenia podstawowych 

składowych równań. Wszystkie one bazują na oczekiwanych przez pracodawcę (lub specjalistę 

HR) wartościach względem przyszłych zachowań i sytuacji pracownika. Są to zatem jedynie 

prognozy oparte na niepewnych przesłankach. Im modele są bardziej rozbudowane w warstwie 

teoretycznej, tym więcej założeń wymagają na gruncie empirycznym. Każda zaś kolejna 

predykcja jest obarczona dodatkowym błędem. Pracodawcy, jak wszyscy ludzie, mają 

ograniczoną wiedzę tzw. miejsca i czasu, w swoich działaniach często bazują na 

dotychczasowych doświadczeniach, intuicji, upraszczających założeniach lub stereotypach. 

Wprawdzie pracodawcy w swoich decyzjach i planach posługują się doświadczeniem 

dotyczącym zachowań, charakterystyk, kosztów i wydajności poszczególnych kategorii 

pracowników, znają również historię zatrudnienia konkretnych osób, jednak nawet oparte 

o tego rodzaju wiedzę przewidywania mogą być nietrafne. Co więcej, pracodawcy nie są w 

stanie w pełni przewidzieć ani konsekwencji swoich działań, ani reakcji pracowników na 

zmianę sytuacji, w jakiej funkcjonują. Najprościej ujmuje to popularny praktyk i teoretyk 

zarządzania zasobami ludzkimi, J. Fitz-enz (2009: 134): „księgowi nigdy nie czują się 

komfortowo oceniając wartość czegoś, czego nie mogą w rzeczywistości kupić lub sprzedać”.  

Pomimo tych wątpliwości, modele pomiaru wartości pracowników – jeżeli były stosowane 

rozsądnie – z sukcesem wykorzystywano w praktyce firm (Grojer, Johanson, 1998). Bardzo 

często bowiem, wobec braku innych źródeł wiedzy, każda, nawet nieprecyzyjna informacja jest 

cenna, o ile przynosi jakiekolwiek korzyści. Raczej nie powinna wzbudzać kontrowersji 

konkluzja, że pracodawcy starają się, różnymi metodami, oceniać pracowników oraz koszty 

i korzyści, jakie mogą przynieść firmie. Gospodarka jest przestrzenią nie do końca 

przewidywalną, lecz sferę niepewności można próbować ograniczyć, czemu służy szeroka sfera 

usług konsultacyjno-badawczych dla biznesu.  

Czy jednak tego typu przewidywania są wartościowe z punktu widzenia badań nad relacjami 

pomiędzy uczestnikami rynku pracy? Odpowiedź jest prosta: tak, jeżeli przekładają się na 

rzeczywiste działania. Jak pokazują przywołane modele Human Capital Accounting, pomimo 



 

 

 

nieusuwalnego marginesu nieprzewidywalności, relacje pomiędzy pracodawcami 

i pracownikami w określonym otoczeniu społecznym, politycznym i ekonomicznym dają się 

ująć teoretycznie. W dalszej części rozdziału zostanie przedstawiony przegląd literatury 

dotyczącej sposobu, w jaki pracodawcy konstruują swoje oczekiwania wobec (starszych) 

pracowników i jak przekładają się one na działania i politykę firmy. Warto rozpocząć od pojęcia 

produktywności, która w oczach pracodawcy, przynajmniej w uproszczonej ekonomicznej 

perspektywie, stanowi jedną z centralnych charakterystyk pracownika. 

2. Produktywność i wiek  

2.1. Produktywność  

Pojęcia produktywności (productivity), wydajności (efficiency, work performance) i efektywności 

(effectiveness) nie są tożsame, a literatura nie oferuje powszechnie przyjętych definicji (Neal, 

Hesketh, 2001: 7-9). Inne definicje są stosowane w ekonomii, inne zaś w naukach o zarządzaniu 

lub psychologii organizacji. Dodatkowo, w zależności od celów i założeń atrybuty te mogą być 

mierzone na poziomie indywidualnym lub zbiorowym.   

Produktywność indywidualna  

W ujęciu ekonomicznym produktywność odnosi się do relacji pomiędzy wynikami i nakładami 

niezbędnymi do ich osiągnięcia. Skupia się ona na aktywnościach, które przyczyniają się do 

produkcji oraz wymiany dóbr i usług na rynku (Fernandez-Ballesteros i in., 2011). Ekonomia 

rozróżnia produktywność całkowitą, przeciętną oraz krańcową. Szczególnie istotna jest 

produktywność krańcowa – rozumiana jako potencjalny przyrost wyników pracy uzyskany 

dzięki określonemu zwiększeniu zasobów (czyli produkcyjna wartość dodana kolejnej jednostki 

wkładu). Ten rodzaj produktywności najlepiej odpowiada idei ewaluacji rzeczywistego wkładu 

pracownika w działalność firmy i jest powszechnie stosowany w literaturze, szczególnie 

w koncepcjach ekonomicznych (Neal, Hesketh, 2001: 7-9).  

W psychologii organizacji częściej mówi się o wydajności pracy (work pefromance). 

W najszerszym ujęciu jest ona rozumiana jako „zachowania i działania mające znaczenie dla 

celów organizacji” (Hunt, 1996: 52). W bardziej precyzyjnym ujęciu można ją zdefiniować jako 

całkowitą oczekiwaną wartość zachowań pracownika dla organizacji w danym czasie 

(Motowidlo, 2003). Takie ujęcie koncentruje się na wszystkich zachowaniach jednostki, które 

mają wpływ na funkcjonowanie organizacji. Obejmuje ono kluczowe działania związane z pracą 

(tzw. core tasks performance), czyli bezpośrednio lub pośrednio dotyczące produkcji, wymiany 

dóbr i usług firmy lub też utrzymania zdolności firmy do takiej aktywności. Oprócz tego, 

obejmuje ona także cały zestaw działań kontekstowych (contextual performance), które 

przyczyniają się do funkcjonowania firmy w wymiarach organizacyjnym, społecznym lub 

psychologicznym, służąc za kontekst działań kluczowych (Borman, Motowidlo, 1997). Wśród 

nich można wymienić m.in. ogólne zaangażowanie i entuzjazm, chęć partycypacji, 



 

 

 

konstruktywną krytykę, sposób komunikacji, pomaganie innym, wpływ na innych, akceptacja 

reguł i norm, akceptowanie wartości, dyscyplina, lojalność i wiele innych. Przykładowo, 

Ng i Feldman (2008) wyróżnili dziewięć dodatkowych wymiarów wydajności: kreatywność, 

zaangażowanie w programy szkoleniowe, zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji 

(organizational citizenship behaviors), troska o bezpieczeństwo, zachowania kontrproduktywne 

(counterproductive), spożywanie niedozwolonych produktów w trakcie pracy, agresja, 

zmęczenie i absencja. Tego typu zachowania mają wpływ na kulturę organizacji oraz atmosferę 

i środowisko pracy. Wpływ ten może być pozytywny lub negatywny, jednak chodzi nie tyle 

o realne efekty, które często mogą nie być mierzalne lub obserwowalne, lecz o efekty 

oczekiwane, jeżeli takie zachowanie miałoby być powtarzane regularnie (Motowidlo, 2003). 

Wniosek ten podkreśla bardzo istotny aspekt relacji pracodawca-pracownik – wydajność 

pracownika niekoniecznie musi i może być mierzalna w sposób obiektywny, z pewnością jest 

jednak ocenialna (przez pracodawcę lub menedżera).   

Produktywność organizacyjna  

Produktywność może być również traktowana jako atrybut ponadjednostkowy (zespołu, firmy, 

kraju). Takie ujęcie dominuje we współczesnej ekonomii, m.in. w makroekonomicznych 

analizach produktywności gospodarki. Przemawiają za nim dwa zasadnicze argumenty (Neal, 

Hesketh, 2001; Schreyer, Pilat, 2001; Prskawetz, Lindh, 2006). Po pierwsze, często tylko na 

takim poziomie możliwy jest jej pomiar. Po drugie, efekty pracy, poza stosunkowo nielicznymi 

wyjątkami, wynikają z działań zespołów pracowników funkcjonujących w określonej strukturze 

organizacyjnej i nie da się ich przypisać konkretnym jednostkom (podobnie też jest z kosztami). 

Trop ten prowadzi do refleksji nad znaczeniem zarządzania zespołami, obejmującego m.in. 

kwestie zróżnicowania wiekowego pracowników oraz zarządzania wiekiem.  

Produktywność pozaekonomiczna  

Poza stricte ekonomiczną definicją produktywności, w naukach społecznych spotykamy się 

również z szerszym ujęciem problemu. Produktywność może być traktowana jako każda 

aktywność, dzięki której wytwarzane są szeroko pojęte dobra lub usługi, bez względu na to, czy 

są one płatne, czy nie (Fernandez-Ballesteros i in., 2011). Taka definicja obejmuje m.in. 

zajmowanie się domem, opiekę na dziećmi, wolontariat lub pomoc sąsiedzką. W przypadku 

osób starszych, szczególnie emerytów, aktywność pozaekonomiczna nabiera większego 

znaczenia, co zostało uwzględnione w omawianych w dalszej części koncepcjach 

produktywnego i aktywnego starzenia się.  

*** 

Należy zaznaczyć, że w niniejszej pracy terminy, takie jak indywidualna produktywność 

i wydajność będą stosowane zamiennie, chociaż – jak to zostało opisane powyżej – w literaturze 

niekiedy są rozróżniane. W większości przypadków przyjęta zostanie perspektywa psychologii 



 

 

 

organizacji i nauk o zarządzaniu. Mniejsze znacznie będzie miała ekonomiczna wartość wkładu 

pracowników, natomiast większe jej percepcja w oczach pracodawców – jako zachowania 

i działania mające znaczenie dla funkcjonowania i realizacji celów organizacji. W takim ujęciu 

produktywność i wydajność mogą być traktowane jako tożsame pojęcia. Jedynie w miejscach 

wymagających bardziej precyzyjnej terminologii pojawią się odpowiednie wyjaśnienia. 

Na początek zostanie zaprezentowany związek wieku z produktywnością i zarobkami, 

natomiast w dalszych etapach uzupełni go bardziej pogłębiona analiza czynników 

wpływających na wydajność pracy oraz na oczekiwania pracodawców.   

2.2. Klasyczne ekonomiczne spojrzenie: problem wage-productivity gap 

Jednym z pierwszych obszarów rozważań o relacji pomiędzy produktywnością, kosztami 

i wiekiem była ekonomia zarobków i teoria kapitału ludzkiego, rozwijające się systematyczne 

od lat 50. (Becker, 1964; Mincer, 1974; Clark, Kreps, Spengler, 1978; Weiss, 1987; Polachek, 

Siebert, 1993; Meghir, Pistaferri, 2011)30. Podstawowym obszarem badań był związek 

pomiędzy wiekiem i zarobkami, stosunkowo łatwo mierzalny w oparciu o analizy przekrojowe 

profili zarobkowych różnych grup wiekowych oraz analizy longitudinalne zmian poziomu 

zarobków w czasie. Wyniki zazwyczaj były podobne: na początku kariery zawodowej zarobki są 

najniższe, następnie rosną, osiągając swoje maksimum przy końcu środkowego okresu kariery 

zawodowej (mniej więcej wiek 40-55 lat), po czym stabilizują się lub nieznacznie obniżają 

w okresie przedemerytalnym. To, czym zazwyczaj różniły się indywidualne profile, to jedynie 

stromizna krzywej (szybkość zmian), moment osiągnięcia poziomu maksymalnego i długość 

okresu stabilizacji oraz nominalny poziom zarobków, które zależą m.in. od kraju, grupy 

zawodowej, wykształcenia lub okresu historycznego.   

W przypadku związku wieku z produktywnością (rozumianą jako produktywność krańcowa), 

przez długi czas przyjmowano powszechnie, że przyjmuje on kształt odwróconej litery U, czyli 

że produktywność początkowo rośnie, a następnie obniża się w starszym wieku (por. przeglądy: 

Simonton, 1988; Skirbekk, 2004; Silverstein, 2008). Taki wniosek jest dzisiaj nazbyt wielkim 

uproszczeniem, jednak im dalej cofniemy się w czasie, tym bardziej powszechny był pogląd 

o uniwersalności tej relacji.  

Połączenie informacji o przeciętnych profilach zarobków i produktywności zwróciło uwagę na 

możliwość pojawienia się luki pomiędzy produktywnością i zarobkami (wage-productivity gap) 

(m.in. Lazear, 1979; por. przeglądy: Skirbekk, 2004; Van Dalen, Henkens, Schippers, 2010b). 

Powstaje ona w sytuacji, kiedy pracownik jest wynagradzany lepiej niż wskazywałyby na to 

efekty jego pracy (zob. schemat II.3).  
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 Badania w tym zakresie zaangażowały wielu wybitnych ekonomistów, takich jak J. Mincer, E. Lazear, czy też 

zdobywca nagrody Nobla G. Becker. 



 

 

 

Schemat II.3. Produktywność i zarobki w ciągu życia w ujęciu klasycznej ekonomii zarobków 

 

 
 Źródło: Skirbekk, 2004: 153. 

Od lat 70. wage-productivity gap jest nieustannie przedmiotem badań i sporów. Niezależnie od 

tego, czy rzeczywiście występuje i jaką przyjmuje wielkość, to samo założenie pracodawców 

o niskim stosunku produktywności do kosztów pracy starszych pracowników stanowi istotną 

barierę ich zatrudnialności (OECD, 2006; Munnell, Sass, 2008). Podsumowując rozważania 

ekonomistów nad związkiem wieku, kosztów i produktywności, możemy wyróżnić trzy 

klasyczne podejścia opisujące ten mechanizm: teorię kapitału ludzkiego, niepisane kontrakty 

(lub odroczona zapłata) oraz zasadę senioralności, które omówię w kolejnych akapitach.  

Zgodnie z teorią neoklasycznej ekonomii, pracownicy są wynagradzani zgodnie z ich 

produktywnością krańcową (por. Greller, Simpson, 1999). Jedną z najważniejszych 

neoklasycznych koncepcji w ekonomii jest teoria kapitału ludzkiego (Mincer, 1958, 1962; 

Becker, 1962, 1964; Ben-Porath, 1967; Parsons, 1972). Zakładała ona, że zarobki pracownika 

generalnie odpowiadają jego produktywności krańcowej, która zależy od kapitału ludzkiego. Od 

początku kariery zawodowej pensje rosną – jako wynik wzrostu kapitału ludzkiego 

odzwierciedlany we wzroście produktywności. W starszym wieku zarówno zarobki, jak 

i wydajność spadają. Teoria kapitału ludzkiego wyróżnia kapitał ogólny i specyficzny. 

Umiejętności ogólne dotyczą tych zdolności, które mogą być wykorzystywane w wielu firmach, 

zawodach lub dziedzinach. Umiejętności specyficzne wpływają na wydajność wyłącznie w danej 

organizacji lub w danej branży. Jeżeli w wieku starszym pojawia się luka pomiędzy wydajnością 

i zarobkami, to jest ona spowodowana kosztami inwestycji w kapitał specyficzny w młodym 

wieku. Niemniej, w perspektywie całej kariery zawodowej zarobki odpowiadają przeciętnej 

produktywności pracownika. W późniejszych latach m.in. J. Bishop (1987) proponował 

złagodzenie tego podstawowego założenia, twierdząc, że zarobki odpowiadają oczekiwanej 

przez pracodawców krańcowej produktywności, biorąc pod uwagę fakt, że pracodawcy 

funkcjonują w sytuacji niepełnej informacji.   

Założenia teorii kapitału ludzkiego zainspirowały liczne badania, modele i rozważania 

teoretyczne w latach 70. i 80., często kwestionujące prosty związek wzrostu zarobków ze 

wzrostem kapitału ludzkiego (por. Polachek, Siebert, 1993). Wpisywały się one w nurt 

neoinstytucjonalny w ekonomii, który zakładał, że produktywność i zarobki nie są skorelowane 

idealnie ze względu na występowanie mechanizmów moderujących, zakorzenionych w relacjach 

instytucjonalnych lub strukturalnych (por. Greller, Simpson, 1999). Przykładowo, J. Medoff 

i K. Abraham (1980; 1981) badając konkretne firmy w USA zauważyli, że wzrost płac 
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pracowników wraz z ich stażem pracy niekoniecznie wiąże się ze wzrostem oceny ich 

produktywności przez przełożonych. Wskazywano, że działają tutaj mechanizmy oparte 

o niepisane kontrakty (implicite contracts) pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Zgodnie 

z nimi na początku kariery zarobki będą niższe niż wskazywałaby na to ich aktualna 

produktywność krańcowa, pod koniec zaś wyższe. Tworzy to mechanizm tzw. odroczonej 

zapłaty (deferred payment), mającej motywować pracowników do pracy i pozostania w firmie 

(zob. schemat II.4)31.  

Schemat II.4. Model odroczonej zapłaty 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Najistotniejszą propozycją z początkowego okresu badań był model E. Lazeara (Lazear, 1979; 

Lazear, Moore, 1984), stanowiący jednocześnie jedną z ważniejszych koncepcji wyjaśniających 

ekonomiczny mechanizm systemu emerytalnego. „Kontrakty Lazeara” opierają się na założeniu 

punktu końcowego, którym jest przejście na emeryturę – konieczne, aby zakończyć okres 

„przepłacania” produktywności starszych pracowników. Kontrakty te powinny działać na 

korzyść obydwu stron. Odroczona zapłata zniechęca do oszustw, nadużyć i unikania 

obowiązków, ponieważ tylko uczciwi i wydajni pracownicy pozostaną w firmie i otrzymają na 

koniec wysokie wynagrodzenie (por. Hutchens, 1987; Heywood, Siebert, 2009). L. Kotlikoff 

i J. Gokhale (1992) dysponując obszernymi danymi o 14-letniej historii zatrudnienia 300 tys. 

pracowników, stwierdzają występowanie luki pomiędzy zarobkami i produktywnością wśród 

starszych i młodszych pracowników. Interpretują te wyniki jako zgodne z modelami 

kontraktów Lazeara, przeczące zaś założeniom teorii kapitału ludzkiego Beckera-Mincera.   

M. Harris i B. Holmstrom (1982) zaprezentowali konkurencyjny do Lazeara model odroczonej 

zapłaty, pomijający kwestię przejścia na emeryturę, lecz skupiający się na sytuacji niepełnej 

informacji, w jakiej funkcjonują pracodawcy i pracownicy. Z jednej strony, ze względu na 

niepewność, co do produktywności nowo zatrudnionego pracownika, oferowana mu płaca jest 

relatywnie niska. Z drugiej strony, sam pracownik na początku również nie zna swojej rynkowej 
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 L. Flabbi i A. Ichino (2001) dwadzieścia lat później powtórzyli pionierskie badania Medoffa i Abrahama 

w warunkach włoskich, stosując jednak bardziej wyrafinowane modele statystyczne. Doszli do podobnych 

wniosków, m.in. potwierdzając, że produktywność pracowników nie jest siłą napędzającą wzrost ich zarobków 

w trakcie kariery. 
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wartości. Obydwie strony uczą się zatem, obserwując wyniki pracy. Co ważne, Harris 

i Holmstrom zwrócili uwagę, że pracodawca określa wartość rynkową pracy pracownika na 

podstawie subiektywnej oceny produktywności, która nie jest precyzyjna i może się często 

zmieniać. Niepisane długoterminowe kontrakty uśredniające zarobki są pewnego rodzaju 

zabezpieczeniem przed konsekwencjami braku informacji: pracodawca nie zna początkowo 

produktywności pracownika; pracownik może zaś mieć okresowe spadki produktywności (lub 

jej oceny), a ubezpieczenie chroni go przed odpowiadającymi im spadkami zarobków. Starsi 

pracownicy mają wystarczający czas na to, żeby poznać i udowodnić swoją wartość. Zatem 

w trakcie kariery mogą wynegocjować wyższe stawki, obniżając jednocześnie koszty 

ubezpieczenia na wypadek spadku produktywności (które spadają również ze względu na 

zbliżający się moment przejścia na emeryturę).  

Wreszcie, trzeci sposób wyjaśniania wage-productivity gap to senioralny system płac (seniority 

rules) – oznaczający pisaną lub niepisaną regułę, zakładającą, że wraz ze stażem będzie 

następował wzrost płacy i awans pracownika, bez względu na jego produktywność lub kapitał 

ludzki (Mincer, 1974; Carmichael, 1983; Hutchens, 1987, 1989; Dustmann, Meghir, 2005). Jest to 

perspektywa skupiająca się na instytucjonalnych uwarunkowaniach systemu płac, działalności 

związków zawodowych (por. Booth, Frank, 1996), regulacjach ustawowych (spotykanych 

w sektorze publicznym lub też regulacjach chroniących pracowników w wieku 

przedemerytalnym), oraz tradycji lub kulturze (np. w Japonii). Niektórzy badacze twierdzą 

jednak, że efekt senioralnego systemu płac jest często artefaktem statystycznym, ze względu na 

korelację stażu pracy z pomijanymi w badaniach zmiennymi, m.in. jakością pracy (Abraham, 

Farber, 1987; Altonji, Shakotko, 198732). Niemniej, w wielu badaniach senioralny system płac 

był obserwowany. Przykładowo, analizując dane dla Norwegii E. Barth (1997) wnioskuje, że 

obserwowany wzrost zarobków wraz wiekiem nie jest nagrodą za specyficzny kapitał ludzki. 

Częściowo można go tłumaczyć mechanizmem lazearowskiej odroczonej zapłaty, a częściowo 

istnieniem reguł senioralnych. Podobnie, analizując łączone dane z poziomu przedsiębiorstw 

i pracowników w Finlandii P. Ilmakunnas i in. (2004) konkludują, że stażowy system płac pełni 

rolę motywacyjną.  

Należy jednak zauważyć, że bez względu na wyjaśnienie tego mechanizmu, podstawowe 

założenie, na którym się on opiera – trajektoria produktywności i zarobków w formie 

zaprezentowanej na schemacie II.3 – niekoniecznie musi być spełnione. Po pierwsze, wiele 

badań nie potwierdza spadku produktywności w wieku starszym. Po drugie, zarobki pracownika 

nie są jedynymi kosztami, jakie generuje on dla firmy. Włączenie do analizy innych kategorii 

kosztów może zmienić kształt krzywej i jej relację z wiekiem. Nauki o zarządzaniu wymieniają 

m.in. koszty procesu rekrutacji i zatrudnienia, szkolenia i podnoszenia kompetencji pracownika, 
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 Analizując te same dane longitudinalne za pomocą innego modelu, R. Topel (1991) dochodzi jednak do 

innych wniosków, wskazując na istotne znaczenie wzrostu poziomu specyficznego kapitału ludzkiego dla 

wzrostu płac.  



 

 

 

koszty zarządzania, systemowe koszty pracy, koszty absencji, koszty alternatywne związane np. 

z uczestnictwem w szkoleniach. Rozróżniają też koszty pośrednie i bezpośrednie oraz koszty 

i inwestycje (wraz z okresem zwrotu) (Flamholtz, 1999; Ng, Feldman, 2008).  

2.3. Pomiar produktywności indywidualnej  

Na poziomie indywidualnym najczęściej stosowane są trzy sposoby pomiaru produktywności: 

pomiar bezpośredni i pośredni oraz oceny zewnętrzne (Skirbekk, 2004; Daveri, Maliranta, 

2007; Wei, Richardson, 2010; Börsch-Supan, Weiss, 2013).  

Pomiar bezpośredni produktywności pracownika podczas pracy był najwcześniej stosowaną 

metodą, jest on zarazem najbardziej obiektywny, choć ma poważne ograniczenia. Polega on na 

obserwacji i ocenie szybkości oraz jakości realizacji konkretnych zadań (tzw. work-sample test) 

lub też posłużeniu się bezpośrednimi wskaźnikami ilustrującymi wydajność (np. dochody ze 

sprzedaży, liczba wyprodukowanych lub sprzedanych sztuk; tzw. piece-rate samples). Badania 

produktywności robotników z lat 50. i 60. wskazywały na jej spadek od wieku średniego (por. 

przegląd Skirbekk, 2008). Lazear i Moore (1984) przyjęli zarobki za wskaźnik wydajności 

w przypadku samozatrudnionych. Ich związek z wiekiem nie występował, w przeciwieństwie 

do pracowników najemnych, których płace rosły. U. Backes-Gellner, M. Schneider i S. Veen 

(2011) prezentują przegląd badań nad pracą sędziów, z których wiele skupia się na jej 

indywidualnym wymiarze i bezpośrednich wskaźnikach (np. liczba spraw, cytowań opinii). 

Wyniki są zróżnicowane, ale duża ich część wskazuje na pozytywną korelację z wiekiem. 

Istotnym ograniczeniem wskaźników bezpośrednich jest to, że mogą być stosowane jedynie 

w pracach o wymiernych i łatwo mierzalnych wynikach, które można bezpośrednio przypisać 

danemu pracownikowi, co nie jest możliwe w przypadku większości zawodów współczesnej 

gospodarki. Dodatkowo, zdaniem Medoffa i Abrahama (1981), wszelkie twarde dowody tego 

rodzaju są zazwyczaj podważalne i stanowią jedynie ułudę obiektywizmu, ponieważ zawsze 

obejmują jedynie wybrany aspekt pracy.  

Drugi sposób pomiaru produktywności to pomiar pośredni, który może być dokonany za 

pomocą różnego rodzaju testów, symulujących zadania wykonywane w pracy. Mogą to być np. 

testy psychometryczne mierzące jakość i szybkość wnioskowania lub zdolności werbalne. 

W praktyce zarządzania tego typu testy są często używane na etapie rekrutacji. W badaniach 

naukowych przyjmuje się często wielowymiarową koncepcję produktywności i stosuje pomiar 

pośredni jej determinant. Przykładowo, Ng i Feldman (2008) wyróżnili 10 wymiarów 

wydajności, m.in. kreatywność, zaangażowanie lub zachowanie bezpieczeństwa, które 

przyczyniają się do jakości pracy całej organizacji. Wiele badań psychologicznych skupia się na 

różnego rodzaju zdolnościach kognitywnych (zob. rozdz. I.4.1).  

Trzeci rodzaj pomiaru produktywności na poziomie indywidualnym to oceny zewnętrzne, np. 

oceny przełożonego lub pracodawcy (supervisors’ ratings).  Stanowią one najbardziej 



 

 

 

subiektywny sposób pomiaru. W ciągu ostatnich trzech dekad były one jedną 

z najpopularniejszych metod pomiaru (m.in. Warr, 1994; Taylor, Walker, 1994, 1998; Loretto, 

White, 2006; Van Dalen i in., 2010; por. przeglądy: Sturman, 2003; Ng, Feldman, 2008). Jako 

jedni z pierwszych do analizy związku produktywności z wiekiem zastosowali je Medoff 

i Abraham (1980, 1981). Wskazywali oni, że oceny mogą być obciążone przez charakterystyki 

pracownika (wiek, płeć, rasa), a oczekiwania pracodawców mogą być różne w zależności od 

stanowiska i stażu pracy. Trudno też zakładać, że menedżer w swojej ocenie pracownika będzie 

w stanie precyzyjnie wydzielić jego aktualną lub średniookresową produktywność, lub też 

rozdzielić ich ocenę od oceny potencjału rozwojowego pracownika (Medoff, Abraham, 1981; 

Bishop, 1987). Relacje zawodowe mogą również być obciążone stereotypami, relacjami 

osobistymi lub brakiem wiedzy (Czaja, 1995; Skirbekk, 2008). Pracownicy budują także swoją 

reputację, która kształtuje oczekiwania pracodawcy, a wcześniejsze obserwacje wpływają na 

ocenę aktualnych wyników pracy (Bishop, 1987).  

Subiektywność ocen niekoniecznie jednak musi je dyskwalifikować jako metodę analizy sytuacji 

pracownika. Jak sugeruje prezentowana wcześniej literatura z zakresu zarządzania i analiz 

wartości zasobów ludzkich, pracodawcy sami posługują się subiektywnymi ocenami 

pracowników na co dzień – przy awansowaniu, zwalnianiu, ustalaniu zarobków czy 

delegowaniu zadań (Sturman, 2003). Nawet jeżeli wspierają się pośrednimi lub bezpośrednimi 

wskaźnikami produktywności, to w ostateczności biorą pod uwagę wiele innych czynników, 

w tym swoją intuicję. Posługują się również relatywnymi ocenami pewnych kategorii 

pracowników, a jednym z wyznaczników takich kategorii może być wiek (Phelps, 1972).  

2.4. Związek wieku z produktywnością indywidualną  

Jednym z pierwszych obszarów badań nad wpływem wieku na produktywność była tzw. 

twórczość kreatywna. Prekursorem na tym polu był H. C. Lehman, który począwszy od lat 20. 

poświęcił temu zagadnieniu niemal trzy dekady badań, podsumowując je książką Age and 

Achievement z 1953 r. Autor poddał analizie osiągnięcia twórców z 55 dziedzin: naukowców, 

filozofów, wynalazców, przywódców, przedsiębiorców, artystów, sportowców, aktorów 

i reżyserów. Według Lehmana, pomimo pewnych różnic pomiędzy dziedzinami, w ujęciu 

generalnym tendencja do wybitnych osiągnięć kreatywnych rosła dosyć gwałtownie w latach 

młodości aż do maksimum osiąganego zazwyczaj w wieku trzydziestu paru lat, po czym 

łagodnie opadała. Konkluzje Lehmana spotkały się z dużym uznaniem, lecz wywołały także 

kontrowersje (m.in. w zakresie stosowanej metodologii), zapoczątkowując liczne badania 

psychologów i socjologów w tej materii (por. przegląd: Simonton, 1988).  

Nie zaskakuje, że szczególnie liczne badania dotyczyły produktywności samych naukowców 

z różnych dziedzin. H. Zuckerman i R. K. Merton (1972) podkreślają różnice pomiędzy naukami 

bardziej (np. fizyka) i mniej skodyfikowanymi (np. socjologia). Większa kodyfikacja dziedziny 



 

 

 

pozwala na szybsze zdobycie wiedzy. Przekłada się to na krótszy czas kształcenia wybitnych 

naukowców, a więc i na niższy przeciętny wiek wybitnych odkryć. S. Cole (1979) wskazuje 

dodatkowo, że dużo większe znaczenie od wieku mają uwarunkowania instytucjonalne, 

w jakich pracują naukowcy, motywujące ich do pracy twórczej na odpowiednich etapach 

kariery. Różne analizy w obrębie dziedzin szczegółowych (np. ekonomii: Oster, Hamermesh, 

1998; lub astronomii: Abt, 1983) wskazują, że nawet pomimo obserwowanego często w wieku 

40+ spadku produktywności w ujęciu ilościowym (liczby publikacji), niekoniecznie można 

mówić o spadku ich wartości twórczej (mierzonej np. liczbą cytowań, prawdopodobieństwem 

publikacji w uznanych pismach).  

Różnice pomiędzy poszczególnymi dziedzinami nauki podkreślają również B. Weinberg 

i D. Galenson (2005), którzy wśród noblistów z ekonomii wyróżniają dwie grupy: pierwszą – 

o podejściu konceptualnym, osiągającą największe sukcesu naukowe w wieku trzydziestu kilku 

lat; drugą – o podejściu eksperymentalnym, w której największe osiągnięcia przypadają na wiek 

pięćdziesięciu kilku lat. Dodatkowo, B. Jones (2010) analizując kariery noblistów stwierdza, że 

w ciągu ostatnich stu lat nastąpił wzrost przeciętnego wieku, w którym dokonywali oni 

największych osiągnięć, co, według niego, odzwierciedla przyrost wiedzy niezbędnej do 

przyswojenia.  

Praca naukowa obejmuje jednak bardzo wąski obszar rynku pracy, dodatkowo znajduje się na 

krańcu swoistego kontinuum zawodów, po którego przeciwległej stronie moglibyśmy umieścić 

sportowców. Zróżnicowanie to, do którego jeszcze powrócę, odnosi się do związku pomiędzy 

wymaganiami pracy a zdolnościami, które zmieniają się wraz z wiekiem (w tym przypadku 

wiedza i doświadczenie versus sprawność fizyczna).  

Wiele badań nad związkiem wieku z produktywnością indywidualną oraz kosztami, w szerszym 

zakresie rodzajów pracy, wskazuje, że szczyt produktywności jest zazwyczaj osiągany przez 

pracowników, w zależności od zawodu oraz innych uwarunkowań, pomiędzy 25 a 45 r.ż., 

natomiast po 50 r.ż. produktywność zazwyczaj spada (por. przeglądy: Simonton, 1988; Skirbekk, 

2004; Engelhardt i in., 2009; Silverstein, 2008; Wei, Richardson, 2010; Conen, 2013: 105-107). 

Niemniej, wyniki przeglądów i metaanaliz nie pozwalają na wyciągnięcie tak jednoznacznych 

wniosków.   

R. Hutchens (1989) po obszernym przeglądzie literatury dostępnej pod koniec lat 80. stwierdził, 

że jesteśmy jeszcze daleko od zrozumienia tych mechanizmów. Zwrócił on uwagę na 

konieczność segmentacji zawodów, ponieważ najprawdopodobniej w przypadku różnych typów 

prac będziemy obserwować różne zależności. Sugerował on np., że mechanizm kontraktów 

z odroczoną zapłatą będzie częściej spotykany w zawodach, w których wydajność nie jest łatwo 

obserwowalna.   

Trzy najczęściej cytowane metaanalizy (McEvoy, Cascio, 1989; Sturman, 2003; Ng, Feldman, 

2008) dostarczają dowodów przeczących tezie o związku wieku z produktywnością 



 

 

 

indywidualną, przynajmniej na poziomie ogólnym. McEvoy i Cascio (1989) wyciągnęli taki 

wniosek na podstawie metaanalizy 96 badań opublikowanych w latach 1965-86. Dotyczył on 

zarówno badań stosujących bezpośredni pomiar produktywności, jak również opinii 

przełożonych33.  

M. Sturman (2003) bazował na 115 badaniach (167 próbkach, w tym 108 stosowało oceny 

przełożonych i 38 pomiar bezpośredni). Zaproponował on ważne rozróżnienie na prace 

o małym i dużym poziomie złożoności. Poza wiekiem, kontrolował również efekt stażu w danej 

firmie oraz ogólnego doświadczenia zawodowego. Zależność pomiędzy produktywnością 

a wiekiem, stażem lub doświadczeniem przybierała kształt odwróconego U jedynie w pracach 

prostych. Natomiast w pracach złożonych wydajność rosła wraz z doświadczeniem zawodowym.    

Natomiast Ng i Feldman (2008) na podstawie 380 badań dokonali metaanalizy związku wieku 

z dziesięcioma wymiarami szeroko pojętej wydajności w pracy. Jednak i tutaj związek 

z kluczowym dla pracy wymiarem wydajności (core task performance) wyniósł zero. W ujęciu 

szerszym, starsi pracownicy wykazywali silniejsze zaangażowanie w funkcjonowanie 

organizacji, częściej uczestniczyli w nieobowiązkowych zadaniach i bardziej dbali 

o bezpieczeństwo. Do tego rzadziej angażowali się w kontrproduktywne działania i unikali pracy 

oraz sporadycznie przejawiali agresję. Autorzy konkludują, że starsi pracownicy są tak samo 

zmotywowani do pracy jak pracownicy młodsi, a swoje ewentualne spadki w wydajności 

w kluczowych dla pracy zadaniach rekompensują innymi atrybutami i działaniami.  

Do podobnych wniosków o braku uniwersalnego związku wieku i produktywności 

indywidualnej, po obszernym przeglądzie literatury, doszedł także S. Czaja (1995). Według 

niego, związku tego nie da się jednoznacznie generalizować, zależy on bowiem m.in. od typu 

wykonywanej pracy oraz szeregu czynników środowiskowych, a także wpływu innych 

czynników indywidualnych, takich jak wykształcenie, umiejętności czy doświadczenie. Ten 

kierunek rozważań skierował badaczy ku analizie determinant produktywności 

(indywidualnych i środowiskowych), m.in. analizując związek produktywności z wiekiem 

P. Warr (1993) zaproponował typologię zawodów, bardziej skupiając się na aspektach 

organizacyjnych i zarządzaniu oraz na psychologii starzenia się (zob. rozdz. II.3.2). Dodatkowo, 

ograniczenia interpretacyjne danych na temat produktywności indywidualnej (głównie danych 

przekrojowych) skierowały ekonomistów w stronę bardziej zaawansowanych metod pomiaru 

produktywności na poziomie organizacyjnym, szczególnie w ujęciu longitudinalnym.  
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2.5. Wiek a produktywność i koszty na poziomie organizacyjnym  

Pomijając makroekonomiczne modele wzrostu produktywności, najpopularniejszą metodą 

pomiaru produktywności na poziomie organizacyjnym są obecnie modele oparte o połączone 

dane firmy i pracowników (employer–employee matched data). Analizują one wyniki na 

poziomie organizacji z uwzględnieniem charakterystyk pracowników, m.in. struktury wieku. 

Największym problemem jest statystyczne wydzielenie, spośród szerokiego zestawu czynników 

wpływających na wartość dodaną na poziomie firmy, efektu wieku pracowników. J. Hellerstein 

i D. Neumark (1995) dla danych izraelskich oraz J. Hellerstein, D. Neumark i K. Troske (1999) dla 

danych amerykańskich zaproponowali model pozwalający na obliczenie relatywnej 

produktywności krańcowej poszczególnych grup pracowników. Pokazali oni, że – zgodnie 

z teorią kapitału ludzkiego – produktywność i zarobki rosną wraz z wiekiem, z wyjątkiem 

najstarszej grupy pracowników.  

W kolejnej dekadzie modele tego typu (oraz ich modyfikacje) zyskały szerokie zastosowanie 

zarówno w analizie danych przekrojowych (np. Hellerstein, Neumark, 2007; Lallemanda, Rycx, 

2009), jak i longitudinalnych (np. Crepon, Deniau, Perez-Duarte, 2002; Ilmakunnas i in., 2004; 

Ours, Stoeldraijer, 2011; Mahlberg i in. 2013). Przykładowo, B. Crepon i in. (2002) na danych 

francuskich wskazują na występowanie luki pomiędzy zarobkami i produktywnością starszych 

pracowników. Podobne wyniki uzyskali w Finlandii P. Ilmakunnas i in. (2004) oraz F. Daveri 

i M. Maliranta (2007). Wraz z wiekiem rosły zarobki, lecz niekoniecznie produktywność, co 

interpretowali zgodnie z teorią Lazeara. Daveri i Maliranta wysuwają na tej podstawie wniosek, 

że starzenie się siły roboczej może mieć niekorzystne konsekwencje dla firm, bo chociaż wiek 

nie ma związku z produktywnością, to jest pozytywnie skorelowany z zarobkami. Według 

belgijskich danych T. Lallemanda i F. Rycx (2009), wyższy udział młodszych pracowników 

sprzyjał wyższej produktywności firm, podczas gdy wyższy udział starszych pracowników 

działał niekorzystnie. Z kolei B. Mahlberg i in. (2013) nie znaleźli dowodów, aby wraz ze 

wzrostem udziału starszych pracowników spadała produktywność lub rosły koszty. Za to 

negatywne konsekwencje przynosił większy udział młodszych pracowników.  

Ciekawe podejście zastosowali A. Börsch-Supan, I. Duezguen i M. Weiss (2008) oraz Börsch-

Supan i Weiss (2013). Przeanalizowali oni duży zbiór danych longitudinalnych na temat 

wydajności pracowników fabryki samochodowej w Niemczech. Nie analizowali jednak wyników 

na bardzo ogólnym poziomie całej firmy, lecz na poziomie kilkunastoosobowych zespołów. 

Miarą produktywności było występowanie różnego rodzaju błędów w procesie produkcyjnym. 

Autorzy dowodzą, że wraz z wiekiem produktywność rosła, głównie w wyniku wzrostu 

doświadczenia, które pozwalało unikać poważnych błędów. Podobną filozofią kierowali się 

Backes-Gellner, Schneider i Veen (2011) analizując wyniki działalności 9 niemieckich sądów 

w okresie 19 lat. Przeciętny wiek składu sędziowskiego był negatywnie skorelowany 

z produktywnością ilościową, lecz pozytywnie z produktywnością jakościową. 



 

 

 

Dane łączone z poziomu firm i pracowników dają ogromne możliwości analityczne, jednak 

również nie przynoszą jednoznacznych odpowiedzi na pytanie o wpływ struktury wiekowej 

pracowników na koszty i produktywność (Daveri, Maliranta, 2007; Börsch-Supan i in., 2008). 

Wiele z badań dostarcza dowodów na wzrost luki między zarobkami i produktywnością wraz 

z wiekiem, inne jednak nie wykazują żadnego związku, niektóre zaś sugerują pozytywny efekt 

udziału starszych pracowników. Wyniki nie są spójne nawet w obrębie bardziej 

zaawansowanych longitudinalnych modeli z ostatnich kilku lat (por. przegląd Ours, Stoeldraijer, 

2011). Na dzień dzisiejszy trudno wyciągnąć metakonkluzje, ponieważ dostępne badania stosują 

bardzo zróżnicowaną metodologię (pomijając szczegółowy opis stosowanych modeli, należy 

zaznaczyć, że różnią się one zarówno wskaźnikami produktywności, poziomem agregacji, 

metodami estymacji, jak i podstawowymi założeniami teoretycznymi). Decydujące znaczenie 

w wyjaśnianiu obserwowanych różnic w wynikach może mieć specyfika poszczególnych firm, 

sektorów lub krajów. Ponadto, profile zarobków i produktywności są różne dla różnego typu 

pracowników, nawet w obrębie tej samej firmy (np. inne dla pracowników z wyższym 

wykształceniem, specjalistów, a inne dla pracowników zatrudnionych do prac biurowych lub 

fizycznych).    

2.6. Produktywność pozaekoomiczna – produktywne starzenie się 

Najszersza definicja produktywności obejmuje także sferę pozaekonomiczną, uwzględniając 

każdą aktywność, dzięki której wytwarzane są szeroko pojęte dobra lub usługi, bez względu na 

to, czy są one płatne, czy nie (Fernandez-Ballesteros i in., 2011: 207). Z takiej perspektywy 

wywodzi się koncepcja produktywnego starzenia się (productive ageing). Termin ten został 

wprowadzony przez R. Butlera w 1982 r., a popularność zyskał po opublikowaniu książki 

Productive Aging: Enhancing Vitality in Later Life (Butler, Gleason, 1985, za: Bass, 2011: 172). 

Produktywne starzenie się wywodzi się z koncepcji udanego starzenia się (successful ageing), 

sięgającej lat 60., która z kolei była odpowiedzią na pesymistyczną teorię wycofania, 

postrzegającą starość jako etap opuszczania ról i relacji społecznych (Cumming, Henry, 1961; 

zob. rozdz. I.3.1). W latach 80. w szeroko pojętej gerontologii społecznej, obok refleksji nad 

kategorią osób starszych, popularność zyskała perspektywa biegu życia, która zwróciła uwagę 

na znaczenie indywidualnych doświadczeń i ścieżek życiowych dla sytuacji jednostki na 

różnych etapach życia. Jednocześnie umniejszyła znaczenie wieku metrykalnego jako 

predyktora aktywności i wydajności (Walker, Foster, 2013).  

Produktywne starzenie się jest koncepcją normatywną, programem wskazującym pozytywny 

kierunek rozwoju jednostek i społeczeństw. Kładzie duży nacisk na analizę pozytywnych 

konsekwencji pozaekonomicznej aktywności w wieku starszym: w wymiarze społecznym, 

zdrowotnym i psychologicznym. Osoby starsze napotykają istotne zewnętrzne ograniczenia 

w produktywnym funkcjonowaniu na rynku pracy (system emerytalny, wymagania rynku pracy 

lub normy kulturowe). Tymczasem, po przejściu na emeryturę, zazwyczaj nadal są zdolne do 



 

 

 

wykonywania istotnych ról, wykorzystywania swoich talentów, wiedzy i umiejętności do pracy 

przynoszącej korzyści sobie, rodzinie, sąsiadom, lokalnej społeczności lub całemu 

społeczeństwu. Mogą zajmować się domem, opiekować się wnukami lub innymi członkami 

rodziny, działać jako wolontariusze w trzecim sektorze, pomagać sąsiadom, angażować się 

w życie publiczne, tworzyć i pracować. Niekiedy można nawet starać się oszacować wymierną 

wartość nieodpłatnych, produktywnych aktywności, np. pracy nieformalnych opiekunów (Arno, 

Levine, Memmott, 1999), jednak ekonomiczna wartość nie jest tutaj kluczowa. Podstawowym 

założeniem produktywnego starzenia się jest traktowanie osób starszych jako aktywnych 

aktorów, zdolnych do wytwarzania i współtworzenia wartościowych, szeroko pojętych 

produktów i usług w sferze społecznej, ekonomicznej, politycznej lub kulturowej (Hinterlong, 

Morrow-Howell, Sherraden, 2001; Bass, 2011).  

Paradygmat produktywnego starzenia się koncentrował się na aktywności ekonomicznej lub 

aktywności dającej się przeliczyć na realne wartości ekonomiczne oraz na najdłuższym 

utrzymaniu zatrudnienia, poddając analizie głównie rynek pracy i system emerytalny. Był on 

„bezwstydnie ekonomiczny w swoich założeniach i traktował wydajność jak swój centralny 

argument” (Walker, Foster, 2013: 34). Pomijał natomiast działalność skierowaną na 

samodoskonalenie i poprawę własnego stanu zdrowotnego lub psychicznego, pomijał wszystko 

to, co było nieprzekładalne na realne korzyści ekonomiczne, np. ćwiczenia fizyczne, zdobywanie 

wiedzy, zwiększanie satysfakcji z życia (Bass, Caro, 2001).  

Krytyka tak wąsko zakrojonej perspektywy spowodowała rozwój i rozpowszechnienie 

koncepcji aktywnego starzenia się (active ageing). Według najpopularniejszej definicji 

Światowej Organizacji Zdrowia, aktywne starzenie się to „proces optymalizacji szans 

związanych ze zdrowiem, uczestnictwem i bezpieczeństwem, mający na celu poprawę jakości 

życia osób starszych” (WHO, 2002). Jest to ogólny program polityki publicznej wobec procesu 

starzenia się ludności dążący przede wszystkim do podniesienia satysfakcji i poziomu życia 

jednostek poprzez system zdrowia i opieki społecznej; respektowania praw, potrzeb 

i preferencji osób starszych; utrzymywanie sprawności fizycznej i kognitywnej oraz 

promowanie różnorodnych form aktywności zawodowej i pozazawodowej w każdym wieku 

(Ervik, Lindén, 2013a).   

W latach 90. produktywne starzenie się poszerzyło wprawdzie swój zakres programowy 

i położyło większy nacisk na aktywność nieprzekładającą się wprost na wartości ekonomiczne, 

jednak pewne różnice pomiędzy obydwoma koncepcjami pozostały. Produktywne starzenie się 

dąży przede wszystkim do utrzymania zdolności do produktywnej aktywności, przynoszącej 

korzyści społeczne, natomiast aktywne starzenie się ma na celu jak najdłuższe utrzymanie ludzi 

w zdrowiu, szczęściu, aktywności i niezależności. Koncepcja aktywnego starzenia się zyskała 

dużą popularność dopiero w XXI w., głównie za sprawą promocji ze strony WHO oraz Unii 

Europejskiej (m.in. ogłoszenia 2012 rokiem European Year for Active Ageing and Solidarity 



 

 

 

between Generations). Obecnie stanowi jedno z naczelnych haseł w świecie zachodnim 

w dyskusjach publicznych dotyczących starzejącej się populacji. Częstokroć jednak jako takie 

jest nadużywane (Walker, Foster, 2013). Natomiast w świecie nauki brak precyzji definicyjnej 

oraz silne nacechowanie normatywne czyni z aktywnego starzenia się raczej postulat lub model 

niż użyteczne narzędzie analityczne.  

Wprawdzie główną oś rozważań w pracy będzie stanowić aktywność stricte ekonomiczna, 

jednak podczas analizy sytuacji osób starszych na rynku pracy w Polsce zostaną poruszone 

również tematy związane z aktywnością pozaekonomiczną m.in. wolontariat oraz kwestia 

obowiązków opiekuńczych.  

2.7. Produktywność i wiek – czy można mówić o związku?  

Mimo iż wiek starszy jest zazwyczaj postrzegany jako okres niższej produktywności lub 

wydajności (Silverstein, 2008), to metaanalizy i obszerne przeglądy badań, analizujące 

produktywność indywidualną, czy też organizacyjną, nie pozwalają na wyciągnięcie 

jednoznacznych wniosków. Efekt wieku dla produktywności był bardzo często zerowy, jeżeli 

natomiast występował, nie zawsze był negatywny. Wynika to z kilku powodów.  

Po pierwsze, produktywność jest bardzo trudnym do zoperacjonalizowania pojęciem. Różne 

badania stosują różne sposoby jej pomiaru. Badania produktywności na poziomie 

indywidualnym mają liczne ograniczenia, a praca coraz częściej jest wykonywana w zespołach. 

Ostatnie kilkanaście lat przyniosło wiele ciekawych analiz danych łączących produktywność na 

poziomie organizacyjnym z charakterystyką pracowników, jednak nadal nie można z nich 

wyciągnąć klarownych wniosków. Trzeba też ostrożnie wnioskować o przyczynowości, 

szczególnie w badaniach przekrojowych, np. struktura wiekowa firmy może być skutkiem, a nie 

przyczyną jej produktywności.   

Po drugie, trudno dokonać metaanalizy dotychczasowych badań (szczególnie badań 

przekrojowych). Pomijając wspomniane różnice w pomiarze produktywności, rozmaite badania 

były prowadzone w specyficznych warunkach konkretnych zawodów, firm, sektorów, rynków 

i systemów instytucjonalnych. Ich wpływ na różnice w wynikach jest trudny do oszacowania. 

Zmieniły się też czasy i nawet obecna sytuacja w firmach tego samego sektora w tym samym 

kraju może być inna niż obserwowana w latach 70.  

Po trzecie, jak każde uogólnienie, pomija ono zróżnicowanie profili produktywności: zarówno to 

dające się przypisać zmiennym zewnętrznym wobec jednostki (zawód, sposób zarządzania, 

zarobki, warunki pracy itp.), jak i charakterystykom indywidualnym (wykształcenie, zdolności, 

motywacja itp.). Wyniki mogą zaburzać również czynniki, które zazwyczaj nie dają się uchwycić 

w badaniach (szczególnie przekrojowych), takie jak wpływ sytuacji ekonomicznej firmy lub 

sektora, proces autoselekcji (utrzymanie zatrudnienia przez pracowników bardziej wydajnych), 

ścieżki kariery (np. pracownicy wysoce wydajni na jednym stanowisku awansują, a na nowym 



 

 

 

stanowisku ich produktywność może być niższa).  

Po czwarte, w starszych grupach wiekowych rośnie zróżnicowanie jednostek, także pod 

względem kapitału ludzkiego i doświadczenia. Przekłada się to na ogromne zróżnicowanie 

wydajności w pracy starszych pracowników, nawet osób pracujących w podobnych warunkach.  

Po piąte, produktywność nie zależy od wieku metrykalnego, lecz od zestawu cech 

indywidualnych pracownika i uwarunkowań, w jakich pracuje. Sam wiek nie wpływa bowiem 

bezpośrednio na produktywność pracownika – mediatorami są różne czynniki indywidualne 

i zewnętrzne, które mogą zmieniać się wraz z wiekiem. Temu zagadnieniu poświęcony jest 

kolejny rozdział.  

3. Determinanty wydajności pracownika   

Jak wspominałem, w psychologii społecznej i naukach o zarządzaniu zazwyczaj mówi się 

o wydajności, pozostawiając produktywność ekonomistom, chociaż niekiedy pojęcia te 

stosowane są zamiennie. W klasycznym ujęciu, wydajność pracy była traktowana jako funkcja 

zdolności i motywacji. M. Blumberg i C. Pringle (1982) zaproponowali uzupełnienie tego 

prostego modelu o możliwości pracy. Wyróżnili zatem trzy wymiary wydajności:  

 zdolność do pracy (capacity to perform) – m.in. zdolności, wiek, zdrowie, wiedza, 

umiejętności, inteligencja, poziom wykształcenia, wytrzymałość, siła, energia, zdolności 

motoryczne, 

 chęć do pracy  (willingness to perform) – m.in. motywacja, satysfakcja z pracy, status 

zawodowy, obawy, postawy względem pracy, postrzeganie charakteru pracy, 

zaangażowanie, wizerunek własny, osobowość, normy i wartości, oczekiwania roli, 

poczucie równości i sprawiedliwości, 

 możliwość pracy (opportunity to perform) – m.in. narzędzia, wyposażenie i zasoby 

materialne, warunki pracy,  działania współpracowników, działania lidera, polityka 

organizacyjna, reguły i procedury, dostęp do informacji, czas, wynagrodzenie.  

Poziom wydajności pracownika zależy od każdego z tych trzech wymiarów, pomiędzy nimi zaś 

zachodzą interakcje (zob. schemat II.5). Przykładowo, każdy kolejny dzień pracy zwiększa 

doświadczenie pracownika i może poprawić jego umiejętności (element zdolności do pracy), 

a wysoka wydajność pracownika może zwiększyć jego satysfakcję z pracy (element chęci do 

pracy). Odpowiednie warunki pracy i zachęta ze strony przełożonego (element możliwości 

pracy) mogą zaś zwiększyć motywacje, a szkolenia mogą poprawić umiejętności. Natomiast 

nawet przy wysokich umiejętnościach i motywacji, pracownik nie będzie w stanie wykonywać 

pracy, jeżeli nie ma odpowiednich warunków.  

 

 



 

 

 

Schemat II.5. Model wydajności w pracy według Blumberga i Pringle’a (1982) 

 

Źródło: Blumberg, Pringle, 1982: 565. 

Skirbekk (2004) zaproponował model podsumowujący wpływ różnych czynników na wydajność 

pracy, uwzględniając przy tym rolę wieku pracownika (zob. schemat II.6). W porównaniu do 

modelu Blumberga i Pringle’a, wprowadził on istotny element – potencjał produktywny – 

będący efektem indywidualnych determinant produktywności.  

Schemat II.6. Czynniki wpływające na wydajność pracy według modelu Skirbekka (2004) 

 

Źródło: Skirbekk, 2004:152. 

Jeszcze szerzej zagadnienie to jest ujęte w koncepcji zdolności do pracy, wypracowanej na 

początku lat 90. przez Finnish Institute of Occupational Health (Ilmarinen, Tuomi, 1992; Ilmarinen, 

2001, 2005, 2009). Zdolność do pracy jest rezultatem funkcjonowania zasobów ludzkich 

w konkretnej pracy (zob. schemat II.7). Bywa ona prezentowana w formie struktury hierarchicznej 

(Ilmarinen, 2005). Pierwszy poziom to zdrowie i zdolności funkcjonalne (fizyczne, mentalne, 

społeczne). Drugi poziom to kompetencje, umiejętności i wiedza. Trzeci dotyczy wartości, postaw, 

motywacji i satysfakcji. Wreszcie czwarty poziom dotyczy środowiska pracy: wymagań, 

społeczności i zarządzania. Pewną rolę dla zdolności do pracy jednostki odgrywa także 

środowisko, w którym żyje pracownik – rodzina i przyjaciele. Nie bez znaczenia są również 

otoczenie społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, infrastrukturalne itd. J. Ilmarinen wraz ze 
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współpracownikami szczególnie podkreślają znaczenie środowiska pracy, które łączy ludzi 

z pracą. Do tej pory najczęstszą reakcją na rosnące wymagania pracy było inwestowanie w rozwój 

zasobów ludzkich (np. poprzez szkolenia). Tymczasem, według ich koncepcji, wysoka zdolność do 

pracy wymaga również poprawy jakości warunków pracy i zarządzania.  

Schemat II.7. Model zdolności do pracy (work ability)  

 
Źródło: Ilmarinen, 2001: 549. 

Z kolei T. Salthouse i T. Maurer (1996) wychodzą od założenia, że wiek nie jest zmienną 

przyczynową, lecz powinien być traktowany jako czynnik ryzyka dla niższej wydajności. Większą 

uwagę przykładają oni do rozwoju kariery zawodowej (zmianą stanowisk, awansem, historią 

kariery zawodowej), w naturalny sposób korelującego z wiekiem, wraz z którym  zmieniają się 

wymagania pracy, możliwości i perspektywy działania. Jedną z potencjalnych przyczyn 

obserwowanej korelacji spadku wydajności wraz z wiekiem może być np. awans – pracownik 

wysoce wydajny na mniej wymagającym stanowisku może osiągać słabsze wyniki po 

przeniesieniu na wyższą i trudniejszą pozycję.  

Analizując związek pomiędzy wiekiem i produktywnością należy zatem zacząć od analizy różnego 

rodzaju uwarunkowań tej relacji – zarówno tych indywidualnych, jak i zewnętrznych. W kolejnym 

rozdziale przedstawione zostaną indywidualne determinanty produktywności, przede wszystkim 

zdrowie i zdolności fizyczne, zdolności kognitywne, doświadczenie i wiedza oraz motywacja 

i satysfakcja z pracy. Następnie zostanie przeanalizowane znaczenie czynników sytuacyjnych 

związanych z pracą, zewnętrznych wobec pracownika i wpływających na jego wydajność.  

3.1. Czynniki indywidualne wpływające na produktywność 

W rozdziale I.4 – prezentującym zarys współczesnej psychologii starzenia się – wiele miejsca 

poświęcono przeglądowi wiedzy na temat mechanizmów przemian związanych ze starzeniem 

się na poziomie zdrowia i zdolności fizycznych, samooceny zdrowia, a przede wszystkim 
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zdolności kognitywnych i wiedzy. Są to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się 

dziedzin współczesnych badań nad procesami starzenia się w psychologii, biologii i socjologii. 

Coraz większą wagę przywiązuje się też do wpływu tych procesów na potencjał produktywny 

jednostki i jej funkcjonowanie w środowisku zawodowym. W tej części przywołane zostaną 

główne wnioski dotyczące związku zdrowia i zdolności fizycznych oraz zdolności kognitywnych 

z wiekiem, uzupełnione o przegląd badań nad ich związkiem z produktywnością w wieku 

starszym. Przedstawione zostaną również inne indywidualne źródła produktywności, takie jak 

motywacja do pracy. 

Zdrowie i zdolności fizyczne  

Zdrowie jest często traktowane jako jeden z głównych komponentów kapitału ludzkiego 

(szczególnie akcentował to w swoich pracach Grossman, 1972). Jak wskazują badania, niezwykle 

silne są stereotypy związane z oczekiwaniem spadku produktywności starszych pracowników 

w wyniku gorszego stanu zdrowia lub nieobecnościami w pracy związanymi z chorobami (m.in. 

Scott, Berger, Garen, 1995; CIPD, 2005; Loretto, White, 2006; Böckerman, Ilmakunnas, 2008; 

Ilmakunnas i in., 2010; Van Dalen, Henkens, Schippers, 2010b; Conen, Henkens, Schippers, 2012; 

Ng, Feldman, 2013; zob. też: rozdz. II.4.1). Tymczasem, przegląd literatury zaprezentowany 

w rozdziale I.4.2 prowadzi do konkluzji raczej przeczących tym stereotypom:  

1. W ujęciu najbardziej ogólnym spadek poziomu zdrowia (według obiektywnych miar) 

z wiekiem aż do około 65 lat jest nieznaczny, przynamniej w takim zakresie, w jakim 

mógłby on wpłynąć na jakość życia związaną ze zdrowiem oraz funkcjonowanie w życiu 

społecznym i zawodowym (także na produktywność). 

2. Trajektorie zmian poziomu sprawności fizycznej i stanu zdrowia na przestrzeni życia są 

bardzo zróżnicowane, wpływa na nie wiele czynników indywidualnych (np. pozycja 

społeczno-ekonomiczna, styl życia, dieta, aktywność fizyczna, zachowania prozdrowotne 

i niezdrowe) i środowiskowych (np. rodzaj pracy, dostęp do opieki zdrowotnej). 

3. Poziom zdrowia w starszych grupach wiekowych poprawia się, a okres zdrowego życia 

wydłuża się w wyniku rozwoju społecznego i postępu medycyny. 

4. Związek wieku z samooceną stanu zdrowia jest zróżnicowany i zależy m.in. od statusu 

społeczno-ekonomicznego, poziomu aktywności, środowiska pracy, satysfakcji z pracy, 

poziomu wykształcenia, relacji rodzinnych, poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia, 

a także faktu oraz sposobu przejścia na emeryturę.  

Nie można zatem jednoznacznie uogólnić związku wieku ze stanem zdrowia w zakresie 

mogącym wpłynąć na aktywność zawodową. Nie wydaje się, aby w tym względzie istniały 

znaczące bariery dla aktywności zawodowej osób starszych lub żeby zmiany w wymiarze 

zdrowia i zdolności fizycznych owocowały spadkiem produktywności pracownika (Asakawa 

i in., 2012; Ng, Feldman, 2013b) (naturalnie pomijając zawody, w których wymagany jest bardzo 

wysoki poziom sprawności, np. sportowców). Spadki w produktywności mogą jednak wystąpić 



 

 

 

w wyniku spadku samooceny zdrowia, co bardziej wiąże się z ogólną oceną swoich możliwości 

i ograniczeń, która może przełożyć się na motywację do pracy, ambicje i aspiracje zawodowe.  

Zdolności kognitywne  

Znaczenie pracy fizycznej we współczesnej gospodarce maleje, a co za tym idzie maleje 

znaczenie siły, sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia. Dodatkowo, współczesna medycyna 

coraz lepiej pozwala nam uporać się z różnymi problemami w tym obszarze. W zamian rośnie 

znaczenie zdolności kognitywnych, takich jak m.in. wnioskowanie, inteligencja, zdolności 

analityczne, werbalne, czy też umiejętność uczenia się (Skirbekk, 2008).   

Jak to zostało przedstawione w rozdziale I.4.3, poświęconym kognitywnemu starzeniu się, 

niektóre zdolności kognitywne pogarszają się wraz z wiekiem, podczas gdy inne pozostają 

względnie stabilne lub nawet polepszają się. Inteligencja skrystalizowana (nazywana też 

pragmatyką kognitywną) jest głównie efektem uczenia się i nabywania doświadczenia, jej 

poziom rośnie wraz z wiekiem co najmniej do 50 r.ż., po czym się stabilizuje. Jest ona jednym 

z głównym źródeł efektywności funkcjonowania intelektualnego w wieku starszym (Sternberg, 

Grigorenko, 2005; Backes-Gellner i in., 2011). Z kolei w przypadku inteligencji płynnej 

(mechanika kognitywna) dominuje pogląd, że swoje maksimum osiąga ona pomiędzy 20 i 30 r.ż., 

zaś od wieku około 50-60 lat obserwujemy przyspieszający spadek. Spadki w zakresie 

inteligencji płynnej mogą prowadzić do trudności w adaptacji do nowych wymagań w pracy oraz 

nauki nowych skomplikowanych i złożonych zdań, np. związanych z nowymi technologiami 

(Salthouse, 1991; Verhaeghen, Salthouse, 1997; Baltes i in., 1999). Niemniej, po pierwsze, nie 

muszą one występować, po drugie, można im przynajmniej do pewnego stopnia przeciwdziałać.  

Co najmniej do wieku około 60 lat spadek w poziomie zdolności płynnych jest na tyle znikomy 

(lub nie występuje), że nie powinno się to przekładać na funkcjonowanie w środowisku 

zawodowym (Schaie, 1983; 2008; Willis, Schaie, 2006). Dalsze spadki – w wieku powyżej 60 lub 

70 lat – występują, jednak posługiwanie się wartościami przeciętnymi niewiele wnosi, ponieważ 

indywidualne trajektorie zmian są bardzo zróżnicowane.  

Pozytywny wpływ na funkcjonalność kognitywną ma wszelka aktywność intelektualna oraz 

fizyczna. W związku z tym dobrze zaprojektowane plany szkoleniowe i edukacja przez całe 

życie, a także bardziej złożona, absorbująca i wymagająca praca mogą pomóc powstrzymać 

negatywne kognitywne efekty starzenia się, a nawet przyczynić się do dalszego rozwoju 

i wzrostu produktywności (Baltes, Staudinger, Lindenberger, 1999; Dearden, Reed, Reenen, 

2005; Skirbekk, 2008; Hertzog i in., 2009). Bardzo istotny jest również sam fakt aktywności 

zawodowej, gdyż spadek funkcjonalności kognitywnej przyspiesza wraz z dezaktywizacją 

(Mazzonna, Peracchi, 2012). 

Możliwe jest również występowanie mechanizmów kompensacyjnych. Rzeczywiste zadania, 

z jakimi spotykają się pracownicy, często są o wiele bardziej złożone i wieloaspektowe niż testy 



 

 

 

psychologiczne, np. istnieje kilka sposobów ich skutecznej realizacji. Zatem wydajność przy tego 

rodzaju zadaniach może zależeć od kilku rodzajów zdolności, a braki w jednych mogą być 

potencjalnie rekompensowane wyższym poziomem innych.  

Nie bez znaczenia jest również efekt FLynna, czyli osiąganie przez kolejne generacje coraz 

wyższych przeciętnych poziomów funkcjonalności kognitywnej oraz zmiany ich całożyciowych 

trajektorii (Flynn, Weiss, 2007; Schaie 2008). Efekt ten może w znaczącym zakresie tłumaczyć 

niższe wartości w testach psychologicznych osiągane przez starsze grupy wiekowe w badaniach, 

gdzie nie można było kontrolować efektu kohorty.  

Podobnie zatem, jak w przypadku wpływu poziomu zdrowia na produktywność w wieku 

starszym, tak i w przypadku zdolności kognitywnych trudno mówić o klarownych wnioskach. 

Pozostawanie na poziomie wartości przeciętnych i efektów głównych niewiele wnosi do 

dyskusji ze względu na rosnące zróżnicowanie wyników oraz złożoność uwarunkowań 

indywidualnych i środowiskowych.  

Mądrość, doświadczenie i wiedza  

Pomijając indywidualne zróżnicowanie i zmienność trendów rozwoju komponentów 

kognitywnych, zasobem najczęściej wskazywanym jako najistotniejszy produktywny potencjał 

w starszym wieku jest doświadczenie. W różnych koncepcjach jego rola tłumaczona jest poprzez 

wzrost zasobów, takich jak: mądrość, wiedza zawodowa, praktyczna, ukryta, specjalistyczna, 

organizacyjna lub też specyficzny kapitał ludzki. W rozdziale I.4.3 podkreślono, że  mądrość 

i pokrewne jej zasoby powinny rosnąć wraz z wiekiem (co najmniej do wieku 75 lat), 

rekompensując ewentualne spadki funkcjonalności kognitywnej w starszym wieku (Baltes i in., 

1999; Ardelt, 2010). Dotyczy to także przestrzeni zawodowej, gdzie pozwalają one dokonywać 

właściwych wyborów (także moralnych), bardziej realistycznie oceniać sytuację i możliwe 

scenariusze, kontrolować emocje, rozdzielić sytuację od problemu i osób w niego 

zaangażowanych oraz panować nad słabościami i wykorzystywać swoje zalety (Baltes, 1993; 

Baltes i in., 1999; Sternberg, Grigorenko, 2005; Backes-Gellner i in., 2011). 

Literatura analizująca uzależnienie wydajności w pracy od doświadczenia (i innych związanych 

z nim czynników) jest niezwykle bogata (Avolio, Waldman, McDaniel, 1990; Quiñones i in., 1995; 

Tesluk, Jacobs, 1998; Sturman, 2003). Wiele badań wskazywało na to, że liczba lat 

doświadczenia zawodowego była lepszym predyktorem wydajności pracy niż wiek. P. Tesluk 

i R. Jacobs (1998) zwracali dodatkowo uwagę na fakt, że oprócz ilościowego wymiaru 

doświadczenia, niezwykle istotny jest również jego jakościowy aspekt – złożoność, 

zróżnicowanie i intensywność doświadczeń zawodowych pozytywnie wpływają na wydajność.  

Doświadczenie pomaga w funkcjonowaniu w znanym środowisku i wykorzystywaniu 

rządzących w nim mechanizmów, rozumieniu problemów i radzeniu sobie z codziennymi 

zadaniami. Zazwyczaj obejmuje jednak ograniczone pole specjalizacji, poza którym może być 



 

 

 

mało użyteczne. Warr (1994) uznał specyficzny kapitał ludzki (nazywając go także wiedzą 

specjalistyczną) za kluczowy pozytywny rezultat procesu starzenia się, gdyż rośnie on wraz ze 

stażem (i wiekiem). Jak zauważał, zawsze obejmuje on ograniczony obszar specjalizacji, poza 

którym może być bezużyteczny. Niektórzy autorzy piszą także o doświadczeniu organizacyjnym 

lub wiedzy organizacyjnej, a także procesie socjalizacji organizacyjnej polegającym na poznaniu 

wiedzy społecznej, norm, wartości i systemu ról funkcjonujących w konkretnej firmie lub 

środowisku instytucjonalnym (Quiñones i in., 1995; Tesluk, Jacobs, 1998; Sturman, 2003). 

W badaniach wydajności w pracy menedżerów bankowych R. Colonia-Willner (1998) wskazała, 

że pomimo obserwowanego wraz z wiekiem spadku umiejętności wnioskowania, najlepsi starsi 

menedżerowie charakteryzowali się wyższym poziomem wiedzy ukrytej niż ich młodsi koledzy 

i to ona była kluczowym zasobem dla umiejętności w starszym wieku.   

Mądrość, doświadczenie i gromadzona wiedza pozwalają rekompensować potencjalne 

negatywne dla produktywności efekty procesu starzenia się (por. przegląd: Ng, Feldman, 2008). 

Wraz z kolejnymi przepracowanymi latami pracownicy stają się ekspertami w swojej dziedzinie, 

znakomicie radzą sobie jako doradcy lub mentorzy (Park, Hall-Gutchess, 2000: 228; Munnell, 

Sass 2008). Jednak w nowym środowisku i przy nowych obowiązkach (np. w warunkach 

szybkiego postępu technologicznego), wymagających wysokich zdolności uczenia się 

i przystosowania, mogą mieć więcej problemów niż osoby młodsze. Specyficzny kapitał ludzki, 

wypracowany przez lata pracy, traci jednak wartość na rynku zewnętrznym, przez co wraz ze 

zmianą pracy można oczekiwać spadku produktywności (Hurd, 1996; Greller, Simpson, 1999). 

Potencjalne trudności w adaptacji do nowego miejsca mogą stanowić kluczowy czynnik 

wpływający negatywnie na możliwość znalezienia lub zmiany pracy w starszym wieku. 

Przykładowo, A. Gielen i J. van Ours (2005) analizując dane dla Holandii z lat 1993-2002 

stwierdzają, że osoby starsze zdecydowanie rzadziej znajdowały nowe zatrudnienie. Miało to 

miejsce niemal wyłącznie w pracach związanych z dotychczasową karierą.  

Pozytywny związek doświadczenia z wydajnością, jaki zakłada teoria kapitału ludzkiego, nie jest 

jednak bezsprzeczny. Zależy m.in. od tego, jak zoperacjonalizujemy doświadczenie. Sturman 

(2003) na podstawie metaanalizy stwierdził, że doświadczenie rozumiane jako staż zawodowy 

(liczba lat pracy w zawodzie) było słabo, lecz pozytywnie związane z wydajnością w zakresie 

podstawowych zadań (core tast performance). Badania A. Blakemore'a i D. Hoffmana (1989) 

w sektorze produkcyjnym empirycznie potwierdziły przypuszczenie, że staż zawodowy zwiększa 

produktywność pracownika, co potwierdzałoby założenie, że stanowi on element specyficznego 

kapitału ludzkiego. Należy jednak zauważyć, że wartość doświadczenia nie wzrasta monotonicznie 

wraz z latami pracy. Efekt stażu nie musi też być jednakowo korzystny we wszystkich zawodach. 

Według badań (McDaniel i in., 1988; Avolio i in., 1990; Warr, 1994; Ericsson, Lehmann, 1996; 

Triest, Sass, Sapozhnikov, 2006) znaczenie dodatkowego roku doświadczenia dla wydajności jest 

większe w dolnym zakresie skali doświadczenia niż w górnym. Pierwsze 10 lat pracy to okres 

najbardziej intensywnego przyrostu wiedzy i umiejętności dotyczących danego obszaru 



 

 

 

zawodowego. Dlatego też 10-letnie doświadczenie powinno być wystarczające dla większości 

zawodów i kolejne przepracowane lata nie przynoszą już tak znacznych korzyści. Faworyzuje to 

pracowników w wieku 30 i 40 lat, może jednak stanowić istotną przewagę pracowników 50+ 

w porównaniu z tymi najmłodszymi. Natomiast Ng i Feldman (2013a) na podstawie metaanalizy, 

w której definiują doświadczenie jako staż na danym stanowisku, stwierdzają, że jego związek 

z różnymi wymiarami wydajności w pracy (m.in. podstawowe zadania, kreatywność 

i innowacyjność, zaangażowanie w życie organizacji, aktywność nieproduktywna) jest bardzo 

niewielki lub żaden (bez względu na wiek, płeć lub metodologię badania).  

Motywacje i satysfakcja z pracy  

W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że długi staż zawodowy jest często związany ze 

spadkiem wewnętrznej motywacji i satysfakcji oraz wzrostem poczucia znudzenia (Avolio i in., 

1990; Sturman, 2003; wskazuje na to też metaanaliza Ng i Feldmana, 2013a). Ich negatywne 

konsekwencje dla produktywności mogą zrównoważyć, a nawet przeważyć wszelkie pozytywne 

skutki wzrostu doświadczenia. Momentem krytycznym, w którym praca zaczyna być 

postrzegana jako mniej interesująca i angażująca, jest zdobycie niezbędnej wiedzy 

i umiejętności. Kończy się etap „przejściowy” (nauki), rozpoczyna zaś etap „utrzymania”, 

w którym cele stają się mniej ambitne, rozwija się też rutyna związana z brakiem nowych 

wyzwań i powtarzaniem opanowanych już dobrze zadań. Pracownicy o dużym stażu 

przywiązują mniejszą uwagę do detalu, czego owocem są częstsze błędy wynikające z nieuwagi 

(Murphy, 1989). Działania nieproduktywne, niezwiązane z pracą, bywają nawet traktowane jako 

urozmaicenie dnia pracy (Game, 2007). W tym kontekście często wskazywanym problemem jest 

syndrom wypalenia zawodowego, szczególnie istotny w zawodach, w których wysoka jakość 

pracy wymaga dużego zaangażowania czasowego i emocjonalnego.  

Nie oznacza to, że negatywne konsekwencje spadku motywacji muszą narastać wraz z kolejnymi 

latami spędzonymi w pracy. Po pierwsze, osoby mało zmotywowane mogą po prostu zostać 

zwolnione. Po drugie, ludzie starają się znaleźć pracę, która daje im satysfakcję. Jeżeli zatem 

mają taką możliwość, będą raczej dążyć do zmiany mało interesującego zajęcia, szczególnie, że 

w późniejszych etapach kariery zawodowej znaczenie warunków finansowych nieco maleje (Ng, 

Feldman, 2013a). Po trzecie, odpowiednie zarządzanie personelem i kreowanie kariery 

zawodowej w sposób, który eliminuje znudzenie i rutynę, są najprostszym narzędziem 

uniknięcia problemów motywacyjnych. Stworzenie satysfakcjonujących i angażujących 

warunków pracy przynosi korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.  

* * * 

Konkluzje z powyższego przeglądu nie odbiegają w swojej wymowie od wcześniej 

prezentowanych – nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat trajektorii zmian 

indywidualnych uwarunkowań produktywności na przestrzeni całego życia, ponieważ zależy ona 



 

 

 

od szeregu czynników. Dużo istotniejsze jest analizowanie mechanizmów, które determinują ten 

związek i stawianie pytań – które z nich mają pozytywny, a które negatywny wpływ? Wśród 

indywidualnych uwarunkowań była wymieniana m.in. aktywność fizyczna i umysłowa, lecz 

równie wiele zależy od środowiska pracy, zawodu, profilu pracy, zadań i wymagań.  

3.2. Rola charakteru i warunków pracy, zarządzanie wiekiem i działania 

pracodawców  

Rodzaj pracy 

W swoim znakomitym artykule z 1994 r. Warr wyróżnił cztery typy zadań i prac (stanowisk, 

zawodów) w zależności od tego, czy ich wymagania fizyczne i kognitywne przekraczają 

możliwości starszych pracowników oraz czy doświadczenie wpływa korzystnie na 

produktywność (zob. tabela II.1). Typ D obejmuje zawody, w których starość negatywnie 

wpływa na produktywność, ponieważ zadania wymagają umiejętności pogarszających się wraz 

z wiekiem, co nie jest rekompensowane przez doświadczenie. Są to m.in. zawody wymagające 

siły fizycznej, zwinności i zdolności sensorycznych, np. pracownicy fizyczni, sportowcy. Mogą to 

być również dziedziny, w których następuje szybka zmiana technologiczna, wymagany jest 

wysoki poziom inteligencji płynnej i stałe uczenie się, np. inżynierowie zaawansowanych 

technologii, informatycy, specjaliści IT (przy założeniu, że w starszym wieku następuje spadek 

inteligencji płynnej w zakresie wpływającym na wydajność i nie jest on rekompensowany przez 

doświadczenie). Typ A obejmuje natomiast dziedziny, w których spadek niektórych zdolności 

w starszym wieku nie powinien wpływać na produktywność, zaś wieloletnie doświadczenie, 

wiedza ekspercka i inne umiejętności (np. społeczne, komunikacyjne) mogą ją nawet istotnie 

podnieść. Chodzi m.in. o takie zawody, jak sprzedawcy, pracownicy usług spożywczych, 

sortownicy pocztowi i krawcy. Są to także menedżerowie i specjaliści w takich dziedzinach, jak 

zarządzanie personelem, wolniej rozwijające się technologie oraz niektóre dziedziny 

i specjalizacje naukowe. Z kolei w pracach typu C negatywne efekty starzenia się równoważone 

są poprzez korzyści z doświadczenia. Tutaj możemy także zaliczyć specjalistów, menedżerów 

lub naukowców z niektórych dziedzin (związanych np. z szybkim rozwojem technologii 

i wiedzy), ale też niektórych wysoko wykwalifikowanych robotników. Na koniec, w niektórych 

pracach ani starzenie się, ani doświadczenie nie wpływają na produktywność (typ B). Są to np. 

prace zrutynizowane, niewymagające zbyt wielu zdolności kognitywnych lub fizycznych.  

Tabela II.1. Typy zadań i prac ze względu na relację wieku do produktywności  

Typ 
pracy 

Wymagania kompetencyjne przekraczają 
możliwości starszych pracowników? 

Wydajność zyskuje wraz 
z doświadczaniem? 

Oczekiwany związek 
ze wzrostem wieku 

A Nie Tak Pozytywny 

B Nie Nie Zerowy 

C Tak Tak Zerowy 

D Tak Nie Negatywny 

Źródło: Warr, 1994: 501. 



 

 

 

Typologia Warra jest ujęciem statycznym, powstałym w okresie, kiedy dopiero rodziło się 

zainteresowanie zarządzaniem zasobami ludzkimi uwzględniającym wiek i proces starzenia się 

pracowników. Naukowcy i specjaliści HR z krajów zachodnich byli już świadomi nieuchronności 

starzenia się społeczeństw i zmian, jakie może to powodować dla funkcjonowania organizacji. 

Prace z początku lat 90. (Ilmarinen, Tuomi, 1992; Casey, Metcalf, Lakey, 1993) wskazywały, że 

pracodawcy mogą wpływać zarówno na kompetencje pracowników, ich postawy i motywacje, 

jak i na warunki pracy, które mogą sprzyjać lub nie wykorzystaniu potencjału produkcyjnego. 

Takie dynamiczne ujęcie zaowocowało rozwojem i popularyzacją dziedziny, jaką jest 

zarządzanie wiekiem.  

Zarządzanie wiekiem 

Na pytanie o to, czy zarządzanie zasobami ludzkimi (pomijając szkolenia) ma wpływ na 

produktywność firmy N. Bloom i V. Reenen (2011: 1710) po obszernym przeglądzie literatury 

odpowiadają, że „najprawdopodobniej tak, chociaż empiryczna baza w tym zakresie jest 

zaskakująco mała, zważywszy na wagę zagadnienia”. Coraz częściej pytanie to jest zadawane 

w kontekście starzenia się ludności i wydłużania okresu aktywności zawodowej, a odpowiedzi 

zazwyczaj skupiają się na analizie rozwiązania, jakim jest zarządzanie wiekiem (age 

management). Jest to podejście do zarządzania personelem w organizacji, uwzględniające wiek, 

proces starzenia się i cykl życia jednostek, którego celem jest stworzenie środowiska pracy 

sprzyjającego pracownikom w każdym wieku, umożliwiającego wykorzystanie ich możliwości 

i zaspokojenie potrzeb.   

Poszukując źródeł zainteresowania zarządzaniem wiekiem, C. Ball (2009) sięga do literatury 

z lat 50. Już Clark i in. (1978: 928) we wspominanej kilkukrotnie prekursorskiej pracy na temat 

ekonomii starzenia się zwracali uwagę, że wydajność pracownika, nawet w przypadku spadku 

jego zdolności w starszym wieku, może zostać podniesiona poprzez odpowiednią reorganizację 

pracy lub szkolenie. Podkreślali przy tym znaczenie specyfiki zawodu i warunków pracy dla 

podejmowanych działań. Jedną z najstarszych i najczęściej stosowanych form szeroko 

rozumianego zarządzania wiekiem jest mentoring, występujący od dawna jako rodzaj 

niesformalizowanej relacji mistrz-uczeń (Finkelstein, Allen, Rhoton, 2003). Jednak dopiero 

w połowie lat 90. koncepcja ta zyskała większe zainteresowanie, wtedy też powszechnie zaczęły 

funkcjonować terminy, takie jak age management, age diversity czy ageism (Walker, 2005). 

Jako pierwszą pracę traktującą bezpośrednio o zarządzaniu wiekiem wymienia się zazwyczaj 

tekst B. Caseya, H. Metcalfa i J. Lakeya (1993). Zaproponowana przez nich definicja wymienia 

pięć głównych wymiarów zarządzania wiekiem. Są to: rekrutacja, szkolenia i rozwój, elastyczne 

formy zatrudnienia, ergonomia i organizacja pracy, wzrost świadomości wewnątrz organizacji 

(zmiana podejścia do starszych pracowników). A. Walker (1998) oraz A. Walker i P. Taylor 

(1998), w pierwszych podręcznikach zarządzania wiekiem prezentujących dobre praktyki, 

dodali do tego procedury związane z odejściem z pracy oraz działania prozdrowotne. Często 



 

 

 

stosowana definicja G. Naegele i A. Walkera (2006) wymienia: zatrudnienie; uczenie się, 

szkolenia i kształcenie przez całe życie; planowanie kariery; elastyczny czas pracy; ochronę 

i promocję zdrowia; dostosowanie miejsca pracy; zmiany stanowiska pracy; strategie wyjścia 

z firmy oraz przejścia na emeryturę; a także podejście kompleksowe łączące wszystkie elementy 

zarządzania wiekiem. Podczas gdy większość definicji zarządzania wiekiem koncentruje się na 

starszych pracownikach, autorzy nieco silniej akcentują całożyciowy wymiar kariery 

zawodowej. Inne definicje uwzględniają również m.in. politykę płacową oraz dobre 

samopoczucie pracowników (por. Liwiński, Sztanderska, 2010a). Bazując na tych oraz na innych 

pracach (m.in. AARP, 2004; Lindley, Duell, 2006; OECD, 2006; Urbaniak, 2007, 2009; Zięba, 

Szuwarzyński, 2008; por. Turek, Perek-Białas, 2012), można wyróżnić kluczowe elementy 

zarządzania wiekiem w podziale na dwa główne wymiary.  

Pierwszy wymiar odnosi się do działań i rozwiązań skierowanych konkretnie do starszych 

pracowników. Mają one ułatwić im pracę, pozwolić lepiej wykorzystać swoje umiejętności 

i dostosować warunki do ich potrzeb. Są to m.in. rozwiązania ergonomiczne (dostosowanie 

miejsca pracy do potrzeb zdrowotnych i wymagań fizycznych), elastyczny czas pracy (niepełny 

etat, możliwość dodatkowych zwolnień, indywidualny plan pracy, ograniczenie pracy na 

zmiany), możliwość przerwy i odpoczynku, odpowiedni zakres obowiązków i odpowiednie 

szkolenia.  

Drugi poziom zarządzania wiekiem obejmuje całościowe i długookresowe działania mające na 

celu planowanie kariery poszczególnych pracowników oraz przemyślane kształtowanie zespołu. 

Ma ono na celu prowadzenie kariery pracownika w sposób uwzględniający jego możliwości 

w danym cyklu życia, zapobiegający wypaleniu i dezaktualizacji kompetencji, podtrzymujący 

jego ambicje i chęć do pracy, a także zdolność do pracy i produktywność. Uwzględnia także 

tworzenie wielopokoleniowych, uzupełniających się zespołów, w których możliwości 

poszczególnych pracowników są wykorzystywane w najlepszy sposób. Osoby starsze mogą 

znakomicie radzić sobie jako mentorzy, trenerzy, tutorzy lub „aniołowie bezpieczeństwa” 

(dbających o unikanie niebezpiecznych zachowań i sytuacji). Zapewnia to przepływ wiedzy 

(także tej specyficznej oraz ukrytej), stabilizuje strukturę kompetencji w firmie, daje także 

satysfakcję starszym pracownikom, których kompetencje zostają docenione, pozwala utrzymać 

i wydłużyć ich zatrudnienie, a także zwiększa integrację zespołu. Poprzez tego rodzaju 

współpracę można także niwelować międzygeneracyjne bariery i stereotypy dotyczące wieku, 

które mogą niekorzystnie wpływać na pracę zespołów. Długoterminowe zarządzanie wiekiem 

wymaga planowania odpowiedniej struktury stanowisk (razem z obowiązkami) oraz pożądanej 

struktury zasobów kapitału ludzkiego w firmie.  

Ostatnim etapom kariery zawodowej towarzyszą często takie problemy, jak m.in.: wypalenie 

zawodowe, brak ambicji i niechęć do dokształcania się, spadek efektywności pracy, spadek 

satysfakcji i oczekiwanie na emeryturę, konflikty z młodszymi pracownikami (np. 



 

 

 

przełożonymi), czy też stres związany z nowymi technologiami (Maurer, 2001). Odpowiednie 

zarządzanie wiekiem ma na celu ich uniknięcie oraz utrzymanie motywacji, zaangażowania 

i radości z pracy na każdym etapie kariery. 

Zarządzanie wiekiem to nie tylko strategia nastawiona na podniesienie jakości warunków pracy. 

Z punktu widzenia pracodawcy jest to inwestycja w zasoby ludzkie firmy, która może pozwolić 

na zwiększenie motywacji i lojalności, lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów kompetencji 

i umiejętności, a w efekcie zwiększenie stabilności i produktywności zespołu. Jak wskazują 

analizy, zarządzanie wiekiem, mimo potrzeby zwiększenia nakładów m.in. na dostosowanie 

miejsca pracy lub szkolenia, w dłuższej perspektywie przynosi zyski (OECD, 2007; Piekkola, 

2008). 

Badania nad działaniami pracodawców   

Chociaż w ostatniej dekadzie wzrosło zainteresowanie postawami i działaniami pracodawców 

wobec starszych pracowników, to stosunkowo niewiele badań było poświęconych konkretnym 

rozwiązaniom z zakresu zarządzania wiekiem stosowanym w firmach.   

Kolebką badań empirycznych nad zarządzaniem wiekiem była Wielka Brytania, a za 

prekursorów można uznać Taylora i Walkera (badania wśród pracodawców brytyjskich: Taylor, 

Walker, 1994; 1998; a także brytyjskich i francuskich: Guillemard, Taylor, Walker, 1996). 

Według badań z 2005 r., zrealizowanych wśród brytyjskich menedżerów, dla 22% z nich wiek 

miał znaczenie w procesie rekrutacji, podczas gdy w 1995 r. odsetek ten wynosił jeszcze 55% 

(CIPD, 2005). S. Harper i in. (2006) w oparciu o te i inne dane twierdzą, że z jednej strony, od 

połowy lat 90. w Wielkiej Brytanii zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek znacznie się 

zmniejszyło, co jest w dużej mierze wynikiem zmian przepisów prawnych oraz promocji 

zarządzania wiekiem i pozytywnych postaw wobec starszych pracowników. Z drugiej strony, 

pracodawcy nadal częściej odpowiadali, że „powinni podejmować” pewne działania względem 

starszych pracowników, niż rzeczywiście je podejmowali, chociaż – według Harper i in. (2006) – 

wskazuje to na pewien potencjał do wykorzystania w aspekcie dalszej poprawy sytuacji 

starszych pracowników.   

Dużym dorobkiem w zakresie badań pracodawców może się także pochwalić grupa 

holenderskich uczonych związana z Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) 

(m.in. Remery i in., 2003; Henkens, Remery, Schippers, 2005; Van Dalen, Henkens, Schippers, 

2009; 2010a; Conen, Henkens, Schippers, 2011; 2012; Mulders, Henkens, Schippers, 2013; 

Conen, 2013).  

Wyniki badań C. Remery'ego i in. (2003) wskazywały, że holenderscy pracodawcy nie 

dostrzegali potencjału starszych pracowników, a proces starzenia się ludności nie stanowił dla 

nich istotnego zagadnienia, choć był raczej wiązany z pewnymi problemami (np. spadkiem 

produktywności). Strategie stosowane w firmach ograniczały się raczej do „oszczędzania” 



 

 

 

pracowników w wieku przedemerytalnym, m.in. przez zmniejszanie nakładów i czasu pracy lub 

dodatkowe urlopy. Takie działania – jak podkreślają autorzy – mogą być kosztowne dla 

społeczeństwa, gdyż nie sprzyjają wydłużaniu aktywności zawodowej. Obniżają również 

zatrudnialność starszych pracowników, gdyż często powodem przechodzenia na emeryturę nie 

jest przeciążenie pracą, lecz znudzenie i spadek satysfakcji.  

Podobne wnioski na podstawie badań z 2005 r. wyciągnęli Van Dalen, Henkens i Schippers 

(2010a): organizacje w Holandii działają wprawdzie dosyć aktywnie na rzecz dostosowania się 

do wymagań starszych pracowników, jednak niekoniecznie na rzecz zwiększenia ich 

produktywności. Często była spotykana strategia zmniejszenia obciążenia pracą (przez 32% 

firm), z kolei programy szkoleniowe dla starszych pracowników stosowane były jedynie przez 

13% firm, częściej przez duże podmioty.  

Van Dalen i in. (2009) opisali porównawcze badania w 4 krajach: Grecji, Hiszpanii, Wielkiej 

Brytanii i Holandii. Firmy z dwóch pierwszych krajów były znacznie mniej aktywne w stosunku 

do starszych pracowników i stosowały mniejszą liczbę rozwiązań niż firmy holenderskie 

i brytyjskie. Jednak nawet i w tych krajach trudno było mówić o upowszechnieniu zarządzania 

wiekiem.  

Zdecydowanie więcej badań poświęconych praktykom zarządzania wiekiem miało charakter 

jakościowy niż ilościowy. Warto wspomnieć chociażby o badaniach w Kanadzie (Armstrong-

Stassen, 2008), Australii (Brooke i in., 2012), Szkocji (Loretto, White, 2006), Japonii (Clark, 

Ogawa, 1996), Wielkiej Brytanii (Metcalf, Meadows, 2010) lub o case studies firm w 12 krajach 

europejskich, w tym w Polsce (Lindley, Duell, 2006).  

Jednymi z pierwszych badań ilościowych o szeroko zakrojonym międzynarodowym charakterze 

był projekt Future of Retirement Study z 2004-2005 r. (Harper i in., 2006)34, który objął 

21 krajów (chociaż zrealizowane zostały na stosunkowo niewielkich, nie zawsze 

reprezentatywnych próbach). Wyniki potwierdzały, że w krajach wysoko rozwiniętych, m.in. 

w Wielkiej Brytanii, Szwecji, USA i Kanadzie, niemal wszystkie badane firmy posiadały pewne 

rozwiązania wobec starszych pracowników. Natomiast w Chinach i Rosji odpowiednio jedna 

trzecia i jedna piąta badanych pracodawców nie stosowała żadnych rozwiązań. Przykładowo, 

w Szwecji, USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii mentoring wykorzystywało ponad 80% 

pracodawców, zaś w Rosji jedynie 26%.  

Największe do tej pory międzynarodowe badanie pracodawców w zakresie praktyk wobec 

starszych pracowników to Activating Senior Potential in Ageing Europe (ASPA), zrealizowane 

w ośmiu krajach, w tym w Polsce (2008-2011). W jego ramach przeprowadzono m.in. 
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 Badania Future of Retirement Study zrealizowane zostały w 2004-2005 r. w 21 krajach: Brazylii, Kanadzie, 

Chinach, Egipcie, Francji, Niemczech, Hong Kongu, Indiach, Indonezji, Japonii, Malezji, Meksyku, Polsce, 

Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA, Korei Południowej. Łączna 

próba prywatnych pracodawców wyniosła 6320 (około 300 w każdym z krajów). Więcej informacji: Harper i in. 

(2006).  



 

 

 

reprezentatywne badania ilościowe oraz case studies firm. Koordynował je zespół związany ze 

wspomnianym holenderskim instytutem demograficznym NIDI. W Polsce badania były 

realizowane przez Jolantę Perek-Białas i autora niniejszej pracy. Dokładny opis badań oraz ich 

wyniki zostaną zaprezentowane w rozdziale IV.   

Inwestycje w kapitał ludzki w firmie  

Wśród zagadnień związanych z polityką firm względem starszych pracowników zapewne 

najwięcej uwagi poświęcono kwestii podnoszenia umiejętności. Wyniki badań w tym zakresie 

oferują wartościowy wkład w poznanie mechanizmów relacji między pracodawcami i starszymi 

pracownikami.  

Rozwój systemu kształcenia przez całe życie oraz wzrost zaangażowania edukacyjnego osób 

dorosłych stanowią obecnie jeden z głównych priorytetów polityk publicznych (Podkański, 

2012). Jednym z kluczowych wyzwań jest zwiększenie aktywności edukacyjnej w starszych 

grupach wiekowych, wśród których wskaźniki powszechnie są najniższe. W ostatnich latach 

kwestia ta coraz wyraźniej odznacza się w polityce Unii Europejskiej, a wiele krajów 

wprowadziło własne programy nakierowane na aktywność edukacyjną osób starszych 

(Barabasch, Dehmel, Loo, 2012). Europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych podnosi tę 

kwestię w kontekście promocji aktywnego, zdrowego i samodzielnego starzenia się, a także 

inicjatyw służących wykorzystywaniu „wiedzy, doświadczenia, kapitału społecznego 

i kulturowego z pożytkiem dla całego społeczeństwa” (UE, 2011). Pomimo tego wskaźniki 

lifelong learning dla starszych grup wiekowych w krajach europejskich od lat w zasadzie nie 

zmieniają się (są niższe niż w młodszych grupach wiekowych) i prezentują podobny schemat 

(m.in. najczęściej kształcą się osoby z wykształceniem wyższym oraz pracujący w zawodach 

specjalistycznych i kierowniczych) (Chiu i in., 2001; Maurer, 2001; Simpson, Greller, Stroh, 2002; 

Withnall, 2010; Cedefop, 2012; Schmid, 2012; Lazazzara, Karpinska, Henkens, 2013). Również 

badania pracodawców prezentują zbieżne wyniki: firmy rzadziej inwestują w pracowników po 

45 r.ż., czyli w okresie często postrzeganym jako końcowy etap kariery zawodowej (Greller, 

Simpson, 1999; Maurer, 2001; Lazazzara i in., 2013)35. Więcej wątpliwości budzą natomiast 

przyczyny tego zjawiska i mechanizmy decydujące o zróżnicowaniu poziomu aktywności.  

Najczęściej przywoływanym wytłumaczeniem jest działanie mechanizmu opartego o kalkulację 

przez pracodawców kosztów i korzyści w dłuższej perspektywie czasowej. Brak inwestycji 

w pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego wynika z krótkiego oczekiwanego 
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 Występują jednak różnice w przeciętnym poziomie wskaźników pomiędzy krajami. Przykładowo Według 

badań Future of Retirement Study z 2004-2005 r. w krajach wysoko rozwiniętych, m.in. w Szwecji, USA, 

Kanadzie i Wielkiej Brytanii, ponad 80% pracodawców deklarowało, że oferuje starszym pracownikom 

możliwości podnoszenia umiejętności. Na drugim końcu kontinuum znalazły się Chiny i Rosja, gdzie proporcja 

ta wyniosła jedynie 15%. W pozostałych krajach, w tym w Polsce, odpowiedzi wahały się pomiędzy 30-60% 

(Harper i in., 2006). Inne badania (Van Dalen i in., 2009) przynoszą jednak znacznie mniej optymistyczne 

wyniki, wskazując, że w Grecji, Hiszpanii i Holandii nie więcej niż 1 na 10, a w Wielkiej Brytanii 1 na 5 

pracodawców oferował programy szkoleniowe skierowane bezpośrednio do starszych pracowników. 



 

 

 

okresu pozostania w pracy, czyli krótkiego okresu zwrotu z inwestycji (Hedge, Borman, 

Lammlein, 2006; Lazazzara i in., 2013). W badaniach Taylora i Walkera (1994) wśród czynników 

zniechęcających do zatrudniania starszych pracowników, brytyjscy pracodawcy najczęściej 

wskazywali brak odpowiednich umiejętności (72%) i ograniczony okres zwrotu z inwestycji 

w szkolenia (51%). Również P. Taylor i P. Urwin (2001) twierdzą, że niższa partycypacja 

brytyjskich pracowników w wieku 50+ w kształceniu przez całe życie wynika przede wszystkim 

z decyzji pracodawców opartych o tego typu kalkulacje, nie zaś z decyzji pracowników. Takie 

opinie potwierdza więcej badań (por. przeglądy: Greller, Simpson, 1999; Posthuma, Campion, 

2009).  

Inne wytłumaczenie mniejszej skłonności do inwestowania w starszych pracowników odnosi się 

do kosztów alternatywnych. Według niego praca starszych, doświadczonych pracowników jest 

zbyt cenna, aby pracodawcy mogli zezwolić na spadek produktywności związany z ich 

nieobecnością (Greller, Simpson, 1999; Hedge i in., 2006).  

Poza kalkulacjami pracodawców, znaczącą rolę mogą odgrywać również motywacje i plany 

zawodowe pracowników. Maurer (2001) twierdzi, że kluczowym – i zazwyczaj pomijanym – 

czynnikiem w analizie uwarunkowań rozwoju kariery pracowników jest wiara we własne 

umiejętności uczenia się i rozwoju oraz przekonanie o własnej skuteczności (self-efficacy) 

w realizacji samorozwoju. Jak pokazuje autor, cechy te zazwyczaj spadają wraz z wiekiem, co 

skutkuje słabszymi motywacjami do rozwoju umiejętności i uczestnictwa w aktywnościach 

edukacyjnych. Przyczyny tego spadku są jednak złożone i w dużej mierze zależą od środowiska 

pracy, norm i sposobu zarządzania. Na wiarę we własne umiejętności i potrzebę uczenia się 

negatywnie mogą wpływać także stereotypy wiekowe na temat niższej umiejętności uczenia, 

mniejszej otwartości na zmianę i mniejszego potencjału rozwojowego (zob. rozdz. II.4; m.in. 

Maurer, 2001; Posthuma, Campion, 2009).  

T. Zwick (2012) stwierdza, że kluczowe jest niedopasowanie formy szkoleń do oczekiwań 

i możliwości starszych pracowników, będące przyczyną niższej efektywności szkoleń, niższych 

aspiracji z nimi związanych i mniejszej motywacji. Na różnych etapach życia ludzie mają także 

inne podejście do edukacji, preferują inne jej formy, różne są także motywacje oraz wiązane 

z nimi cele i wartości. Nie można zakładać, że osoby w progu kariery zawodowej oraz u progu 

emerytury będą jednakowo podchodziły do tych samych kursów i szkoleń. Polityka szkoleniowa 

musi różnicować grupy nie tylko pod względem specjalizacji i zadań zawodowych, lecz również 

etapu kariery. W porównaniu do młodszych, starsi pracownicy częściej postrzegają sukces 

zawodowy w kategoriach wewnętrznej satysfakcji (np. relacje ze współpracownikami, 

równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, wykonywanie znaczącej pracy, 

subiektywne postrzeganie sukcesu) niż obiektywnych miar, takich jak awans lub zarobki 

(Robson i in., 2006). Mniej interesują ich szkolenia formalne i seminaria, szczególnie te 

poświęcone kwestiom technologicznym. W zamian o wiele bardziej cenią rozwój zdolności 



 

 

 

zarządzania i komunikacji, a także preferują samokształcenie i naukę podczas pracy (Ropes, 

Ypsilanti, 2012; Zwick, 2012). W starszych grupach dużo bardziej istotne staje się także 

zindywidualizowane podejście nakierowane na doradztwo zawodowe, pracę z trenerem lub 

coachem. Często celem jest nie tyle zdobywanie „twardych” umiejętności, lecz uczenie się 

radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, motywowanie, czy też pomoc w adaptacji. 

Podstawą jest poznanie potrzeb kompetencyjnych pracownika, jego dotychczasowego 

doświadczenia i planów (zawodowych a także pozazawodowych). Większego znaczenia nabiera 

nauka podczas pracy oraz rozwój umiejętności ściśle związanych z pracą i dotychczasowym 

doświadczeniem (Bohlinger, Loo, 2010; Withnall, 2010).  

Jak wskazują wyniki badań, wpływ na zaangażowanie w aktywności edukacyjne ma także 

charakter firmy (np. sektor gospodarki, w jakim działa firma oraz jej wielkość). Sektory z niskim 

udziałem starszych pracowników, szybko rozwijające się i stosujące wiele nowych technologii 

mogą sprzyjać dyskryminacji wiekowej. Sektory, takie jak produkcja, rzemiosło i tradycyjne 

usługi bardziej sprzyjają starszym pracownikom (Perry, Finkelstein, 1999; Posthuma, Campion, 

2007). Duże firmy oferują zazwyczaj większe możliwości rozwoju, posiadają bardziej 

rozbudowane systemy zarządzania zasobami ludzkimi, bardziej sformalizowane praktyki 

kształcenia przez całe życie, a także większą elastyczność w oferowanych pracownikom 

ścieżkach rozwoju.  

4. Rola opinii pracodawców i kwestia  stereotypów 

4.1. Badania nad stereotypami wiekowymi  

Bez względu na realne możliwości pracowników, opinie pracodawców i menedżerów mogą mieć 

realny wpływ ich sytuację w pracy, również na dyskryminujące decyzje pracodawców (Tylor, 

Walker, 1998; Loretto, White, 2006; Van Dalen i in., 2009). Negatywne stereotypy dotyczące 

umiejętności i produktywności starszych pracowników stanowią również istotną barierę 

w zatrudnialności i utrzymaniu w zatrudnieniu osób starszych (OECD, 2006). Samo 

krytykowanie występowania krzywdzących stereotypów niewiele wnosi. Są to bowiem 

naturalne mechanizmy funkcjonowania ludzkiego umysłu, upraszczające złożoność 

rzeczywistości i ułatwiające podejmowanie decyzji. Mają one swoją przyczynę i funkcję. Chcąc 

uniknąć negatywnych konsekwencji występowania stereotypów, w pierwszej kolejności trzeba 

te przyczyny i funkcje zrozumieć. Pracodawcy, jak wszyscy ludzie, w swoich działaniach często 

bazują na dotychczasowych doświadczeniach, intuicji, upraszczających założeniach lub 

stereotypach. Stereotypizacja jest naturalną praktyką ludzkiego umysłu mającą na celu 

uproszczenie rzeczywistości społecznej, jednak może prowadzić do fałszywych przeświadczeń, 

krzywdzących generalizacji czy też uprzedzeń. Proces stereotypizacji obejmuje dwa etapy 

(Bal i in., 2011). Pierwszy etap polega na aktywacji stereotypu, czyli przypisaniu przez aktora 

obserwowanej jednostki do określonej grupy, na podstawie widocznych charakterystyk. Na 



 

 

 

drugim etapie następuje przypisanie obserwowanej jednostce charakterystyk kojarzonych z tą 

grupą.  

Nauki społeczne dysponują obecnie obszerną bazą empiryczną w zakresie opinii i stereotypów 

dotyczących wieku pracownika (m.in. Taylor, Walker, 1994; 1998; CIPD, 2005; Henkens, 2000; 

2005; Kite i in., 2005; Posthuma, Campion, 2009; van Dalen i in., 2009; Metcalf, Meadows, 2010). 

Stereotypy wiekowe są powszechnie spotykane, a ich struktura i treść są zbliżone. Jak zauważają 

Harper i in. (2006), niewiele zmieniły się one od czasu pierwszych badań poświęconych tej 

tematyce z lat 50., są bowiem głęboko wpisane w zachodnią kulturę i przez lata sprzyjały im 

polityki publiczne i organizacyjne. Starszym pracownikom przypisuje się zazwyczaj małe 

zainteresowanie podnoszeniem kompetencji i niższą zdolność uczenia się, małą zdolność do 

adaptacji do nowych warunków, niechęć do nowych technologii i niskie umiejętności 

komputerowe, mniejszą elastyczność i energię w pracy. Z kolei lepiej są oni oceniani na takich 

wymiarach, jak umiejętności kierownicze, etyka pracy, rzetelność, zaangażowanie w pracę, 

uczciwość oraz zdolności interpersonalne.  

Porównanie wyników badań brytyjskich menedżerów z 2005 r. i 1995 r. wskazuje, że nastąpiła 

poprawa wizerunku starszych pracowników (CIPD, 2005). Jednak nadal w 2005 r. takie 

charakterystyki jak zdolności fizyczne, oczekiwania zawodowe, ambicja, umiejętności 

techniczne, energiczność i umiejętność uczenia się, w opinii respondentów wraz z wiekiem 

raczej obniżały się niż rosły (zob. wykres II.1).  

Wykres II.1. Opinia brytyjskich menedżerów na temat tego, czy dane zdolności lub umiejętności rosną wraz 

z wiekiem (wartość netto odpowiedzi: odsetek odpowiedzi ‘tak’ minus odsetek odpowiedzi ‘nie’) 

 

Źródło: na podstawie danych z CIPD (2005); N=2682.  
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Van Dalen, Henkens i Schippers (2010b), badając opinie i stereotypy holenderskich 

pracodawców na temat starszych pracowników, wyróżnili dwa typy umiejętności: twarde 

i miękkie. Twarde obejmują kreatywność, zdolności mentalne i fizyczne, umiejętność radzenia 

sobie z obciążeniem w pracy, chęć do uczenia się i adaptacji do nowych technologii oraz 

elastyczność. Miękkie aspekty wydajności w pracy to umiejętności społeczne, rzetelność, 

zaangażowanie, skrupulatność i orientacja na klienta. Pracownicy 50+ w porównaniu do 

pracowników poniżej 35 r.ż. oceniani byli wyżej w zakresie umiejętności miękkich, niżej zaś 

w twardych (zob. wykres II.2). Wyżej też oceniana była produktywność młodszych 

pracowników. Jak wykazały analizy regresji, ocena umiejętności twardych miała większe 

znaczenie dla oceny produktywności zarówno dla pracowników młodszych, jak i starszych.  

Wykres II.2. Umiejętności twarde, umiejętności miękkie  i produktywność pracowników w wieku poniżej 35 

lat i powyżej 50 lat w ocenie holenderskich pracodawców 

 

Źródło: na podstawie danych Van Dalen, Henkens i Schippers (2010b); N= 597. 

Zróżnicowanie pomiędzy krajami jest stosunkowo niewielkie. Według badań Future of 

Retirement Study zrealizowanych w 21 krajach na 4 kontynentach pracodawcy z Wielkiej 

Brytanii i USA byli najbardziej pozytywnie nastawieni do starszych pracowników, zaś najczęściej 

negatywne opinie wystawiali pracodawcy z Arabii Saudyjskiej i Turcji (Harper i in., 2006). 

Autorzy wiążą ten fakt z bardzo młodą strukturą wiekową dwóch ostatnich państw oraz 

najniższym spośród badanych krajów wiekiem dezaktywizacji. Natomiast opinie pracodawców 

z Wielkiej Brytanii i Hong Kongu były bardzo zbliżone (Chiu i in., 2001). 
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Liczne badania na temat stereotypizacji wiekowej w zakresie zdrowia i sprawności fizycznej 

wskazują również, że starsi pracownicy znacznie częściej niż młodsi określani są jako bardziej 

chorowici, częściej chodzący na zwolnienia, posiadający nadwagę, powolni, słabsi, smutni, 

depresyjni lub znerwicowani (Ng, Feldman, 2013b). Jednym z popularnych stereotypów jest 

także częstsza absencja w pracy osób starszych (jak jednak wskazują niektóre dane, to młodsi 

pracownicy częściej chodzą na zwolnienia chorobowe, w najstarszych grupach pracowników 

urlopy zdrowotne występują najrzadziej, chociaż trwają przeciętnie dłużej, por. Böckerman, 

Ilmakunnas, 2008). Chociaż w grupie osób aktywnych zawodowo w starszym wieku stan 

zdrowia (medyczny i subiektywny) nie musi się obniżać na tyle, aby miało to wpływ na 

wydajność pracy (zob. rozdz. I.4.2), to negatywne stereotypy związane ze zdrowiem mogą mieć 

negatywne konsekwencje dla sytuacji rynkowej tej grupy. Jak wskazują badania, pracodawcy 

w wielu krajach obawiają się wzrostu kosztów opieki zdrowotnej rosnącej liczby starszych 

pracowników oraz spadku produktywności związanego z ich gorszym stanem zdrowia lub 

nieobecnościami w pracy (Scott i in., 1995; Conen, Henkens, Schippers, 2012; Ng, Feldman, 

2013). 

W metaanalizie badań dotyczących ocen starszych pracowników (Bal i in., 2011) wiek 

negatywnie (przy średniej sile związku) korelował z ocenami potencjału rozwojowego, ocenami 

związanymi z selekcją kandydatów (oceną kwalifikacji kandydata, dostosowaniem kandydata do 

miejsca pracy), ogólną oceną wydajności pracownika oraz zdolnościami interpersonalnymi. 

Natomiast pozytywny efekt wieku (przy średniej sile związku) obserwowano w przypadku ocen 

rzetelności.   

W innym przeglądzie 117 artykułów, głównie z zakresu nauk o zarządzaniu, R. Posthuma 

i M. Campion (2009) wyodrębnili dwie grupy badań: jedna z nich znajdowała potwierdzenie dla 

tezy o spadku produktywności wraz z wiekiem; druga prezentowała przeczące jej wyniki, 

utrzymując, że produktywność często rośnie z wiekiem, a ewentualnie występujące spadki nie są 

znaczące, lub też, że zależy ona od takich czynników, jak indywidualne umiejętności i zdrowie. 

Wśród innych powszechnie występujących stereotypów autorzy wymieniali: niechęć do zmian, 

małą elastyczność, mniejszą chęć do podnoszenia umiejętności i uczenia się oraz wyższe koszty 

zatrudnienia. Pozytywne stereotypy skupiały się wokół większej odpowiedzialności, lojalności, 

uczciwości i zaangażowania.  

Interesujące jest również postrzeganie wieku pracownika. Według brytyjskich badań 

zrealizowanych na próbie ponad 2600 menedżerów i specjalistów HR, przeciętny wiek, w jakim 

pracownicy zaczynali być postrzegani jako „starsi” wynosił 57 lat w przypadku mężczyzn i 55 lat 

w przypadku kobiet (CIPD, 2005). Jak widzimy na wykresie II.3, osoby przed 50 r.ż. rzadko kiedy 

postrzegane były jako starsze, natomiast wobec osób po 60 r.ż. określenie to funkcjonowało już 

w ponad 90% przypadków.  

 



 

 

 

Wykres II.3. Wiek, w jakim kobiety i mężczyźni postrzegani są przez brytyjskich menedżerów jako „starsi 

pracownicy” (w %) 

 

Uwagi: Odsetek menedżerów wskazujących na dany przedział wiekowy, jako moment, w którym pracownik 

zaczyna być postrzegany jako „starszy” (% skumulowany). 

Źródło: na podstawie danych z CIPD (2005); N=2682. 

4.2. Stereotypy a dyskryminacja  

Można postawić pytanie, czy opinie i stereotypy pracodawców mają bezpośrednie i istotne 

przełożenie na ich działania, politykę organizacyjną i praktyki w firmach? Dominuje opinia 

twierdząca: negatywne stereotypy dotyczące zdolności i produktywności starszych 

pracowników wpływają na decyzje i działania pracodawców w zakresie praktyk zarządzania, 

a także prowadzą do zachowań dyskryminacyjnych (Lawrence, 1988; Warr, 1994; Perry, 

Finkelstein, 1999; Bytheway, 2005; Loretto, White, 2006). Liczne badania wskazują także, że 

negatywne stereotypy zwiększają społeczną akceptację dla wczesnej rezygnacji z aktywności 

zawodowej i stanowią istotne bariery w zatrudnialności osób starszych (OECD, 2006; Munnell, 

Sass, 2008; Van Dalen i in., 2009). Natomiast pozytywne opinie na temat starszych pracowników 

niezbyt często przekładały się na praktyki wspierające tę grupę (Taylor, Walker, 1998).   

Jak już wcześniej wspomniano, popularna jest opinia, że starsi pracownicy zabierają miejsca 

pracy osobom młodszym (zob. rozdz. I.5). Chociaż przeczy ona danym i teorii ekonomicznej, 

może skutkować polityką wypychania osób starszych na emeryturę. Jak wskazują Ilmakunnas 

i in. (2010: 141-146), występuje negatywna korelacja pomiędzy krajami ze względu na udział 

osób zgadzających się z tym stwierdzeniem a wskaźnikiem zatrudnienia osób starszych.   

Należy pamiętać, że stereotypizacja jest naturalną praktyką umysłu mającą na celu uproszczenie 

rzeczywistości społecznej. W klasycznym ujęciu ekonomicznym dyskryminacja traktowana jest 

jako element niedoskonałego rynku pracy: jako rezultat niepewności względem przyszłej 

wydajności pracowników (Aigner, Cain, 1977). Może też wynikać z uprzedzeń lub braku wiedzy, 

a także niesłusznego przypisywania jednostkom dominujących cech grupy, do jakich przynależą 
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(Becker, 1957; Oswick, Rosenthal, 2001). Mechanizmy dyskryminacji na rynku pracy, głównie 

płciowej i rasowej, cieszyły się dużym zainteresowaniem badaczy amerykańskim, szczególnie od 

lat 50. Byli wśród nich m.in. nobliści G. S. Becker, E. S. Phelps i K. Arrow. Becker (1957) rozwinął 

koncepcję skłonności do dyskryminacji (taste for disrcimination), bazującej na indywidualnej 

postawie wynikającej z uprzedzeń lub ignorancji (braku wiedzy). Podejście wypracowane w 

latach 70. przez Phelpsa i Arrowa, opisujące dyskryminację statystyczną¸ skupiało się na 

niesłusznym przypisywaniu jednostkom dominujących cech grupy, do jakich przynależą (Aigner, 

Cain, 1977). 

Według modelu Phelpsa (1972) pracodawcy dążąc do maksymalizacji oczekiwanego zysku, 

budują oczekiwania wobec wydajności pracowników i na ich podstawie podejmują decyzje. 

Mogą się opierać na „dominujących społecznych przeświadczeniach”, które możemy nazwać 

stereotypami, lub na „wcześniejszym doświadczeniu statystycznym”, czyli wiedzy o tym, jak 

pewne kategorie pracowników zazwyczaj zachowują się w pracy, jak się rozwijają i jakie są ich 

ścieżki kariery. Takie postępowanie jest racjonalne z punktu widzenia pracodawcy: redukuje 

niepewność, ogranicza finansowe i czasowe koszty gromadzenia danych o pracownikach, 

ułatwia i przyspiesza podejmowanie decyzji w firmie. Jeżeli nawet nie bazuje ono na 

uprzedzeniach, lecz na doświadczeniu i wiedzy, to może prowadzić do dyskryminacji (Conen, 

2013: 30). Arrow (1998) zwracał przy tym uwagę na fakt, że na rzeczywistym rynku pracy 

pracodawcy mają bardzo ograniczone doświadczenie. Ponadto, często nie ma możliwości 

pomiaru indywidualnej wydajności lub pomiary takie są niedokładne. Dlatego też, nawet jeżeli 

pracodawcy starają się podejmować decyzje na podstawie posiadanej wiedzy, niemożliwe jest, 

aby nie posługiwali się przy tym jakimś rodzajem prekonceptualizacji, generalizacji lub 

uprzedzeń.  

Kwestia dyskryminacji ze względu na wiek, tzw. ageismu, zyskała na popularności w ostatnich 

kilkunastu latach, stając się jednym z najpopularniejszych pojęć w obszarze nierówności, obok 

seksizmu i rasizmu. W wąskim rozumieniu ageism koncentruje się na dyskryminacji osób 

starszych. Jednak szeroka definicja obejmuje przesądy, uprzedzenia i dyskryminujące 

zachowania wobec którejkolwiek grupy wiekowej, także wobec ludzi młodych, niekoniecznie 

w pełni uświadomiona przez jednostkę. Może również przejawiać się w postaci norm, symboliki, 

języka, regulacji lub polityki organizacyjnej (Oswick, Rosenthal, 2001; Bytheway, 2005). 

Dyskryminacja ze względu na wiek może przyjmować dwojaką formę: bezpośrednią i pośrednią. 

O dyskryminacji bezpośredniej mówimy, gdy wiek jednostki stanowi główne kryterium 

podejmowanych wobec niej działań (np. niechęć do zatrudnienia lub awansu). Natomiast 

dyskryminacja pośrednia występuje w sytuacji, gdy pewne działania – chociaż nie noszą 

znamion dyskryminacji – wpływają niekorzystnie na pewną grupę wiekową (np. 

wykorzystywanie w komunikacji organizacyjnej Internetu, jeżeli osoby starsze mają do niego 

gorszy dostęp). Dyskryminacja może mieć również charakter normatywny (w postaci 

dyskryminujących regulacji i norm prawnych) oraz praktyczny (powtarzalne działania 



 

 

 

jednostek niemające związku z prawem) (Szatur-Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska, 2006: 

216-220; Czekanowski, 2012: 158-162; Stypińska, 2011).  

Wpływ stereotypów wiekowych na decyzje w środowisku zawodowym zależy od co najmniej 

kilku istotnych czynników (Perry, Finkelstein, 1999; Posthuma, Campion, 2007). Słabnie on m.in. 

w sytuacji, kiedy aktorzy dysponują większą ilością informacji dotyczących doświadczenia 

zawodowego pracownika, obiektywnych miar jego dotychczasowej wydajności oraz jego postaw 

i osobowości. W relacjach silnie zindywidualizowanych, pomiędzy osobami znającymi się, 

stereotypy będą odgrywać mniejszą rolę niż w odniesieniu do nowych lub nieznanych 

pracowników. Wśród moderatorów wpływu stereotypów można wymienić także specyfikę 

pracy i stanowiska, sektor działalności firmy, strukturę i kulturę organizacyjną, stosowane 

technologie, udział starszych pracowników lub stosowanie w firmie polityki 

antydyskryminacyjnej. Przykładowo, stereotypy wiekowe były szczególnie silnie ugruntowane 

w takich sektorach, jak finanse, ubezpieczenia, nowe technologie i informatyka. Nie bez 

znaczenia dla relacji są także wiek, doświadczenie oraz wiedza i umiejętności osoby oceniającej 

(pracodawcy, menedżera).    

Moderującą rolę środowiska pracy eksploruje m.in. teoria typizacji wiekowej (theory of age-

typed jobs). Według niej pracodawcy przypisują pracownikom pewne domniemane atrybuty i na 

ich podstawie oceniają ich dopasowanie do wymagań danej pracy, zaś wiek pracownika jest 

jednym z głównych źródeł takich założeń (Lawrence, 1988; Perry, Finkelstein, 1999; Posthuma, 

Campion, 2009; Oswick, Rosenthal, 2001). Oceniający porównuje informacje, jakie posiada 

o pracowniku, z informacjami, jakie posiada o pracy, w celu ustalenia stopnia dopasowania 

charakterystyk pracownika do wymagań pracy. Z jednej strony, negatywne stereotypy mogą 

owocować domniemaniem braku dopasowania, a co za tym idzie – praktykami dyskryminacji ze 

względu na wiek. Z drugiej strony, pewne wymagania zawodowe, takie jak doświadczenie, 

lojalność czy stabilność, mogą działać na korzyść osób starszych, a na niekorzyść młodszych. Jak 

pokazują badania, typizacja wiekowa jest elementem procesu rekrutacji (Perry, Kulik, Bourhis, 

1996; Marshall, Taylor, 2006).  

Normy wiekowe mogą również być elementem hierarchii pozycji w firmie lub rozwoju kariery  

(Lawrence, 1988). Osoby „niepasujące” do swojej pozycji pod względem wieku mogą mieć z tego 

powodu problemy w funkcjonowaniu w organizacji. Zbyt młoda osoba na stanowisku 

kierowniczym może być postrzegana jako nadmiernie ambitna i nastawiona na szybką karierę. 

Podobnie też obecność osoby starszej na niższym stanowisku może być interpretowana 

negatywnie (Marshall, Taylor, 2006). Problem wiekowej typizacji pozycji jest również widoczny 

w silnie zróżnicowanych wiekowo zespołach, np. w sytuacji młodszego menedżera, który 

zarządza grupą o wiele od niego starszych kolegów (Perry, Kulik, Zhou, 1999; Shore, Goldberg, 

2005).  



 

 

 

Warto dodać, że niektórzy autorzy przywołują alternatywne mechanizmy dotyczące 

konsekwencji stereotypów wiekowych w pracy (Marshall, Taylor, 2006; Posthuma, Campion, 

2009). Zakładają one, że pracodawcy (oraz inni uczestnicy rynku pracy: współpracownicy, 

związki zawodowe) rzadko w swoich działaniach biorą explicite pod uwagę wiek pracowników. 

Jednak rezultaty tych działań mają inny wpływ na starszych i inny na młodszych pracowników, 

w dużej mierze poprzez mechanizm niezamierzonych konsekwencji. W innym ujęciu 

niekorzystne dla starszych pracowników działania pracodawców nie są wynikiem ich 

negatywnych postaw i opinii, lecz wynikają z racjonalnej kalkulacji kosztów i korzyści oraz 

z optymalizacji działań w istniejących warunkach prawnych i ekonomicznych. Zatem sprzyjanie 

szybkiej dezaktywizacji wynika raczej z rachunku ekonomicznego niż ze stereotypów o niskiej 

produktywności. Niemniej, efekt jest ten sam. Ponadto, kalkulacje pracodawców muszą się 

opierać na pewnych przyjętych założeniach i oczekiwaniach. Nie zmienia to też faktu, że 

mechanizm łączący opinie z działaniami jest możliwy do wyodrębnienia i zbadania, nawet jeżeli 

funkcjonuje na zasadach niezamierzonych konsekwencji. 

5. Podsumowanie  

5.1. Starszy pracownik, produktywność i jej determinanty 

Powyższy rozdział miał na celu określenie ram teoretycznych, w jakich możemy analizować 

relację pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Rola pracodawców wciąż nie jest dobrze 

poznana, podczas gdy to oni określają warunki dla kontynuowania lub opuszczenia pracy. Ich 

spojrzenie na pracownika nie może być jednak analizowane z perspektywy uproszczonej 

klasycznej lub neoklasycznej ekonomii, zakładającej obiektywną racjonalność działań 

niedosocjalizowanych aktorów funkcjonujących w sytuacje pełnej informacji oraz w swoistej 

próżni społecznej. Ograniczona wiedza, pewne założenia lub stereotypy, a także szereg 

czynników zewnętrznych, mają wpływ na relacje na rynku pracy. Socjologia gospodarki 

sugeruje, aby działania aktorów w sferze gospodarczej traktować jako zakorzenione 

w rzeczywistości społecznej, instytucjonalnej, kulturowej, politycznej oraz ograniczone przez 

możliwości kognitywne i modele mentalne. Pracodawcy starają się, różnymi metodami, oceniać 

pracowników i przewidywać rozwój oraz koszty i korzyści, jakie pracownicy mogą przynieść 

firmie. W naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu wartość pracownika określa się 

często jako obecną wartość przyszłych usług, jakie pracownik wykona w okresie, w jakim można 

oczekiwać, że będzie on pracował dla organizacji. Kluczowym pytaniem było zatem to, w jaki 

sposób kształtują się owe oczekiwania oraz jak przekładają się na działania pracodawców? 

Podstawową charakterystyką pracownika, od której należało rozpocząć zarys perspektywy 

pracodawcy, jest produktywność. W ekonomii jest ona rozumiana nieco inaczej niż w 

psychologii lub naukach o zarządzaniu. Może być definiowana wąsko w ramach aktywności 

rynkowej, lub szerzej, jako jakakolwiek aktywność, dzięki której wytwarzane są szeroko pojęte 



 

 

 

dobra lub usługi, bez względu na to czy są one płatne czy nie. Bez względu na definicję, wiek 

starszy zazwyczaj postrzegany jest społecznie jako okres niższej produktywności.  

Z takiego założenia wyszli ekonomiści, badając związek pomiędzy wiekiem a kosztami 

i produktywnością pracowników, dużo czasu poświęcając zjawisku wage-productivity gap, które 

powstaje w sytuacji, kiedy pracownik jest wynagradzany lepiej niż wskazywałyby na to jego 

produktywność krańcowa. Wyjaśnienie oferowała m.in. teoria kapitału ludzkiego, koncepcja 

niepisanych kontraktów (lub odroczonej zapłata) oraz mechanizm senioralności płac. Jednak 

bez względu na wyjaśnienie, występowanie luki pomiędzy zarobkami i produktywnością 

stanowić może barierę dla wydłużenia okresu aktywności zawodowej.  

Wyniki badań nad związkiem wieku z produktywnością, czy to mierzoną na poziomie 

indywidualnym, czy na poziomie organizacyjnym, nie są spójne. Metaanalizy i obszerne 

przeglądy literatury wskazują, że chociaż można mówić o efekcie wieku dla produktywności, to 

jednak, jeżeli on występuje, nie jest znaczący, natomiast w wielu wypadkach nie występuje 

w ogóle lub też badania wskazują na wzrost wydajności w starszych grupach. Produktywność 

nie zależy bowiem od wieku metrykalnego, lecz od zestawu cech indywidualnych pracownika 

i uwarunkowań, w jakich on pracuje. Bogaty dorobek teoretyczny i empiryczny w zakresie 

związku indywidualnych determinant produktywności z wiekiem prowadzi do konkluzji, że 

w poszczególnych okresach życia niektóre zdolności rosną, podczas gdy inne się zmniejszają. 

Trendy te są różne w zależności od warunków i typu pracy oraz czynników o charakterze 

indywidualnym. Ponadto, wśród starszych pokoleń można zaobserwować zdecydowanie 

większe zróżnicowanie wielu cech niż wśród młodszych, dotyczy to np. zdrowia, wielu 

umiejętności i poziomu wykształcenia, zarobków czy też zdolności poznawczych. 

Podsumowując, osoby po 50 r.ż. nie muszą pracować mniej efektywnie niż osoby młodsze. 

Wynika to z kilku powodów (por. Clark, Kreps, Spengler, 1978; Czaja, 1995; Greller, Simpson, 

1999; Silverstein, 2008).   

Po pierwsze, przez całe ostatnie stulecie w rozwiniętych gospodarkach obserwowany był 

spadek udziału zawodów wymagających wysokich sprawności fizycznej i zdrowotnej oraz 

wzrost udziału zawodów biurowych lub umysłowych, wymagających przede wszystkie 

sprawności kognitywnej. Ani spadek sprawności i siły fizycznej wraz z wiekiem, ani biologiczne 

efekty procesu starzenia się (wzrost ryzyka wielu chorób i dolegliwości) – przynajmniej 

w zakresie osób w wieku produkcyjnym – nie muszą automatycznie przekładać się na spadek 

stanu zdrowia i funkcjonalności owocujący spadkiem produktywności pracownika 

(Asakawa i in. 2012; Ng, Feldman, 2013b).  

Po drugie, spadki w zakresie zdolności płynnych i mechaniki kognitywnej, chociaż zazwyczaj 

występują, nie muszą prowadzić do spadku produktywności i zdolności do pracy. Mogą być 

rekompensowane przez wzrost innych zasobów istotnych dla wydajności pracy, m.in. 

pragmatyki kognitywnej, zdolności skrystalizowanych, doświadczenia, mądrości, wiedzy 



 

 

 

ukrytej, wiedzy praktycznej i innych spokrewnionych z nimi zasobów. Badania wskazują, że 

starsi pracownicy są bardzo efektywni w pracach, w których są ekspertami lub które wykonują 

w dobrze znanym otoczeniu, nawet jeżeli mają one wysokie wymagania kognitywne. Co więcej, 

przeciętny poziom zdolności kognitywny kolejnych kohort, także w starszym wieku, podnosi się, 

jak sugeruje wiele badań analizujących efekt FLynna. Zwiększa się także udział osób dobrze 

wykształconych, co sprawiać będzie, że kolejne kohorty wchodzące w wiek starszy będą miały 

zapewne inne podejście i możliwości oraz większą elastyczność na rynku pracy (szczególnie 

w połączeniu z rozwojem technologii, np. w zakresie telepracy lub rozwiązań ergonomicznych).  

Po trzecie, zazwyczaj pracownicy nie muszą pracować na granicy swoich możliwości i przy 

najwyższej produktywności. Przez większość kariery ich możliwości znacznie przekraczają 

wymagania pracy. Zostawia to bezpieczny margines, w którym starsi pracownicy odnajdą się tak 

samo dobrze jak młodsi.  

Po czwarte, starzenie się organizmu ludzkiego wpływa na zmiany w fizycznej i psychologicznej 

funkcjonalności, jednak sam wiek metrykalny nie jest ich przyczyną. Zdrowe i aktywne życie 

pomaga w utrzymaniu lub nawet podwyższeniu poziomu wielu zdolności.  

Po piąte, wydajność pracownika jest również efektem pewnych wyborów, jaki podejmuje on 

w oparciu o własne preferencje i możliwości, jakimi dysponuje. Spadek motywacji i satysfakcji 

z pracy może owocować spadkiem wydajności. Nie musi on jednak występować, jeżeli warunki 

są wystarczająco angażujące. Co więcej, sam proces starzenia się nie powinien być traktowany 

jako proces ciągłego spadku lub wzrostu pewnych charakterystyk, lecz raczej jako proces zmian 

dyskretnych, skokowych. Przykładem jest wpływ przejścia na emeryturę dla kondycji 

psychicznej jednostek, wiążący się bardzo często z wieloma negatywnymi konsekwencjami.  

Po szóste, środowisko pracy (m.in. praktyki zarządzania wiekiem) może przyczynić się do 

polepszenia umiejętności i wzrostu produktywności starszych pracowników. Odpowiednie 

podejście do zarządzania wiekiem, mające na celu podniesienie zdolności do pracy (work ability) 

różnych grup wiekowych, pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników – 

z korzyścią dla nich samych i dla pracodawców. 

Schemat II.8. Uwarunkowania związku produktywności z wiekiem 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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Najbardziej ogólne podsumowanie wiedzy na temat uwarunkowań produktywności lub 

wydajności na różnych etapach życia można przedstawić na prostym schemacie (zob. schemat 

II.8). Zależą one nie tylko od potencjału indywidualnego, lecz również od rodzaju i warunków 

pracy oraz zarządzania wiekiem. Interakcja tych czynników decydować będzie o tym, czy wraz 

z procesem starzenia się wydajność pracy będzie spadać, utrzymywać się, czy też rosnąć36.  

5.2. Opinie pracodawców a działania i polityka na poziomie firmy  

Bez względu na realne możliwości pracowników, a także warunki środowiskowe, w jakich 

pracują, negatywne opinie pracodawców mogą mieć realny wpływ ich sytuację w pracy, co jest 

często niesłusznie marginalizowane w dyskusji nad polityką względem osób starszych 

(Lumsdaine, 1996; Harper i in., 2006). Tymczasem polityka firm może wspierać lub stanowić dla 

niej barierę.  

Schemat II.9. Mechanizm samospełniającej się przepowiedni w kontekście relacji pomiędzy pracownikiem 

i pracodawcą 

 

Źródło: opracowanie własne.  

Wydłużenie aktywności zawodowej i zwiększenie zatrudnienia wśród osób starszych wymaga 

od pracodawców chęci i umiejętności zagospodarowania w sposób efektywny tych zasobów siły 

pracowniczej. Stereotypy i uprzedzenia często są postrzegane jako istotne czynniki kształtujące 

sytuację na rynku pracy (Munnell, Sass, 2008). Pracodawcy preferujący pracowników 

młodszych lub w średnim wieku nie będą tak chętne inwestować w rozwój osób zbliżających się 

do wieku emerytalnego, ani w zarządzanie wiekiem, planowanie kariery, czy tez programy 

rozwojowe (Tylor, Walker, 1994, 1998). Redukcja zatrudnienia wśród starszej części personelu 
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może być postrzegana jako skuteczne narzędzie w rozwiązywaniu tymczasowych problemów 

i obniżaniu kosztów pracy. Dla osób starszych nieprzychylne podejście pracodawcy może 

negatywnie wpłynąć na samopoczucie, spadek motywacji i zainteresowanie pracą, 

w konsekwencji zaś na spadek wydajności, a w ostatnim kroku – na decyzję o przejściu na 

emeryturę tak szybko, jak to tylko możliwe (zob. schemat II.9). Tworzy to błędne koło, 

negatywnie oddziaływujące na obydwie strony umowy o pracę (Buyens i in., 2009; Szatur-

Jaworska, 2000). Może też negatywnie wpłynąć na szanse starszych osób poszukujących pracy. 

Inny charakter tej relacji może przynieść odwrotny efekt. 

Mechanizm ten stanowi barierę dla polityki publicznej nakierowanej na podwyższenie 

efektywnego wieku emerytalnego. Dla pracodawców niska produktywności starszych 

pracowników stanowi potencjalne koszty. Dla pracowników natomiast potencjalny negatywny 

stosunek i niechęć pracodawców wpływają niekorzystnie na ich sytuację zawodową i szanse na 

rynku pracy.  

5.3. Model relacji pomiędzy (starszym) pracownikiem i pracodawcą   

Główne pytanie postawione w pracy dotyczy tego (1) jaką rolę w kształtowaniu sytuacji 

starszych pracowników odgrywają pracodawcy? W najprostszym ujęciu odpowiedź na nie brzmi: 

oczekiwana przez pracodawcę wartość pracownika dla organizacji wpływa na działania 

i politykę organizacyjną, która może sprzyjać (lub nie) starszym pracownikom. Rodzi to kolejne 

pytania: (2) jak pracodawcy konstruują oczekiwania wobec pracownika? oraz (3) jakie znaczenie 

dla pracodawcy ma wiek pracownika? Główne hipotezy badawcze będące odpowiedziami na te 

pytania przedstawione są w uproszczonej formie w tabeli II.2. 

Tabela II.2. Główne pytania badawcze i hipotezy pracy 

Pytanie badawcze   Hipoteza 
Jaką rolę w kształtowaniu 
sytuacji starszych 
pracowników odgrywają 
pracodawcy? 

Oczekiwana przez pracodawcę wartość pracownika dla organizacji wpływa na 
działania i politykę organizacyjną, która może sprzyjać (lub nie) starszym 
pracownikom. 
 
 

Jak pracodawca konstruuje 
oczekiwania wobec 
pracownika? 

Na oczekiwaną wartość pracownika dla pracodawcy składają się trzy elementy: 
(1) oczekiwane koszty, (2) oczekiwana wydajność i wartości dodatkowe oraz 
(3) oczekiwany czas pracy. Są one budowane w oparciu o: (a) potencjał 
produktywny, historię zatrudnienia i charakterystyki pracownika mogące być 
wskaźnikami dla oczekiwanej wartości (m.in. wiek, płeć, pochodzenie etniczne, 
orientacja seksualna), (b) specyfikę, wymagania i warunki środowiska pracy, 
(c) wiedzę, doświadczenie, postawy, opinie i plany pracodawcy. 

Jakie znaczenie dla pracodawcy 
ma wiek pracownika?  

Po pierwsze, wiek pracownika wpływa na potencjał produktywny. Po drugie, wiek 
ma znaczenie przy określaniu przez pracodawcę oczekiwanej wartości pracownika 
dla organizacji. Jednak w obydwu przypadkach nie jest to wpływ bezpośredni i jego 
efekt zależy od szeregu innych czynników. Wiek nie determinuje sytuacji 
pracownika, jego możliwości i relacji z pracodawcą. 
 

Źródło: opracowanie własne. 



 

 

 

Można je zaprezentować w formie modelu, wzbogacając je o inne hipotezy wynikające 

z przeglądu literatury na temat postrzegania pracownika przez pracodawcę, roli pracodawcy 

w kształtowaniu sytuacji pracownika, uwarunkowań wydajności (indywidualnych i tych 

związanych z pracą) oraz zdolności do pracy (zob. schemat II.10). Stanowi on wstępną teorię 

wyjaśniającą mechanizmy kierujące relacją (starszy) pracownik – pracodawca. Uwzględnia on 

zarówno uwarunkowania indywidualne, jak i kontekst zewnętrzny (prawny, ekonomiczny, 

społeczny, kulturowy) oraz kontekst środowiska pracy, w którym funkcjonują pracownik oraz 

pracodawca.  

Przed omówieniem modelu, należy jednak przyjąć istotne założenie. Określenie „pracodawca” 

pojawiało się już wielokrotnie, lecz nie było precyzyjnie definiowane. W literaturze przedmiotu, 

w szeregu nauk zajmujących się badaniem organizacji, stosowane jest ono jako uproszczona 

kategoria symbolizująca decydentów, aktorów mających kluczowe znaczenie dla 

podejmowanych decyzji i kształtu polityki organizacyjnej. W rzeczywistości organizacyjnej 

niekoniecznie to właściciel firmy będzie decydował o polityce kadrowej, rekrutacji lub planach 

szkoleniowych. W przypadku firm mikro, zatrudniających kilka osób, jest to bardzo 

prawdopodobne. Jednak im większa firma i im bardziej złożona struktura organizacyjna, tym 

bardziej złożone będą procesy decyzyjne w niej podejmowane. Bardzo często będzie to grupa, 

obejmująca co najmniej kilka osób np. dyrektora, kierownika do spraw personalnych lub 

kierownika finansowego. Konieczne jest więc przyjęcie upraszczającego założenia, że za 

interesy, cele, opinie, postawy, decyzje i działania odpowiedzialny jest abstrakcyjny aktor: 

„pracodawca”. Jest ono niezbędne, ponieważ podczas analizy sytuacji starszych pracowników 

nie będziemy uwzględniać złożoności procesu decyzyjnego w organizacji, obejmującego m.in. 

interakcje pomiędzy decydentami w strukturach organizacji, analizę sieci wpływów i interesów 

oraz analizę wewnętrznych uwarunkowań polityki firmy. Uwzględnienie tych czynników 

w badaniach empirycznych i rozważaniach teoretycznych jest możliwe, jednak wykracza poza 

ramy niniejszej pracy i dostępne dane. Jak każda „idealizacja” naukowa37 założenie takie jest 

kompromisem, nie może jednak być bezpodstawne. Wprawdzie nietrudno wyobrazić sobie dużą 

organizację, w której dyrektor finansowy ma odmienne poglądy na temat decyzji personalnych 

niż dyrektor HR. Niemniej, można oczekiwać, że jednostki uczestniczące w procesie decyzyjnym 

mają zazwyczaj, przynajmniej do pewnego stopnia, zbieżne interesy względem funkcjonowania 

organizacji, podobne modele mentalne i postawy, wynikające ze zbliżonego ulokowania 

w strukturze społecznej, identycznego kontekstu funkcjonowania, zbliżonego środowiska życia 

i pochodzenia. Przyjmując takie założenie, można traktować opinie i postawy respondenta za 

związane z działaniami i polityką względem pracowników w organizacji, mając na uwadze, że 

takie uproszczenie może być źródłem zakłóceń wyników (w badaniach ilościowych 
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 Za A. Groblerem możemy przyjąć, że idealizacja naukowa to założenie o braku wpływu czynników 

niewłączonych do badania (lecz znanych), w odróżnieniu od zasady ceteris paribus, która obejmuje 

oddziaływanie czynników nieznanych (Grobler, 2006: 172).  



 

 

 

i jakościowych, przywoływanych do tej pory oraz zaprezentowanych w dalszej części pracy, 

respondentami są najczęściej osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi, 

w mniejszych firmach często jest to dyrektor). 

Omówienie modelu ze schematu II.10 warto rozpocząć od relacji opisanej na początku tego 

rozdziału, czyli od relacji pomiędzy wiekiem pracownika i jego produktywnością. Jak już pisałem, 

wieku nie można traktować w tym przypadku jako zmiennej bezpośrednio wyjaśniającej, jednak 

nie można też pomijać jego znaczenia. Mediatorami relacji są charakterystyki indywidualne, 

które mogą zmieniać się wraz z wiekiem oraz charakterystyki związane z reakcją pracodawcy. 

Wiek z pewnością wpływa na kapitał ludzki jednostki, chociaż ten wpływ jest złożony 

i niezdeterminowany. Kapitał ludzki tworzą umiejętności, wiedza i zdolności natury specyficznej 

i ogólnej. Razem z postawami, zdrowiem i motywacją tworzą potencjał produktywny, które może, 

lecz nie musi być wykorzystany w pracy w sposób produktywny.  

Schemat II.10. Model relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą 

 
Źródło: opracowanie własne. 

W tym miejscu należy dookreślić miejsce i znaczenie produktywności. Nawet, jeżeli jej potoczne 

rozumienie (tożsame z wydajnością, tak jak je w większości przypadków stosowałem) jest 

wystarczające do analizy opinii pracodawców, to nie jest ono wystarczające przy próbach 
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określenia sytuacji starszych pracowników w firmie. Obok problemów definicyjnych, 

wynikających m.in. z zastrzeżeń co do indywidualnej lub grupowej natury tego atrybutu, 

najważniejszym ograniczeniem ekonomicznego rozumienia produktywności jest skupienie się na 

bardzo prostych aspektach pracy: nakładach oraz wynikach. Pomija to kluczowe mechanizmy 

decydujące o tej produktywności. Z pomocą przychodzi koncepcja zdolności do pracy. Zdolność do 

pracy oznacza wynik zestawu indywidualnych cech pracownika i sytuacyjnych czynników 

dotyczących konkretnego miejsca pracy. Poza potencjałem produktywnym, są to typ i wymagania 

pracy oraz czynniki związane z systemem zarządzania, warunkami pracy i innymi elementami 

środowiska pracy. Jest to ujęcie zdecydowanie bardziej socjologiczne, skupiające się na 

uwarunkowaniach wydajności i jakości pracy. Sama produktywność lub wydajność są natomiast 

efektami zdolności do pracy, przy uwzględnieniu kosztów, wyników i czasu. Można przyjąć, że 

w ujęciu indywidualnym mówimy o wydajności pracownika, zaś w kontekście 

ponadjednostkowym o produktywności organizacji (lub zespołu). Nie zmienia to jednak faktu, że 

kategorie kosztów i wyników przysparzają problemów w konceptualizacji i operacjonalizacji 

(m.in. jakie koszty uwzględniać, jak traktować inwestycje, jak mierzyć produktywność), natomiast 

relacja pomiędzy nimi może charakteryzować się dużą zmiennością w czasie.  

Druga kluczowa ścieżka wpływów i uwarunkowań prowadzi do działań pracodawcy względem 

pracownika, przyjmując perspektywę pracodawcy. Z jednej strony, opiera się ona na pracowniku, 

jego potencjale produktywnym, wieku (oraz innych charakterystykach, które mogą mieć znaczenie 

dla pracodawcy, jak np. płeć, pochodzenie etniczne lub orientacja seksualna) oraz na historii 

zatrudnienia, czyli wszelkiej wiedzy, jaką pracodawca może posiadać o konkretnym pracowniku. 

Z drugiej strony, opiera się ona na środowisku pracy, zarówno na charakterystyce sektora, jak 

i konkretnej firmy. W takim otoczeniu pracodawca, ze swoją wiedzą, doświadczeniem, postawami, 

opiniami, planami i oczekiwaniami (m.in. względem przyszłości, rozwoju wydarzeń, zachowań 

innych aktorów), tworzy oczekiwania względem pracownika. Składają się na nie trzy główne 

elementy. Pierwszy to oczekiwane koszty, definiowane na własny użytek przez pracodawcę. Drugi 

to oczekiwana wydajność oraz wartości dodatkowe, innymi słowy, wydajność rozumiana szeroko, 

w duchu psychologii społecznej, obejmująca również atrybuty wychodzące poza kluczowe 

działania związane pracą, jak np. zaangażowanie w życie organizacji, sposób komunikacji, 

pomaganie innym, wpływ na zespół, stosowanie się do reguł i norm, akceptowanie wartości, 

dyscyplina lub lojalność. Trzeci element to oczekiwany czas pracy, który można też określić jako 

prawdopodobieństwo opuszczenia pracy w wyniku zmiany pracodawcy, przejścia na emeryturę 

lub innych zdarzeń. Pracodawca w swoich działaniach uwzględnia potencjalny okres, w którym 

pracownik przynosić będzie zysk. Z tego punktu widzenia, wyższą wartość mają pracownicy, 

którzy według pracodawcy w najbliższej przyszłości nie porzucą firmy, przechodząc do 

konkurencji lub na emeryturę. 

W oparciu o te trzy składowe, pracodawca konstruuje coś, co za teorią zarządzania (np. Flamholtz, 

1999) możemy nazwać oczekiwaną wartością pracownika dla pracodawcy, czyli obecną wartość 



 

 

 

oczekiwanych przyszłych usług, jakie pracownik wykona w okresie, w jakim można oczekiwać, że 

będzie on pracował dla organizacji. Oczekiwany spadek wydajności starszego pracownika, 

w połączeniu z rosnącymi zazwyczaj zarobkami może prowadzić do oczekiwania luki pomiędzy 

tymi dwoma wartościami (wage-productivity gap), która może oznaczać straty dla pracodawcy. 

Natomiast za sprawą zbliżania się do okresu emerytalnego rośnie prawdopodobieństwo odejścia 

z pracy. Warunki pracy i zakres inwestycji w pracowników mogą zwiększyć lub zmniejszyć 

efektywny kapitał ludzki jednostki, wpłynąć na motywacje, a w efekcie na wydajność pracy, 

a także wydłużyć okres aktywności zawodowej. Dominacja „kosztowych” oczekiwań względem 

starszych pracowników może zaś prowadzić do mechanizmu wypychania na emeryturę. Postawy 

i działania pracodawców stają się zatem centralnym elementem analizy mechanizmów rynkowych 

kształtujących sytuację zawodową starszych pracowników.   

Zaprezentowany model ma strukturę hierarchiczną, w której centralnym mediującym elementem 

jest zdolność do pracy oraz oczekiwania pracodawcy (traktowanego w uproszczeniu jako 

pojedynczego aktora). Wiek nie ma zaś  wpływu bezpośredniego i może być modyfikowany przez 

szereg innych czynników. Trzeba dodatkowo pamiętać o wpływie czynników kontekstowych, 

zarówno na plany i postawy pracodawcy, jak i pracownika. Reforma systemu emerytalnego lub 

znacząca zmiana sytuacji gospodarczej mogą mieć ogromne znaczenie dla opisywanej relacji.   

Na koniec, warto zwrócić uwagę, że potencjał produktywny (danego pracownika), rzeczywista 

zdolność do pracy (danego pracownika w danej firmie) i oczekiwaniami pracodawcy (względem 

wydajności danego pracownika) nie są ze sobą związane bezpośrednio. Elementy te mogą się 

znacząco różnić. Pracownicy posiadający wysoki potencjał produktywny mogą nie mieć 

warunków do zaistnienia wysokiej zdolności do pracy (np. nawet najlepszy informatyk może być 

mało użyteczny bez odpowiedniego zaplecza technicznego). Natomiast pracownicy posiadający 

wysoką zdolność do pracy (dzięki swojemu potencjałowi i sprzyjającym warunkom) mogą 

napotkać na dyskryminujące opinie pracodawcy, skutkujące negatywnymi oczekiwaniami 

i działaniami. Z kolei nawet optymistycznie nastawiony pracodawca, który nie potrafi stworzyć 

odpowiednich warunków do pracy nie doczeka się spodziewanych rezultatów. Konkluzja ta ma 

istotne znacznie m.in. dla polityki publicznej, należy bowiem rozdzielić działania zmierzające do 

podniesienia zdolności do pracy w starzejącym się społeczeństwie od działań nakierowanych na 

zmianę oczekiwań i zachowań pracodawców względem starszych pracowników, pamiętając 

jednak, że jedne bez drugich mogą okazać się nieskuteczne.   

Kolejnym krokiem będzie przełożenie głównych hipotez wynikających z przeglądu literatury na 

bardziej szczegółowe pytania badawcze i ich weryfikacja empiryczna w oparciu o dostępne dane, 

co będzie celem rozdziału IV. Wcześniej jednak należy postawić pytanie o wpływ kontekstu 

gospodarczego, politycznego, społecznego i historycznego na relację między pracodawcą 

i pracownikiem, co pozwoli lepiej zinterpretować późniejsze wyniki.   



 

 

 

 

Rozdział III.  

Sytuacja oso b starszych w Polsce – uwarunkowania 

gospodarcze, polityczne, społeczne i historyczne 

 

Wprowadzenie 

Polska znajduje się w grupie krajów, przed którymi staną ogromne wyzwania wynikające 

z procesów demograficznych. Dobrze ilustruje to tabela III.1, w której R. Ervik i T. Lindén 

(2013: 6) zestawili wybrane kraje pod względem przewidywanego tempa starzenia się ludności 

oraz aktualnej sytuacji starszych pokoleń na rynku pracy.  

Tabela III.1. Przewidywane tempo starzenia się ludności oraz aktualny wskaźnik zatrudnienia osób starszych 

Wskaźnik zatrudnienia 
osób w wieku 55-64 
lata w 2010 r. 

Przewidywane tempo wzrostu wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 
2000-2050* 

Średnie Duże Bardzo duże 

Wysoki Dania, Islandia, 
Norwegia, Szwecja, 
Szwajcaria, USA 

Australia, Kanada, Nowa 
Zelandia 

Japonia, Korea Płd. 

Przeciętny Holandia, Wielka 
Brytania 

Finlandia, Meksyk, 
Irlandia 

Czechy, Portugalia, 
Hiszpania 

Niski Belgia, Luksemburg, 
Turcja 

Austria, Francja, Węgry Grecja, Włochy, 
Słowacja, Polska 

Uwagi: * Stosunek liczebności populacji 65+ do populacji 20-64 lata. 

Źródło: Ervik, Lindén (2013: 6) na podstawie danych OECD . 

Celem rozdziału III będzie analiza obecnej sytuacji osób starszych na rynku pracy w Polsce, co 

pozwoli zarysować kontekst dalszych analiz dotyczących pracodawców. Rozdział rozpocznę od 

szerszej prezentacji perspektyw demograficznych Polski oraz aktualnej sytuacji rynkowej 

starszych pokoleń, uwzględniając również istotną kwestię aktywności edukacyjnej. Dane 

i prognozy dotyczące tego zakresu są powszechnie znane i ogólnie dostępne38, poprzestanę więc 

na kwestiach najistotniejszych: przemian demograficznych oraz towarzyszących im przemian 

w wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym, związanych z transformacją i integracją 

z Unią Europejską. Dane pochodzą z badań i prognoz dostarczanych przez Eurostat, OECD i GUS, 

z międzynarodowych badań kształcenia dorosłych Adult Education Survey (Eurostat) oraz 

Badań Ludności BKL zrealizowanych na reprezentatywnych próbach Polaków w wieku 
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 Szeroki obraz aktualnej sytuacji na rynku pracy autor, we współpracy, prezentuje m.in. w regularnych 

opracowaniach w ramach badań „Bilans Kapitału Ludzkiego”, dostępnych na www.bkl.parp.gov.pl. 



 

 

 

18-59/64 lata (N2010=17904; N2011=17782; N2012=17600; N2013=17600). Druga część rozdziału 

będzie poświęcona rozwojowi polityki publicznej względem osób starszych i starzenia się 

ludności w Polsce od początku transformacji. Obraz ten zostanie uzupełniony analizą 

aktywności społecznej osób starszych i jej uwarunkowań oraz istotnej roli trzeciego sektora 

w aktywnym starzeniu się, które przedstawione zostaną w trzeciej części rozdziału.  

1. Sytuacja rynkowa osób starszych w Polsce w ostatnich trzech 

dekadach 

1.1. Tło przemian i zmiana ścieżek biegu życia  

Zawirowania historii w ostatnich dwóch, trzech dekadach znacząco wpłynęły na kształt 

i warunki życia mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. We wszystkich krajach 

transformacja spowodowała wzrost poziomu nierówności (Svejnar, 1999; Pollert, 2003; Heyns, 

2005; Słomczyński, Janicka, 2008; Plessz, 2009). Obok robotników i rolników, określanych 

często jako „główni przegrani transformacji” (Gilejko, 2005; Krzemiński, Raciborski, 2007; 

Gardawski, 2009b: 202-229), istotnych zmian w jakości życia doświadczyły także starsze 

generacje. Abstrahując od zmian poziomu emerytur lub dochodu ekwiwalentnego (które 

w porównaniu do reszty społeczeństwa nie były aż tak niekorzystne z czysto ekonomicznego 

punktu widzenia, jak się często uważa, por. Ziomek, 1999), utraciły one dużą część wsparcia 

państwowego i miały problemy w konkurowaniu z młodszymi pokoleniami w nowej 

rzeczywistości ekonomicznej (np. analizy: Titma, Tuma, 2005 dla krajów byłego ZSRR; Svejnar, 

1999 i Plessz, 2009 dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Diewald, Goedicke, Mayer, 2006 

dla Wschodnich Niemiec; Synak, 2002 dla Polski). Rosnące zróżnicowanie społeczne przełożyło 

się na wzrost nierówności, zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy generacjami. Główną przewagą 

młodszych pokoleń było ich ulokowanie w czasie: szczęśliwa synchronizacja okresu przemian 

z etapem życia, pozwalająca na szybką adaptację i wykorzystanie nowych możliwości. 

Przemiany transformacyjne na poziomie makro wpłynęły również na indywidualne trajektorie 

ścieżek życia, aspiracje, bariery i możliwości obywateli krajów postsocjalistycznych (por. 

Turek i in., 2015)39.  

W okresie PRL wejście na rynek pracy było wspierane i zabezpieczone przez państwo, a ścieżka 

kariery zawodowej była zazwyczaj przewidywalna aż do emerytury. Zatrudnienie było stabilne, 

a znaczna część osób pracowała w tej samej firmie lub instytucji przez większość, a nawet całe 

swoje życie zawodowe. Wskaźniki zatrudnienia był wysokie, ponieważ oficjalne bezrobocie nie 

istniało (oszacowania mówią jednak o 25% bezrobociu ukrytym, za: Ziomek, 1999: 58). Po 

wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej kariery zawodowe stały się mniej przewidywalne, 
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 Turek, Stypińska i Perek-Białas (2015) rozróżnili trzy modele ścieżek biegu życia (life course regimes ) ze 

względu na okres historyczny i specyficzne uwarunkowania społeczne, które miały istotny wpływ na typowe 

sekwencje, synchronizację i charakter faz życia: socjalistyczny, transformacyjny i potransformacyjny. 



 

 

 

zatrudnienia mniej stabilne, bezrobocie stało się doświadczeniem powszechnym bez względu na 

poziom wykształcenia (Kabaj, Danecka, 2005). Szczególnie w przypadku osób starszych dużego 

znaczenia nabrał problemem bezrobocia długotrwałego (Szatur-Jaworska, 2000). Starsze 

generacje utraciły część wsparcia publicznego w postaci ochrony zatrudnienia, relatywnie 

wysokich emerytur, zasiłków oraz innych zabezpieczeń społecznych. Miały również trudności 

w konkurowaniu w warunkach wolnorynkowych z grupami młodszymi, łatwiej adaptującymi się 

do nowej rzeczywistości.   

Przejście na emeryturę było w okresie PRL stosunkowo łagodne i przewidywalne. Wiele grup 

zawodowych było uprawnionych do wcześniejszej emerytury. Senioralny system płacy 

w sektorze publicznym (przeciętnie zarobki zwiększały się wraz z wiekiem) oraz ustalanie 

poziomie emerytury na podstawie ostatnich 10 lat pracy powodowały, że stopa zastąpienia 

poziomu zarobków emeryturą była relatywnie wysoka (co nie oznacza, że standard życia był 

wysoki, nie ulegał on jednak drastycznej zmianie). Zbiorowość emerytów była stosunkowo 

homogeniczna pod względem dochodów, poziomu życia, jak i stylu życia (raczej pasywnego, 

ograniczonego w dużej mierze do rodziny i domostwa, por. Synak, 2002; Turek i in., 2015).    

1.2. Przemiany demograficzne  

Poza przemianami w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej, transformacja systemowa 

miała kolosalne konsekwencje demograficzne (Gavrilova, Gavrilov, 2009; Okólski, 2010; Hoff, 

2011). W Polsce w ostatnich dwóch dekadach drastycznie spadł współczynnik dzietności, 

jednocześnie znacznie wzrosła długość życia. Postępująca integracja europejska sprzyjała także 

wzrostowi emigracji do krajów „starej piętnastki”, która w Polsce szczególnie nasiliła się po 

przystąpieniu do UE w 2004 r. Polska literatura dysponuje bogatym dorobkiem w temacie analiz 

struktury socjoekonomicznej przed i po transformacji, mobilności społecznej oraz wzrostu 

poziomu nierówności po 1989 r. (Domański, 1996, 2000; Krzemiński, Raciborski, 2007; 

Słomczyński, 2002; Słomczyński, Janicka, 2008; Gardawski, 2009b). Zmiany w tym zakresie 

wpływają również na zmianę tempa procesu starzenia się ludności, różnicują bowiem znacząco 

m.in. style życia, modele rodziny, standardy życia oraz podatność na ryzykowne zdarzenia 

i zachowania. Osoby o wyższym statusie ekonomicznym posiadają zwykle mniej dzieci i żyją 

dłużej (Lutz, KC, 2011). Rezultatem tych procesów jest gwałtowne starzenie się ludności Polski 

i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które w najbliższych dekadach staną się 

jednymi z najstarszych demograficznie społeczeństw europejskich. 

 

 

 

 



 

 

 

Wykres III.1. Średni efektywny wiek przejścia na emeryturę (lewa oś – wiek)* oraz wskaźnik obciążenia 

demograficznego osobami 65+ (prawa oś – procenty)** w Polsce w latach 1970-2012 

 

Uwagi: Wartości liczbowe podane jedynie dla wybranych lat.   

* Średni efektywny wiek przejścia na emeryturę – dane prezentują ważoną średnią 5-letnią (np. dane dla 
1970 r. to średnia z lat 1965-1970, a dla 2000 r. to średnia z lat 1995-2000). W oparciu o dane dla lat 1965-
2011. Dane do 1990 r. mogą być obciążone błędem, ponieważ są szacowane na podstawie spisów 
powszechnych. Dane z lat 1991-2011 pochodzą z badań rynku pracy. Źródło: OECD. 

** Wskaźnik obciążenia demograficznego osobami 65+ – stosunek liczby osób w wieku 65 lat i więcej do osób 
w wieku 15-64 lata. Linia dopasowania do danych dokładnych dla lat: 1970, 1975, 1980, 1985, 1990-2012.  
Źródło: Eurostat.    

Źródło: OECD, Eurostat. 

Co najmniej od lat 70. przeciętny wiek przejścia na emeryturę w Polsce systematycznie się 

obniża (zob. wykres III.1). Znaczący spadek na początku lat 90., jest związany ze zmianą 

systemową i likwidacją bezrobocia ukrytego – osoby starsze w wolnorynkowej rzeczywistości 

wybierały często  emeryturę. Od tego czasu średni wiek przejścia na emeryturę wśród mężczyzn 

utrzymuje się na poziomie nieco ponad 61 lat. Wśród kobiet natomiast wskaźnik po 1989 r. 

nadal spada do niecałych 58 lat około 2008 r. Dopiero ostatnie lata przynoszą pewien wzrost, 

widoczny szczególnie wśród kobiet. Związane jest to przede wszystkim z ograniczeniem 

możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. W 2012 r. średni wiek osób, które 

uzyskały  emeryturę ZUS wyniósł 59,5 lat w przypadku kobiet i 60,2 lat w przypadku mężczyzn 

(ZUS, 2013).  

Równolegle obserwować można przemiany struktury wiekowej, zobrazowane na wykresie III.1 

wskaźnikiem obciążenia demograficznego osobami starszymi, a więc stosunkiem liczby osób 

w wieku 65 lat i więcej do osób w wieku 15-64 lata. Warto przywołać przy tej okazji to, o czym 

była mowa w rozdziale I, mianowicie negatywne konotacje wynikające z niefortunnej nazwy 

tego wskaźnika. Wiek produkcyjny nie ma nic wspólnego z produktywnością ekonomiczną, ani 

pozaekonomiczną, a osoby 65+ niekoniecznie „obciążają” resztę społeczeństwa. Jest on jedynie 
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jednym ze wskaźników ilustrujących starzenie się ludności. W latach 80. wskaźnik ten wynosił 

około 15%, od lat 90. zaczął rosnąć szybciej, osiągając 18% w 2000 r. i 19,4% w 2012 r.  

Wykres III.2. Prognoza dla wskaźnika obciążenia demograficznego osobami 65+ w wybranych krajach 

do 2060 r. (linie, wartości w %) oraz liczba osób w wieku 15-64 lata  

w 2010, 2030 i 2050 r. w Polsce (zob. wykresy kołowe) 

Uwagi: PL-Polska, DE-Niemcy, IT-Włochy, FR-Francja, SE-Szwecja, UK-Wielka Brytania.  

Źródło: GUS, Eurostat. 

Co jednak istotne, prognozy demograficzne przewidują przyspieszenie procesu starzenia się 

ludności Polski, co ilustruje wykres III.2. W 2020 r. wskaźnik obciążenia demograficznego 

wyniesie już 27%, a 43% Polaków będzie miało więcej niż 50 lat. Do 2050 r. ubędzie nam 4 mln 

obywateli, a wskaźnik obciążenia wzrośnie do 53%, czyniąc z Polski jeden z najstarszych 

wiekowo krajów w Europie – jedna trzecia obywateli będzie miała więcej niż 65 lat (dane: 

Eurostat, GUS). Znacząco też zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata). 

W 2030 r. będzie to o 12% mniej (3,2 mln), zaś w 2050 aż o 27% mniej niż obecnie (7,5 mln). 

(Dodajmy, że prognozy te nie uwzględniają migracji). 

W latach 90. polski rynek pracy był stosunkowo młody. W populacji w wieku 19–67 lat udział 

tych, którzy ukończyli 50 r.ż. wynosił około 28%. W 2013 r. przekroczył on już 35%, natomiast 

do 2040 r. wzrośnie do 43%. Znacząco wzrośnie także udział tzw. kategorii osób bardzo starych. 

W 2000 r. było w Polsce niespełna 750 tys. osób po 80 r.ż., w 2015 r. będzie ich dwa razy więcej, 

a w 2030 r. już ponad 2 mln.  

Warto w tym miejscy zaprezentować także dane na temat podstawowych mechanizmów 

odpowiedzialnych za te przemiany: spadku dzietności i wydłużenia się przeciętnego trwania 

życia (pominę już kwestię spadku śmiertelności w różnych kategoriach wiekowych oraz 

migracji).  
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Współczynnik dzietności jeszcze na początku latach 60. wynosił niemal 3, następnie aż do 

początku lat 90. utrzymywał się na poziomie pomiędzy 2-2,5, po czy zaczął gwałtownie spadać 

(GUS, 2009). W latach 2008-2012 wahał się pomiędzy 1,3-1,4 (Eurostat). Wprawdzie prognozy 

demograficzne przewidują jego wzrost, jednak nie będzie on znaczący. Nawet bardziej 

optymistyczne scenariusze nie przewidują, aby do 2030 r. przekroczył on wartość 1,5 (Matysiak, 

Nowok, 2007; Eurostat).  

Równocześnie rośnie przeciętny wiek zawierania małżeństw oraz wiek urodzenia pierwszego 

dziecka. Jest to głównie efektem przemian w zakresie stylu życia, stylu pracy i modelu rodziny 

(Slany, 2002; Frątczak, 2011), jak również wydłużenia się okresu edukacji, szczególnie 

w przypadku kobiet (Szafraniec, 2011: 200 ff.; Turek, Czarnik, 2012: 119-121).   

Przeciętna długość życia w Polsce, podobnie jak we wszystkich rozwiniętych krajach, 

systematycznie rośnie (zob. wykres III.3). W 2010 r. mężczyźni żyli przeciętnie 71 lat, a kobiety 

80 lat (dodajmy, że kraje wysoko rozwinięte uzyskały taką wartość ponad 20 lat wcześniej; za: 

GUS, 200940). Było to o odpowiednio 15 i 18 lat dłużej niż w 1950 r. Prognozy dla 2050 r. 

przewidują dalszy wzrost, odpowiednio o 8 i 7 lat.  

Wykres III.3. Przeciętna długość życia w momencie narodzin w latach 1950-2050 

 

Źródło: dane 1950-2010 na podstawie GUS z 2012 r.; prognozy dla lat 2020-2050 na podstawie Matysiak 

i Nowok (2007). 

Obecni 50-latkowe mają przed sobą statystycznie jeszcze 26 lat życia w przypadku mężczyzn 

i 32 lata w przypadku kobiet. Dla 65-latków przeciętne dalsze trwanie życia wynosi natomiast 

odpowiednio 15 i 20 lata (dane GUS na 2012 r.). Zauważmy jednak, że oczekiwana długość 

zdrowego życia dla mężczyzn i kobiet, którzy dożyli 65 r. ż. wynosi 7 i 8 lat (Eurostat).  

 

                                                           
40

 Średnia dla krajów: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niderlandy, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, 

Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Australia, Kanada i USA. 
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1.3. Aktywność zawodowa osób starszych  

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w Polsce jest dużo niższy niż dla większości 

krajów Unii Europejskiej (zob. wykres III.4). Niższe wartości notują tylko Grecja, Malta, 

Chorwacja, Słowenia i Węgry. Natomiast w krajach sąsiadujących z Polską: Niemczech, Czechach, 

a także w krajach bałtyckich obserwujemy wskaźniki wyraźnie wyższe niż średnia unijna. 

W 2013 r. w Polsce, w przypadku mężczyzn, wskaźnik zatrudnienia dla grupy 55-64 lata wyniósł 

58,9% (średnia unijna to 66,2%), dla kobiet zaś 50,3% (w UE 59,3%).   

Wykres III.4. Wskaźniki zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 50–64 lata w krajach UE (2013 r.) 

 

 

Źródło: Eurostat. 

Jeszcze w 1997 r. wskaźnik zatrudnienia w starszych grupach wiekowych w Polsce był zbliżony 

do średniej krajów UE-15 (zob. wykres A1 w Aneksie). Jednak pod koniec lat 90. sytuacja na 

polskim rynku pracy zaczęła się znacznie pogarszać, nie tylko dla osób starszych. Poziom 

bezrobocia rejestrowanego ogółem w latach 2001-2004 sięgnął 20%, a wskaźnik zatrudnienia 

w grupie 15+ spadł do 45%. Odzwierciedlało to problemy gospodarcze (m.in. wzrost PKB spadł 

do 1,2% w 2001 r.), a także wejście na rynek pracy młodych kohort wyżu demograficznego lat 

1979-1985 (wśród nich poziom bezrobocia był szczególnie wysoki). Od 2004 r. sytuacja na 

rynku pracy zaczęła się poprawiać, w 2007 r. poziom bezrobocia spadł poniżej 10%. Wynikało 

to w dużej mierze z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia granic, które 

przyczyniło się do masowej migracji, szczególnie młodych Polaków. Stopę bezrobocia obniżała 

także stale rosnąca liczba studentów.   
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Wykresy III.6 i III.7. Wskaźniki zatrudnienia w różnych grupach wiekowych w latach 1997-2013 

dla mężczyzn (lewy wykres) i kobiet (prawy wykres) 

  
Źródło: Eurostat. 

W ostatnich latach sytuacja osób po 50 r.ż. na rynku pracy wyraźnie się poprawiła (por. Magda, 

Ruzik-Sierdzińska, 2012). Wzrosła ich aktywność zawodowa i zatrudnienie, natomiast 

bezrobocie utrzymało się na niskim poziomie. Jak widzimy na wykresach III.6 i III.7 od 2004 r. 

wzrosły wskaźniki zatrudnienia w kategoriach 50-59 lat u kobiet i 50-64 lata u mężczyzn. Było 

to związane m.in. z likwidacją znacznej części przywilejów emerytalnych, co opóźniło średni 

wiek przechodzenia na emeryturę. Jednocześnie w poemerytalnych kategoriach wiekowych 

poziom zatrudnienia niemal się nie zmienił. Obecnie rzadziej niż co druga osoba w 5-letniej 

poemerytalnej kategorii wieku pracuje. 

Wykres III.8. Wiek a sytuacja zawodowa (wg definicji BAEL) kobiet i mężczyzn w 2013 r. (w %) 

Uwagi: M – mężczyźni, K – kobiety; średnia ruchoma 3-letnia. 

Źródło: BKL – Badanie Ludności 2013. 
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Kolejny wykres (III.8) prezentuje sytuację zawodową Polaków w wieku produkcyjnym w 2013 r. 

Widzimy, że sytuacja kobiet i mężczyzn wyrównuje się jedynie w kategorii wiekowej pomiędzy 

45 i 55 lat. W pozostałych kategoriach wiekowych występują wyraźne różnice ze względu na 

proporcję osób zatrudnionych i nieaktywnych zawodowo (odsetek bezrobotnych pozostaje 

zbliżony). Większa proporcja nieaktywnych zawodowo wśród kobiet w wieku młodszym 

i średnim wynika w dużej mierze z macierzyństwa i obowiązków opiekuńczych. Od wieku 

czterdziestu kilku lat obserwujemy bardziej gwałtowny spadek wskaźników zatrudnienia, przy 

czym w grupie 50-latków rysuje się już wyraźna różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami, 

wynikająca z różnic w ustawowym wieku emerytalnym. Wraz z wiekiem nie rośnie wprawdzie 

odsetek bezrobotnych, rośnie za to udział nieaktywnych zawodowo. 

Wykres III.9. Wskaźnik  zatrudnienia wśród ludności w wieku 40-59/64 lata w podziale na płeć i poziom 

wykształcenia (w %) 

Uwagi: M – mężczyźni, K – kobiety; średnia ruchoma 3-letnia. 

Źródło: BKL – Badanie Ludności 2013. 

Szczególne znaczenie dla sytuacji rynkowej ma poziom wykształcenia (zob. wykres III.9). 

Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami wykształcenia są znaczące i podobne dla obydwu 

płci: wyższy poziom oznacza większe prawdopodobieństwo posiadania pracy i późniejszą 

dezaktywizację. Należy jednak pamiętać, że pod podziałem na kategorie edukacyjne kryje się 

m.in. stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy oraz zarobki, które stanowią dużo istotniejszy 

czynnik dla sytuacji rynkowej w starszym wieku i dla decyzji dezaktywizacyjnych.   

Mimo iż w grupie wieku 50+ poziom bezrobocia spada (w zamian rośnie odsetek nieaktywnych), 

to dużym problemem jest długotrwałe bezrobocie. W grupie 50-64 lata około połowa osób 

poszukiwała pracy dłużej niż 2 lata (zob. wykres III.10). Utrata pracy w tym wieku, szczególnie 

długotrwała, bardzo często okazuje się końcem kariery zawodowej.  
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Wykres III.10. Okres poszukiwania pracy (w miesiącach) przez osoby bezrobotne ekonomicznie 

(zgodnie z definicją BAEL) według wieku 

 
Źródło: BKL – Badanie Ludności 2013. 

Wiek był wskazywany jako istotna bariera w podjęciu pracy przez starsze osoby bezrobotne lub 

nieaktywne zawodowo (zob. wykres III.11). W grupie bezrobotnych w wieku 50-54 lata 

wymieniło go 43%, a w grupie 55-59/64 około 60%. Jako jeden z głównych powodów takiego 

stanu rzeczy można wskazać na zagwarantowany prawnie okres ochronny dla pracowników 

w okresie 4 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, kiedy nie mogą zostać 

zwolnieni. O ile ma to na celu ochronę starszych pracowników, to dla osób bezrobotnych 

stanowi istotną barierę w znalezieniu zatrudnienia, gdyż angażując taką osobę, pracodawca 

wiąże sobie ręce i ma ograniczone pole manewru w sytuacji, kiedy nowy pracownik nie spełnia 

jego oczekiwań.   

Wykres III.11. Wybrane bariery w podjęciu pracy wśród bezrobotnych (B) i nieaktywnych zawodowo (N)  

ze względu na wiek: stan zdrowia, wiek i niedostateczne doświadczenie (w %) 

 

Uwagi: B – bezrobotni; N – nieaktywni zawodowo.  

Źródło: BKL – Badanie Ludności 2013. 
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Istotną barierą w podjęciu pracy był również stan zdrowia, szczególnie w przypadku osób 

nieaktywnych zawodowo. Skarżyło się na niego 34% bezrobotnych i aż 86% nieaktywnych 

zawodowo z kategorii wiekowej 50-59/6441. Odwrotną tendencję można natomiast zauważyć 

w przypadku niedostatecznego doświadczenia, którego znaczenie jako jednej z barier 

systematycznie spadało wraz z wiekiem.  

Warto dodać, że zdecydowana większość bezrobotnych byłaby skłonna przyuczyć się do nowego 

zawodu. Odsetek ten spadał wyraźnie w przypadku osób starszych, niemniej nadal pozostawał 

wysoki. Wśród osób w wieku 18-44 lat było to ponad 80%, natomiast wśród osób w wieku 

50-59/64 lata 61% (BKL – Badania Ludności 2013).  

Alternatywą dla pracy najemnej jest prowadzenie własnej działalności. Z punktu widzenia 

gospodarki jest to szczególnie istotny rodzaj działalności w starzejącym się społeczeństwie. Po 

pierwsze, dlatego, że tworzy nowe miejsca pracy. Po drugie, ponieważ wydłuża aktywność 

zawodową – jak pokazują statystyki z wielu krajów, także z Polski, właściciele firm wyraźnie 

później przechodzą na emeryturę (Anxo i in., 2012). Zazwyczaj przedsiębiorczość i rozwój 

nowych firm kojarzone są z młodszymi pokoleniami oraz z innowacyjnymi pomysłami. Coraz 

częściej jednak zauważa się, że osoby starsze mają duże doświadczenie zawodowe i życiowe, 

które może się przełożyć na przewagi konkurencyjne ich potencjalnej firmy. W Polsce, 

właścicielami firm są najczęściej osoby w wieku średnim oraz starszym. Wśród osób aktywnych 

zawodowo w wieku 50-59/64 w 2012 r. aż 11% prowadziło własną pozarolniczą działalność 

gospodarczą (natomiast 9% prowadziło działalność rolniczą). Częściej byli to mężczyźni 

(kobieta prowadziła jedynie co trzecią firmę) oraz osoby z wykształceniem wyższym (wśród 

aktywnych zawodowo w wieku 50-59/64 lata, którzy posiadali dyplom uczelni aż 21% miała 

własne firmy).  

1.4. Różnice w poziomie wykształcenia  

Poziom formalnego wykształcenia jest jednym z fundamentalnych wyznaczników szans na 

rynku pracy. Jest ono syntetycznym wskaźnikiem zestawu kompetencji i umiejętności, które 

poza aspiracjami odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu ścieżki zawodowej. W okresie 

transformacji poziom wykształcenia oraz posiadane kompetencje zdecydowanie zyskały na 

znaczeniu, zarówno w Polsce (Domański, Sawiński, Słomczyński, 2007), jak i w innych krajach  

transformacyjnych (Titma, Tuma, 2005)42. Wykształcenie jest wymiarem, w którym 

obserwujemy największe zróżnicowanie między kolejnymi kohortami Polaków. Osoby, które 
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 Podążały za tym subiektywne oceny stanu zdrowia, które również systematycznie spadały wraz z wiekiem. 

Jeżeli wśród dwudziesto- i trzydziestolatków 9 na 10 ocenia swój stan zdrowia dobrze, to wśród 

pięćdziesięciolatków jest to już tylko połowa. Jeszcze większy spadek subiektywnych ocen zdrowia występował 

wśród nieaktywnych zawodowo. W grupie wiekowej 35-49 lat 54% ocenia swoje zdrowie jako dobre, zaś wśród 

osób w wieku 50-59/64 lata jedynie 27%. 
42

 W Związku Radzieckim, pod koniec lat 80., wykształcenie było silnym predyktorem grupy zawodowej, 

relatywnie zaś słabiej korelowało z poziomem zarobków (Titma, Tuma, 2005). Podobne konkluzje prezentuje 

w odniesieniu do Polski Domański (2000; i in., 2007). 



 

 

 

formalną edukację pobierały w latach 60., 70. lub 80. miały całkowicie inne warunki, możliwości, 

a także aspiracje niż młodzież lat 90. i przełomu wieków. Boom edukacyjny lat 90. napędzany 

był chęcią zwiększenia swoich szans na bardziej konkurencyjnym, wolnym rynku pracy, a także 

rosnącą dostępnością szkolnictwa wyższego. Dyplom uczelni stał się „przepustką” do lepiej 

płatnych zawodów i stanowisk, chociaż wcześniej nie przekładał się tak wyraźnie na lepszą 

sytuację życiową (Niezgoda, 2011)43. Najstarsze pokolenia nie miały tak szerokich możliwości 

studiowania, a rzeczywistość PRL niekonieczne preferowała taki typ edukacji. Dodatkowo, 

wsparcie zatrudnienia ze strony państwa nie motywowało do wydłużania edukacji, jeżeli celem 

miałoby być jedynie zwiększenie szans rynkowych. Za to znacznie bardziej dostępne 

i prospektywne było w tych czasach wykształcenie zawodowe, zmarginalizowane w dzisiejszym 

systemie edukacji. Efekty widać w profilach edukacyjnych poszczególnych kohort (zob. wykres 

III.12).  

Wykres III.12. Wykształcenie Polaków ze względu na wiek (w %) 

 

Źródło: BKL – Badanie Ludności 2013. 

Poziom wykształcenia spada w kolejnych grupach wiekowych. Szczególnie widoczne jest to 

w przypadku malejącego wraz z wiekiem udziału osób z wykształceniem wyższym. Wśród 

trzydziestolatków co trzecia osoba posiada dyplom uczelni, wśród czterdziestolatków jest to 

mniej niż co piąta osoba, natomiast wśród pięćdziesięciolatków – jedynie co dziesiąta. Ponadto, 

wśród obecnych dwudziestolatków aż 37% skończyło już studia lub nadal studiowało. Wraz 

z wiekem badanych zdecydowanie rośnie udział osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym, dochodząc do około 40% w grupie 40- i 50-latków. Ten rodzaj edukacji był 

niewątpliwie bardziej popularny wśród mężczyzn. Podobnie, wraz z wiekiem wzrastał udział 

osób, które ukończyły technikum. W młodszych pokoleniach ten typ wykształcenia jest 

zdecydowanie mniej popularny.  
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 Od początku transformacji systemowej obserwujemy w Polsce stały wzrost zainteresowania studiami 

wyższymi. Podczas gdy w 1990 r. szkoły wyższe kształciły 404 tys. studentów, to w pierwszej dekadzie XXI 

wieku było ich niemal 2 mln rocznie. Towarzyszył temu wzrost liczby uczelni niepublicznych, które dodatkowo 

ułatwiły dostęp do wyższej edukacji (w 2010 r. kształciło się na nich 33% studentów; GUS, 2011).  
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Wykres III.13. Odsetek absolwentów o danym poziomie wykształcenia według roku, w którym ukończyli 

edukację; dane dla osób w wieku 18-59/64 lata, badanych w 2013 r. 

 

Źródło: BKL – Badanie Ludności 2013. 

Wykres III.13 bardzo dobrze obrazuje zmianę ścieżek edukacyjnych. Prezentuje on udział osób 

o danym poziomie wykształcenia wśród absolwentów z danego roku, w którym ukończyli 

edukację. Przykładowo, wśród osób, które zakończyły edukację w 1989 r. (badanych w 2013 r.) 

49% osiągnęło wykształcenie zasadnicze zawodowe, 30% średnie, 11% wyższe i 10% niższe. 

W takim ujęciu widzimy, że od początku lat 90. udział absolwentów studiów wyższych 

gwałtownie rośnie, natomiast szkół zasadniczych zawodowych znacznie spada. W latach 80. 

około 11% kończyło edukację z dyplomem uczelni, po 2000 r. była to już ponad połowa. Warto 

podkreślić, że poziom wykształcenia populacji 50+ będzie się nadal stopniowo podwyższał w 

wyniku wchodzenia do tej grupy coraz lepiej wykształconych roczników. 

1.5. Aktywność edukacyjna osób starszych  

Kompetencje można zdobywać także w wieku dorosłym – poprzez pracę lub inne formy 

kształcenia. Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 

stałe podnoszenie i aktualizacja wiedzy, umiejętności i kompetencji stają się koniecznością. 

Tymczasem od lat aktywność edukacyjna dorosłych Polaków jest niska, zaś grupa wiekowa 50+ 

odnotowuje wskaźniki niższe niż grupy młodsze. Na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, 

Polska plasuje się na końcu stawki (zob. wykres III.14). Wskaźnik uczestnictwa w edukacji 

formalnej lub pozaformalnej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wyniósł w 2011 r. 

jedynie 19,5% dla grupy 45–54 lata i 9,4% dla grupy 55–64 lata. Tymczasem np. w Szwecji lub 

Szwajcarii aktywna edukacyjnie była ponad połowa osób w wieku 55–64 lata, a średnia dla 

UE-27 wyniosła 26%.  
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Wykres III.14. Uczestnictwo w edukacji formalnej lub pozaformalnej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 

badanie w 2011 r. dla wybranych krajów europejskich według wieku 

 

Źródło: Dane Eurostat - Adult Education Survey, 2011. 

We wszystkich krajach wraz z wiekiem spada zaangażowanie w aktywność edukacyjną. 

W Polsce zaobserwować można systematyczny spadek aktywności edukacyjnej od wieku około 

45 lat (zob. wykres III.15). Wśród osób w wieku 25-44 około 16% osób brało udział 

w nieobowiązkowych kursach i szkoleniach, zaś około 34% kształciło się w jakiekolwiek formie. 

Natomiast w grupie wiekowej 50-59/64 wartości te spadały do poziomu odpowiednio około 

10% i 21%. 

Wykres III.15. Podnoszenie kompetencji w ostatnich 12 miesiącach ze względu na wiek. Odsetek ludności, 

która uczestniczyła w danym typie edukacji 

 

Źródło: BKL – Badanie Ludności 2013. 

W szerszym ujęciu kształcenia ustawicznego, uwzględniającego wszelką aktywność edukacyjną 

(także samokształcenie), należy podkreślić, że w grupie bezrobotnych w wieku 50–59/64 lata 
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90% osób nie kształciło się w żadnej formie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 

badania BKL 2013, wśród pracujących w tym samym wieku było to 70% osób, natomiast wśród 

nieaktywnych zawodowo – 94%. Znamienne jest, że jedna trzecia Polaków w wieku 50–59/64 

nigdy w życiu nie uczestniczyła w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach lub innych 

formach kształcenia pozaformalnego. Dodatkowo jedna trzecia nie pamięta, kiedy ostatnio brała 

udział w takiej formie edukacji. Wśród osób w wieku powyżej 50 lat aż 7–8 na dziesięć jest 

całkowicie biernych szkoleniowo, to znaczy nie uczestniczyło w jakiejkolwiek formie edukacji 

w ostatnim roku i nie planowało kursów lub szkoleń w najbliższych 12 miesiącach. 

Nie oznacza to jednak, że niechęć do podnoszenia kompetencji jest zjawiskiem powszechnym 

w starszej części społeczeństwa. Należy pamiętać, że porównując starsze i młodsze grupy 

wiekowe, zestawiamy ze sobą generacje różniące się m.in. strukturą wykształcenia. W starszych 

rocznikach coraz mniejszy jest udział osób z wykształceniem wyższym, które szkolą się 

najczęściej. Przekłada się to na spadek ogólnych wskaźników aktywności edukacyjnej dla 

starszych kategorii wiekowych. Innymi słowy, to nie wiek jest decydującym czynnikiem dla 

partycypacji w kształceniu ustawicznym. Spośród podstawowych charakterystyk społeczno- 

demograficznych jest nim wykształcenie (silnie skorelowane z rodzajem wykonywanej pracy 

oraz szeregiem innych cech).  

Potwierdzają to dane BKL, dostarczające wielu informacji na temat kształcenia przez całe życie 

(por. Szczucka, Turek, Worek, 2012, 2014). Można przedstawić najważniejsze wymiary 

zróżnicowania, prezentując wyniki analiz autora opublikowane w pracy autorstwa A. Szczuckiej, 

K. Turka i B. Worek (2014). Starając się odpowiedzieć na pytanie o czynniki, które wpływają na 

różne formy aktywności edukacyjnej osób pracujących, posłużyłem się statystycznymi 

modelami regresji logistycznej, zliczeniowej i wielomianowej44. Jak wskazują analizy, w grupie 

pracujących swoje kompetencje najczęściej podnosiły osoby dobrze wykształcone, pracujące 

w zawodach specjalistycznych, kierowniczych lub technicznych i średniego personelu, pracujące 

w dużych firmach, a także w dużych miastach. Nieco wyższe wskaźniki występują także 

w środkowym okresie kariery zawodowej, podczas gdy w okresie przedemerytalnym zazwyczaj 

one spadały (jednak nie można powiedzieć, że wiek jest czynnikiem silnie wpływającym na 

aktywność edukacyjną osób pracujących).  
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 Wyniki zaprezentowano w przystępnej formie prawdopodobieństw przewidywanych w oparciu o modele 

uczestnictwa w danej formie aktywności. Po uśrednieniu można je interpretować analogicznie do procentowych 

wskaźników uczestnictwa dla danej kategorii.   



 

 

 

Wykresy III.16 i III.17. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach (A), samokształceniu (B) ze względu na wiek 

i poziom wykształcenia, wśród osób pracujących (lewy wykres) oraz uczestnictwo w kursach i szkoleniach  

ze względu za zawód (prawy wykres) wśród osób pracujących 

 

Uwagi: Wykształcenie: wyz – wyższe; sred – średnie; zz – zasadnicze zawodowe; gim – gimnazjalne lub 

niższe. 

Zawód: kier – przedst. władz publ., wyżsi urzędnicy i kierownicy; spec – specjaliści; sred – technicy i inny 

średni personel; biur – pracownicy biurowi; uslu – pracownicy usług i sprzedawcy; rob-w – robotnicy 

przemysłowi i rzemieślnicy; oper – operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; rob-n – pracownicy przy 

pracach prostych. 

Uśrednione przewidywane prawdopodobieństwo dla poszczególnych jednostek na podstawie modelu regresji 

logistycznej (zob. Aneks w Szczucka, Turek, Worek, 2014).  

Źródło: BKL – Badanie Ludności 2010-2013. 

Wykres III.16 prezentuje zaangażowanie w kształcenie pozaformalne i samokształcenie ze 

względu na wiek i poziom wykształcenia. Aktywność szkoleniowa i samokształceniowa osób 

z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz zasadniczym zawodowym kształtowała się na 

poziomie poniżej 10%. Wśród osób z wykształceniem średnim wskaźniki aktywności 

edukacyjnej kształtowały się na poziomie kilkunastu procent. Zdecydowanie najwyższe wartości 

osiągały osoby z wykształceniem wyższym. W grupie osób z wykształceniem wyższym wyraźny 

jest wzrost uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym w środkowym okresie kariery 

zawodowej, z maksimum niemal 40% osiąganym w grupie wiekowej 40-49 lat. Natomiast 

aktywność samokształceniowa zachowuje dosyć stabilny profil poprzez wszystkie grupy 

wiekowe kształtując się na poziomie około 30%.  

Wykres III.17 prezentuje, jak znaczący był wpływ wykonywanego zawodu. Zdecydowanie 

najwyższe prawdopodobieństwo uczestniczenia w edukacji pozaformalnej mieli specjaliści 

(m.in. nauczyciele, lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, informatycy, prawnicy i specjaliści 

z zakresu zarządzania i ekonomii). Sięgało ono ponad 40% w grupie wieku 30-50 lat, po 50 r.ż. 

wyraźnie spadało, aż do poziomu nieco ponad 30% w grupie przedemerytalnej. Nieco niższe 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

24 29 34 39 44 49 54 59 64

A gim A zz A sred A wyz

B gim B zz B sred B wyz

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

kier spec sred
biur uslu roln
rob-w oper rob-n



 

 

 

wartości występują wśród zawodów kierowniczych, następnie technicznych i wśród średniego 

personelu oraz w zawodach biurowych. Z kolei zawody, których przedstawiciele najrzadziej 

kształcili się na kursach i szkoleniach to przede wszystkim robotnicy wykwalifikowani 

i niewykwalifikowani, operatorzy i monterzy, rolnicy oraz pracownicy usług.  

Brak zainteresowania edukacją może wynikać m.in. z nieuświadamianej potrzeby kształcenia, 

braku odpowiedniej informacji o możliwościach, niedostrzeganiu korzyści, czy też z barier 

finansowych. Problem opłacalności (zwrotu) inwestycji w edukację dotyczy szczególnie osób 

starszych, których przewidywany okres aktywności zawodowej jest relatywnie krótki. Według 

danych BKL, większość osób, które nie uczestniczyły w kursach lub szkoleniach wskazywała na 

bariery wewnętrzne: nie odczuwała potrzeby podnoszenia swoich kompetencji dla celów 

zawodowych, brakowało im czasu lub motywacji. Towarzyszył temu systematyczny spadek 

gotowości do przekwalifikowania się wraz z wiekiem. W grupie wieku 50–59/64 lata wyraźnie 

częściej wskazywanym powodem rezygnacji ze szkoleń było przekonanie, że w tym wieku nie 

ma sensu się dokształcać (15% wobec maksymalnie 2% wśród osób młodszych). Jednak 

najczęściej wskazywanymi powodami braku aktywności edukacyjnej był brak takiej potrzeby 

w pracy (68% wśród pracujących) lub brak motywacji do rozwoju. Odpowiedzi świadczące 

o zewnętrznych barierach uczestnictwa pojawiały się sporadycznie. Można powiedzieć, że dla 

pracowników 50+, powoli przygotowujących się do przejścia na emeryturę, poświęcanie czasu 

i pieniędzy na podnoszenie kompetencji wydaje się bezcelowe. W sytuacji, w której horyzont 

czasowy aktywności zawodowej jest stosunkowo krótki taka inwestycja lub przekwalifikowanie 

wydaje się być mniej opłacalna niż dla osób młodych. Wśród bezrobotnych bierność można 

interpretować jako brak wiary w sensowność i znaczenie takich działań dla zwiększenia szans 

zatrudnienia. Powodem może być także niedopasowanie zakresu wiedzy i sposobu jej 

przekazywania do kompetencji i potrzeb odbiorców (np. wiedzy zbyt trudnej lub takiej, którą już 

posiadają) oraz braku możliwości wykorzystania jej w pracy.  

Z pewnością nie można wnioskować, że podnoszenie poziomu swoich kompetencji jest 

rzeczywiście bezużyteczne dla pracowników i bezrobotnych. Dane BKL wskazują, że aktywność 

edukacyjną w wieku dorosłym należy rozważać przede wszystkim z perspektywy zawodowej: 

uczestnictwo w kursach i szkoleniach traktowane było głównie jako działanie zwiększające 

szanse rynkowe lub kompetencje zawodowe. Osoby, które uczestniczyły w kursach i szkoleniach 

były najczęściej motywowane wymaganiami obecnej pracy (76% wśród pracujących) lub chęcią 

zdobycia pracy (49% wśród bezrobotnych). Chęć rozwoju własnych zainteresowań i inne 

motywacje pozazawodowe pojawiały się znacznie rzadziej (z wyjątkiem osób nieaktywnych 

zawodowo, które jednak sporadycznie podnosiły swoje kompetencje).  

Podsumowując, aktywność edukacyjna dorosłych Polaków jest niska, zaś starsze grupy wiekowe 

odnotowują wskaźniki niższe niż grupy młodsze. W świetle analiz, które zostały przytoczone 

jedynie w formie skróconej (por. Szczucka et la. 2012, 2014), wydaje się, że głównymi 



 

 

 

determinantami aktywności edukacyjnej osób pracujących są wymagania i charakter pracy wraz 

z możliwościami, jakie w tej pracy występują. W takim ujęciu głównym motorem napędowym 

aktywności edukacyjnej są pracodawcy, którzy najczęściej finansują szkolenia i decydują o tym, 

kogo na nie wysyłają. Ich roli i inwestycjom w kadry przyjrzymy się w rozdziale IV.   

1.6. Poziom kompetencji osób starszych  

W ramach badań BKL pytano respondentów o samoocenę szeregu kompetencji45 (por. Czarnik, 

Turek, 2012; Turek, 2013). Wyniki pokazują, że generalnie wraz wiekiem spadała bezwzględna 

samoocena niemal wszystkich kompetencji, z wyjątkiem zdolności technicznych (także przy 

kontroli innych zmiennych: płci, liczby lat nauki, zawodu) (zob. wykres III.18). Największy 

spadek był jednak widoczny w przypadku kompetencji fizycznych i komputerowych.  

Wykres III.18. Związek między samooceną poziomu kompetencji a wiekiem wśród Polaków w 2011 r. 

 

Uwagi: Kompetencje: ART – zdolności artystyczne i twórcze, BIU – organizowanie i prowadzenie prac 

biurowych, DYS – dyspozycyjność, FIZ – sprawność fizyczna, INT – kontakty z innymi ludźmi, zdolności 

kierownicze i organizacja pracy, KOG – wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków, KOM – 

obsługa komputera i wykorzystanie internetu, MAT – wykonywanie obliczeń, SAM – samoorganizacja pracy 

i przejawianie inicjatywy, terminowość, TCH – obsługa, montowanie i naprawa urządzeń. 

Źródło: Czarnik, Turek, 2012: 75, na podstawie BKL-Badanie Ludności 2010-2012. 

Należy pamiętać, że w przypadku subiektywnej samooceny istotny jest poziom odniesienia, 

który w przypadku porównań międzygeneracyjnych może być kluczowy – w toku kolejnych lat 

życia i pracy ludzie mają możliwość poznania swoich możliwości i weryfikacji ich oceny. Wraz 
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 Badanym zadano pytanie: „Teraz przeczytam Panu(–i) listę różnych umiejętności. Przy każdej z nich poproszę 

Pana(–ią) o ocenę poziomu własnych umiejętności pod tym względem na 5–punktowej skali, gdzie 1 oznacza 

poziom niski, 2 – podstawowy, 3 – średni, 4 – wysoki i 5 – bardzo wysoki”. W badaniach BKL 2012-2013 lista 

kompetencji składała się z 32 pozycji, ujętych w 12 ogólniejszych kategorii. Więcej szczegółów znajdzie 

Czytelnik w corocznych  raportach dot. badań ludności BKL: www.bkl.parp.gov.pl.  

http://www.bkl.parp.gov.pl/


 

 

 

z wiekiem często spada też ogólna samoocena jednostek (bez związku z poziomem 

poszczególnych kompetencji), natomiast młodsze pokolenia mogą być mniej krytyczne wobec 

siebie. Dlatego lepszym sposobem analizy jest oparcie się o tzw. dane wycentrowane – 

w przypadku każdego respondenta oceny poszczególnych kompetencji zostały odniesione do 

średniego poziomu wszystkich jego ocen, co daje możliwość analizy tego, jak respondenci 

oceniali poszczególne umiejętności w stosunku do innych umiejętności46 (Turek, 2013: 92-97). 

W takim ujęciu samooceny kompetencji wyróżnić możemy trzy grupy: 

1. Kompetencje wykazujące wyraźny relatywny wzrost w kolejnych grupach wiekowych – 

oceniane relatywnie wysoko wśród osób 50+ i nisko wśród osób młodszych, m.in. 

kompetencje techniczne (obsługa, montowanie i naprawa urządzeń), interpersonalne 

(m.in. kontakty z innymi ludźmi, praca w grupie, komunikatywność), niektóre 

kompetencje samoorganizacyjne (m.in. samodzielne podejmowanie decyzji, 

terminowość), kierownicze (koordynowanie i dyscyplinowanie innych pracowników, 

organizacja pracy), dyspozycyjność i elastyczny czas pracy, logiczne myślenie i analiza 

faktów. 

2. Kompetencje niewykazujące wyraźnego i monotonicznego związku z wiekiem – 

oceniane na tle innych kompetencji podobnie przez różne grupy wiekowe, m.in. 

przedsiębiorczość, odporność na stres, wyszukiwanie informacji, kreatywność, 

umiejętności matematyczne, zdolności artystyczne, organizowanie i prowadzenie prac 

biurowych, biegłe posługiwanie się językiem polskim. 

3. Kompetencje wykazujące wyraźny relatywny spadek w kolejnych grupach wiekowych – 

oceniane relatywnie wysoko wśród osób młodszych i nisko wśród osób 50+, m.in. 

sprawność fizyczna, uczenie się nowych rzeczy oraz wszelkie mniej i bardziej 

zaawansowane umiejętności komputerowe.   

Na postawie badań sondażowych nie sposób dokonać pogłębionej i rzetelnej analizy zmian 

w poziomie kompetencji, szczególnie takich jak kompetencje kognitywne, tym bardziej, gdy 

analizuje się samooceny respondentów. Mimo tego, dane z badań BKL są zgodne z przeglądem 

literatury na ten temat, zaprezentowanym w rozdziale I.4. Zróżnicowanie ocen obrazuje dwa 

procesy: różnice międzypokoleniowe oraz proces starzenia się. Kompetencje fizyczne 

i komputerowe spadają wraz z wiekiem zarówno w ocenach bezwzględnych, jak 

i wycentrowanych, choć główne przyczyny tych zmian tkwią w odmiennych od siebie procesach. 

Spadek zdolności fizycznych wynika przede wszystkim z procesów starzenia się, spadek 

umiejętności komputerowych jest natomiast konsekwencją gorszej adaptacji do zmian 

technologicznych i „rewolucji” informatycznej ostatnich dekad (warto jednak dodać, że spadek 

w zakresie kompetencji komputerowych w kolejnych kohortach maleje wraz ze wzrostem 

wykształcenia, zależy też od rodzaju wykonywanego zawodu). 
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 Dzięki temu eliminujemy różnicę w poziomie ogólnej samooceny (samokrytycyzmu) pomiędzy 

respondentami i różnice w subiektywnej skali. 



 

 

 

W wieku starszym następuje spadek inteligencji płynnej obejmującej m.in umiejętność uczenia 

się, co obserwujemy także w samoocenach respondentów. Natomiast obserwowanego wzrostu 

samooceny umiejętności logicznego myślenia i analizy faktów raczej nie powinno się łączyć ze 

zdolnościami abstrakcyjnego wnioskowania logicznego, lecz z funkcjonowaniem w świecie 

codziennym – wraz z wiekiem rośnie zazwyczaj potencjał kognitywny bazujący na kumulującej 

się wiedzy, doświadczeniu i inteligencji skrystalizowanej.  

Warto zwrócić uwagę na kompetencje wysoko cenione w firmach (co potwierdzają badania 

pracodawców BKL), w których doświadczenie i wiedza zdobywane latami są niewątpliwie 

atutami. Są to m.in. zdolności interpersonalne, takie jak współpraca w grupie, łatwe 

nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami, komunikatywność oraz umiejętność 

rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludźmi. W oparciu o wyniki wycentrowane, w kolejnych 

grupach wiekowych widoczny jest wzrost samooceny tych kompetencji, czyli osoby starsze 

oceniają je na tle innych zdolności względnie wyżej niż osoby młodsze. Podobnie, wraz 

z wiekiem respondentów rosły względne samooceny kompetencji organizacyjnych 

i kierowniczych. Wśród nich były: przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy, samodzielne 

podejmowanie decyzji, zdolności kierownicze, umiejętność organizacji pracy, koordynowanie 

pracy innych pracowników, terminowa realizacja działań.  

2. Polityka publiczna względem osób starszych i starzenia się 

ludności47 

W czasie, kiedy Polska przemierzała długą drogę od kraju socjalistycznego do członka 

nowoczesnej i demokratycznej Europy, zmagając się z problemami transformacji, zmiany 

demograficzne z rzadka zyskiwały zainteresowanie decydentów politycznych. Lata 90. były 

okresem zawirowań i znaczących zmian w sferze politycznej, ekonomicznej i na rynku pracy. 

Wśród wyzwań okresu transformacji, poza budowaniem podwalin nowego systemu polityczno-

gospodarczego, była m.in. prywatyzacja, galopująca inflacja, pauperyzacja niektórych grup 

i wzrost nierówności, które skupiały uwagę polityków. Model gospodarki znacząco się zmienił: 

z socjalistycznego fordyzmu z wielkimi przedsiębiorstwami, prymatem przemysłu ciężkiego,  

dużą klasą robotniczą, na model wolnorynkowego postfordyzmu – elastycznego, z dużym 

udziałem usług, dominacją małych i średnich przedsiębiorstw i z coraz silniej akcentowanym 

„rynkiem pracownika” (Gardawski, 2009b: 53-64, 86-140). Przystąpienie do Unii Europejskiej 

w 2004 r. można uznać za symboliczny koniec transformacji systemowej i okresu bodowy 

nowoczesnej demokracji. Po akcesji sytuacja na rynku pracy poprawiła się – spadało bezrobocie, 

a wzrost PKB przyspieszył.  
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 Rozdział ten częściowo opiera się na fragmentach opublikowanych przez autora w tekstach: 

Ruzik-Sierdzinska, Perek-Białas, Turek (2013) i Turek (2013). 



 

 

 

Politykę wobec wyzwań starzejącej się ludności (w skrócie możemy ją nazywać polityką 

ageingową) w Polsce możemy podzielić na cztery główne okresy: transformacji systemowej 

i reformy emerytalnej (lata 1989–1999), okres przygotowawczy do wejścia do UE (2000–2003), 

okres po wejściu do Unii Europejskiej (2004–2008) oraz rozwój polityki względem starzenia się 

ludności w ostatnich latach (2009–2014) (por. Perek-Białas, Turek, 2011b; Ruzik-Sierdzinska, 

Perek-Białas, Turek, 2013; Turek, 2013). 

2.1. Transformacja systemowa i reforma emerytalna (1989–1999) 

Okres 1989–1999 obejmuje transformację ustrojową i główne reformy systemowe. Był to 

burzliwy czas, kiedy uwagę kolejnych rządów przykuwały głównie podstawowe i doraźne 

problemy budowania i stabilizacji młodej demokracji i wolnorynkowej ekonomii, prywatyzacji, 

bezrobocia, inflacji, konstytucji i podstawowych reform społecznych (Gardawski, 2009b: 61-64). 

Obniżający się wiek przechodzenia na emeryturę, wspomagany dodatkowo przez możliwości 

wcześniejszych emerytur i ich substytutów w postaci świadczeń rentowych i przedemerytalnych, 

był traktowany jako proces sprzyjający bezkonfliktowemu rozwiązaniu problemu rosnącego 

bezrobocia. W porównaniu do innych krajów Europy społeczeństwo polskie było relatywnie 

młode. Jedynym wyzwaniem, które doczekało się szerokiego politycznego zaangażowania, była 

kwestia rosnącego obciążenia systemu emerytalnego. W połowie lat 90. potrzeba jego reformy 

wydawała się już nieunikniona. W perspektywie następnych dwóch-trzech dekad na emeryturę 

miało przejść pokolenie wyżu demograficznego lat 1940-1950, tymczasem aktywność zawodowa 

osób starszych była bardzo niska. Repartycjny system emerytalny oferował w tym czasie szerokie 

możliwości i duże zachęty do wczesnego opuszczania rynku pracy, które stanowiło szczególnie 

korzystne rozwiązanie dla osób z krótkim stażem zawodowym i niskimi zarobkami (Stańko, 

2010). W 1993 r. Minister Pracy zainicjował pierwsze szersze debaty dotyczące przyszłości 

systemu emerytalnego, angażując w nie m.in. rząd, polityków, ekonomistów i związki zawodowe. 

W kolejnych latach włączyły się do nich szersze środowiska naukowe oraz instytucje 

międzynarodowe, m.in. Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Golinowska, 

Hausner, 1998; Chłoń, Góra, Rutkowski, 1999; Góra, 2013).  

W efekcie tych działań w 1997 r. powstał plan reform zatytułowany „Bezpieczeństwo dzięki 

różnorodności”. Ostatecznie, odważna i nowatorska w skali regionu Europy Środkowo-

Wschodniej reforma została wprowadzona w 1999 r., zastępując stary system emerytalny typu 

bismarckowskiego oparty o zdefiniowane świadczenie nowym, opartym na indywidualnych 

kontach w trzech filarach i zdefiniowanej składce. Nowy system oferował silniejsze zachęty do 

wydłużania okresu aktywności zawodowej, łącząc ją z wysokością świadczenia emerytalnego. 

Każdy kolejny rok pracy oznaczać miał zwiększenie oszczędności zgromadzonych na koncie 

(w związku z dodatkowymi składkami, waloryzacją konta ZUS oraz zwrotom z inwestycji 

w OFE), a skróceniu ulegać miał przewidywany okres przebywania na emeryturze. Jednak wiele 



 

 

 

planowanych zmian, w tym ograniczenie przywilejów emerytalnych, zostało odsuniętych 

w czasie, m.in. ze względu na naciski związków zawodowych (Grodzicki, 2012; Góra, 2013).   

Bez wątpienia reforma emerytalna była głównym osiągnięciem w zakresie polityki wobec 

starzenia się ludności tego okresu, a może i całych ostatnich dwóch dekad. Promowała ona ideę 

produktywnego starzenia się, koncentrując się na zwiększaniu aktywności zawodowej osób 

starszych, definiowała ją jednak w kategoriach ekonomicznej stabilności systemu zabezpieczeń 

społecznych. Efekty wprowadzenia nowego systemu jeszcze przez wiele lat nie mogły być 

obserwowane w zachowaniach indywidualnych (pierwsze roczniki objęte nowym systemem 

miały wchodzić w wiek emerytalny dopiero pod koniec lat 2000.). Tymczasem praktyka 

organizacyjna w polskich firmach, a także polityka publiczna w dużej mierze nakierowane były 

w latach 90. na wypychanie osób starszych z rynku pracy (Kochanowicz, Kozarzewski, 

Woodward, 2005; Chłoń-Domińczak, 2009; Góra, 2008). Idee active ageing policy były zaś 

nieobecne. Szatur-Jaworska (2000: 119 ff., 138-140) i Błędowski (2002) stwierdzają, że w latach 

90. polityka względem osób starszych w Polsce ograniczona była niemal wyłącznie do 

bezpośredniego wsparcia w zakresie zdrowia i pomocy społecznej. Brakowało natomiast 

długookresowej polityki względem starości, nakierowanej na stworzenie odpowiednich 

warunków dla aktywnego funkcjonowania osób starszych, solidarność międzygeneracyjną, 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu i niesamodzielności.  

2.2. Okres przygotowawczy do wejścia do UE (2000–2003) 

W latach 2000–2003, będących okresem przygotowawczym do wejścia do UE, polityka 

ageingowa uzyskała już znaczący status w unijnych dokumentach strategicznych. Wśród celów 

Strategii Lizbońskiej (2000), jednego z podstawowych aktów wspólnoty, znalazł się wzrost 

wskaźników zatrudnienia dla grupy wiekowej 55-64 lata do poziomu 50% w 2010 r. (w Polsce 

wynosił on w tym czasie poniżej 30%). Nie przełożyło się to jednak na krajową politykę 

(Błędowski, 2002). Przykładowo, w „Narodowej Strategii na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia 

i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006” kwestia aktywności zawodowej osób 

starszych nie została wskazana jako priorytet działań. Z kolei w „Strategii Społecznej na lata 

2000-2003” skupiano się na zatrudnieniu i bezrobociu wśród młodych. Jedynie nieliczne 

inicjatywy podejmowały problematykę ageingową, np. tzw. plan Hausnera podkreślał 

konieczność zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych (proponował m.in. likwidację 

zachęt do wczesnej dezaktywizacji i ograniczenie przywilejów emerytalnych, podniesienie 

wieku emerytalnego kobiet do 65 lat). Ostatecznie jednak nie wszedł on w życie.  

Okres ten był jednocześnie czasem pogarszającej się sytuacji gospodarczej – bezrobocie rosło 

osiągając rekordowe wartości 20%, a na rynek pracy wchodziło pokolenie wyżu lat 70. i 80., 

znacząco obniżając przeciętny wiek siły roboczej w porównaniu do krajów 

zachodnioeuropejskich. Wcześniejsze emerytury nadal były traktowane jako remedium na 



 

 

 

wysokie bezrobocie wśród młodych, a samą emeryturę postrzegano jako okres zasłużonego 

odpoczynku (Chłoń-Domińczak, 2009; Góra, 2008).  

Kwestia polityki aktywnego starzenia się nadal pojawiała się niemal wyłącznie w środowisku 

naukowym i eksperckim, nie znajdując miejsca w polityce publicznej (pomijając kwestie 

związane z reformą emerytalną, wcześniejszymi emeryturami, waloryzacją lub KRUS; 

Lewandowski 2008). Politycy, wśród których przeprowadzano wywiady w 2002 r. w ramach 

projektu ActiveAge (Perek-Białas, Ruzik, 2004), nie wskazywali na żadne programy lub 

inicjatywy, które miałyby uwzględniać ideę active ageing na poziomie polityki centralnej. 

Spodziewane wejście do UE nie miało przełożenia na kształt polityki krajowej w tym wypadku. 

Należy jednak podkreślić, że pewne działania w tym kierunku pojawiały się na poziomie 

regionalnym. Przykładem jest „Regionalny Program Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości 

na lata 2004-2006 w Małopolsce”. Miał on na celu pomoc osobom starszym w codziennych 

trudnościach, podnieść ich poziom życia, promować dobre starzenie się i zapobiegać 

wykluczeniu społecznemu.   

2.3. Po wejściu do Unii Europejskiej (2004–2008) 

Sytuacja polityczna znacząco zmieniła się w latach 2004–2008, po wejściu do UE. Nastąpił 

wzrost gospodarczy, polepszyła się sytuacja na rynku pracy, m.in. bezrobocie spadło z poziomu 

około 20% w 2004 r. do poniżej 10% w 2008 r. Nadal jednak osoby młodsze miały problem ze 

znalezieniem pierwszej pracy. Wobec ogromnego wzrostu liczby absolwentów studiów 

wyższych, dyplom uczelni nie gwarantował zatrudnienia. Zaowocowało to masowymi 

migracjami zarobkowymi osób młodych.  

Jako nowy kraj członkowski, Polska musiała dostosować swoją strategię polityczną do celów 

i priorytetów unijnych. Dotyczyło to również tematyki aktywnego starzenia się i zwiększania 

aktywności osób starszych (Podkański, 2012). Efektem było włączenie odpowiednich celów 

i działań do dokumentów strategicznych oraz powstanie pierwszych realnych inicjatyw 

z zakresu polityki aktywnego starzenia się. W latach 2004-2005 zrealizowano pilotażowy 

„Program 50+” mający zwiększyć zatrudnienie osób po 50 r.ż. Był on jednak skierowany jedynie 

do niewielkiej grupy 1480 odbiorców.  

Kluczowe znaczenie miało natomiast opracowanie kompleksowego programu „Solidarność 

Pokoleń – Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” w 2008 r., 

któremu towarzyszyły badania, analizy, dyskusje i większe niż dotychczas zainteresowanie 

społeczne (Boni, 2007; MPiPS, 2008; Rutkowski, 2008). Program był odpowiedzią na wyzwania 

starzejącej się ludności, skupiając się na zwiększeniu aktywności zawodowej osób starszych do 

2020 r. Był on dokumentem strategicznym, zawierającym zestaw celów, priorytetów i działań 

mających w efekcie podnieść wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64 lata do 50% 

w 2020 r. (do 40% w 2013 r.). Skupiał się przede wszystkim na produktywnym starzeniu się, 



 

 

 

w wielu miejscach zawierały jednak również idee aktywnego oraz zdrowego starzenia się, 

uwzględniające osoby w różnym wieku (chociaż głównie 45+ i 50+).  

Pierwsze lata po wejściu do UE można podsumować jako okres budowania podstaw polityki 

ageingowej w Polsce. Należy ją jednak rozpatrywać w kontekście unijnym. W takim ujęciu 

charakter polityki względem osób starszych w tym okresie można określić jednak jedynie jako 

fasadowy. Była ona bowiem motywowana przez potrzebę odpowiedzi na priorytety unijne 

i początkowo nie miała też przełożenia na rzeczywiste i znaczące działania. Wprawdzie okres ten 

został zakończony przez opracowanie „kamienia milowego” w postaci programu „Solidarność 

Pokoleń”, jednak główną motywacją do jego powstania było sprostanie międzynarodowym 

oczekiwaniom, niekoniecznie zaś rozwiązanie wewnętrznych problemów. Jako dokument 

strategiczny, a więc wyznaczający ogólne cele na stosunkowo długą (trwającą ponad jedną 

kadencję) przyszłość, nie dawał on wystarczająco silnych podstaw do realnych działań. Polityka 

społeczna w tym okresie skupiła się przede wszystkim na zagadnieniach rodziny, problemach 

rodzin wielodzietnych, czy też zagadnieniach zapewniania opieki w żłobkach i przedszkolach. 

Ponadto, w dominującym w Polsce modelu opieki rodzinnej starsze kobiety (zazwyczaj babcie) są 

uznawane za podstawową grupę opiekunów wspierających rodziców w wychowywaniu małych 

dzieci (wnuków) (Kotowska, Wóycicka, 2008). W takim ujęciu wcześniejsze przechodzenie na 

emeryturę jest działaniem wspierającym politykę prorodzinną.    

2.4. Rozwój polityki względem starzenia się ludności w latach 2009–2014 

Od 2009 r. do chwili obecnej, czyli do końca 2014 r. można zaobserwować zmianę w dyskursie 

politycznym dotyczącym kwestii osób starszych. Konsekwencje zmian demograficznych nie 

dawały się już dalej marginalizować. Polityka fasadowa powoli ustąpiła miejsca rzeczywistym 

zmianom.  

Dokument implementacyjny programu „Solidarność Pokoleń”, zawierający karty działań, został 

przyjęty przez Radę Ministrów w 2010 r. (zaktualizowany w 2012 r.). Mimo iż program był 

obiecujący, jego wdrożenie w pierwszych latach jest trudne do oceny, tym bardziej, że nastąpiło 

spowolnienie gospodarcze i przesunięcie priorytetów politycznych. Na początku 2011 r. MPiPS 

opublikowało raport dotyczący efektów programu w okresie 2008-2010 (MPiPS, 2011). 

Zatrudnienie kobiet w wieku 55-64 lata wzrosło o 3,5 punktu procentowego do poziomu 24,2% 

(nadal jedno z najniższych w Europie), mężczyzn zaś o 1,3 p. p. do poziomu 45,3%. Szkoleniami 

objętych zostało ponad 100 tys. bezrobotnych i pracowników w wieku 45+. Jak pokazuje raport, 

ponad 10 tys. osób w wieku 50+ znalazło zatrudnienie. Niemniej ciężko jest ocenić efektywność 

(szczególnie efektywność netto) działań rządowych. Większość z nich miała charakter 

legislacyjny, a wskaźniki w rodzaju liczby uczestników szkoleń niewiele mówią o efektach. 

Niektóre krytyczne komentarze podkreślały nieadekwatność wysokich nakładów do 

osiągniętych rezultatów (Rzeczpospolita, 2011).  



 

 

 

Nieporównywalnie większe znaczenie miała decyzja o ograniczeniu przywilejów emerytalnych 

istniejących od lat 90. i podniesieniu ustawowego wieku emerytalnego. Działania te zostały 

zaplanowane już w reformie z 1999 r., lecz przez lata ich realizację odsuwano w czasie (najpierw 

do 2006 r., potem do 2008 r.), traktując jako temat zapalny – nikt nie chciał narażać się wyborcom 

wprowadzając niepopularne zmiany. Przeciwne ograniczeniom były związki zawodowe i znaczna 

część społeczeństwa, zwolenników szukać można było jedynie wśród pracodawców oraz 

środowisk eksperckich. Nie zaskakuje to w świetle doświadczeń innych krajów – J. Fernandez 

(2012) analizując proces reform emerytalnych przeprowadzanych od początku lat 80. w 19 

krajach OECD stwierdza, że wycofywanie się z hojnego systemu przywilejów, budowanego przez 

niemal sto lat, nastręczało ogromnych problemów wszystkim rządom.  

Wcześniejsze emerytury zostały w większości zlikwidowane dopiero w 2009 r., kiedy większość 

osób z powojennego wyżu demograficznego była już na emeryturze, co znacząco zmniejszało 

liczbę potencjalnych przeciwników zmian. Około 900 tys. osób z 300 zawodów straciło 

przywileje. W miejsce wcześniejszych emerytur wprowadzono tymczasowy system emerytur 

pomostowych, oparty o ryzyko występujące w miejscu pracy (nie zaś jak poprzednio – o listę 

zawodów). Prawo do emerytur pomostowych (możliwości wcześniejszego o 5 lat, poza 

konkretnymi przypadkami, uzyskania świadczenia emerytalnego) uzyskały osoby wykonujące 

jedną z ponad 60 wybranych prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Protesty związków zawodowych doprowadziły jednak do zachowania lub uchwalenia innego 

rodzaju przywilejów emerytalnych m.in. dla górników, nauczycieli, służb mundurowych 

i pracowników kolei. Nadal świadczenia branżowe pobierać będzie zatem duża liczba nowych 

emerytów. W grudniu 2013 r. emerytury pomostowe były wypłacane 9,2 tys. osób, jednak liczba 

ta stale rośnie (ZUS, 2014). Ogółem, liczbę uprawnionych można szacować na niemal 320 tys., 

gdyż za tylu pracowników w styczniu 2014 r. składki na fundusz emerytur pomostowych 

opłacało 8,9 tys. przedsiębiorców. Natomiast liczba stanowisk, na których wykonywane są prace 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wyniosła ponad 102 tys.48. Do tego 

dochodzą pozostałe emerytury branżowe, m.in. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, 

które jeszcze do 2032 r. będą uprawniały do wcześniejszego przejścia na emeryturę (w 2013 r. 

pobierało je ponad 2 tys., jednak liczba ta stale się zwiększa).  

W 2012 r. nadal niemal jedna trzecia spośród 6,3 mln emerytów pozarolniczych i rolniczych, czyli 

ponad 1,9 mln osób, pobierała emerytury branżowe (rolnicze, górnicze, resortowe, nauczycielskie, 

kolejarskie49)50. Warto też zwrócić uwagę na wciąż dużą liczbę „młodych” emerytów. Aż 15% 

aktualnych świadczeniobiorców (940 tys.) pobierało emerytury w wieku wcześniejszym niż 
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 Emerytury KRUS – ponad 1 056 tys.; górnicze – 204 tys.; resortowe (MON, MS, MSWiA) – 272 tys.; 

nauczycielskie – 275 tys.; kolejarskie – 126 tys. (GUS, 2013a; 2013b). 
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 M. Grodzicki (2012: 363) dla danych z lat 2008-2010 szacował, że wydatki na około 1,5 mln emerytur 

rolniczych, górniczych, sędziowskich, prokuratorskich i mundurowych sięgały 2% PKB rocznie. 



 

 

 

ustawowy wiek emerytalny51, w przypadku emerytur resortowych (MON, MS i MSWiA) było to aż 

66% (na podstawie danych: GUS, 2013a). Dodajmy, że liczba ta powoli się zmniejsza – w 2011 r. 

wcześniejsze emerytury pobierało 18% (1,1 mln) emerytów (GUS, 2013b).  

Przywileje emerytalne stanowią pozostałości socjalistycznego modelu, w którym duże znaczenie 

odgrywała redystrybucja ukryta, czyli mechanizmy gospodarcze o bardzo skomplikowanej 

naturze, niedostępne bezpośrednio opinii publicznej. Problemy w zreformowaniu tego systemu 

wynikają z silnej pozycji grup interesu (por. Gardawski, 2009a; Grodzicki, 2012). M. Grodzicki 

(2012: 363) wskazuje, że emerytury branżowe podważają zasadę sprawiedliwości społecznej, 

mają negatywne konsekwencje dla efektywności gospodarowania i mogą stanowić barierę 

przezwyciężenia głębokich problemów strukturalnych występujących w górnictwie, rolnictwie, 

sądownictwie, policji i wojsku.   

Jedną z najistotniejszych kwestii, której rozwiązania nie chcą podjąć się kolejne ekipy rządzące, 

pozostaje ubezpieczanie rolnicze, które w 2013 r. pobierało ponad 1,2 mln obywateli (dane 

KRUS). Zmiany w KRUS od lat postulują eksperci z kręgów finansowych, socjalnych oraz 

ekonomii rolnictwa (m.in. włączenie rolników z największymi gospodarstwami do systemu ZUS 

oraz ograniczenie dostępu do systemu osobom nie będącym w rzeczywistości rolnikami). Od lat 

jednak dzięki silnej pozycji partii reprezentujących środowiska rolników utrzymuje się status 

quo. System ten niewiele się zmienił od lat 70. i 80. W okresie transformacji sytuacja rolników 

uległa znaczeniu pogorszeniu, a KRUS zaczął pełnić rolę osłony socjalnej (Grodzicki, 2012).  

Ograniczanie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury zwiększyło zainteresowanie 

innymi formami świadczeń dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Można 

zaobserwować znaczący stały wzrost liczby wypłacanych świadczeń przedemerytalnych – 

z około 60 tys. w 2008 r. do ponad 150 tys. pod koniec 2013 r., i liczba ta będzie zapewne nadal 

rosnąć (ZUS, 2014).   

Drugim kluczowym krokiem w kierunku wydłużenia przeciętnego okresu aktywności 

zawodowej, obok znaczącej, choć niepełnej likwidacji przywilejów emerytalnych, było przyjęcie 

w 2012 r. przez Parlament planów stopniowego zwiększenia ustawowego wieku emerytalnego 

do 67 lat, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Proces ma następować systematycznie – 

o 1 miesiąc co kwartał. Oznacza to, że pułap 67 lat zostanie osiągnięty dla mężczyzn w 2020 r., 

a dla kobiet w 2040 r. Również i ta zmiana była odważną decyzją w kontekście ostatnich dwóch 

dekad. Chociaż jest to zmiana popierana przez większość ekspertów i związki pracodawców, to 

mocno krytykowana jest ona przez opozycję i związki zawodowe.  

Z pewnością wprowadzenie instytucjonalnych zachęt do wydłużania okresu aktywności 

zawodowej oraz ograniczenie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę będą 

skutkować podnoszeniem się przeciętnego wieku przechodzenia na emeryturę. Jednocześnie też 
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zwiększać się powinien wskaźnik zatrudnienia w grupach przedemerytalnych (m.in. ze względu 

na to, że część osób, które poprzednio przechodziłyby na wcześniejsze emerytury teraz nie 

będzie miała takiej możliwości i pozostanie w pracy o kilka lat dłużej). Należy jednak pamiętać, 

że niekoniecznie będzie to równoznaczne z w pełni skuteczną polityką aktywizacji zawodowej. 

Będziemy o niej mogli mówić dopiero wtedy, jeżeli wzrośnie zatrudnialność bezrobotnych 

i ogólna aktywizacja nieaktywnych zawodowo w wieku starszym. Tymczasem sytuacja tych 

dwóch ostatnich grup prezentuje się pod tym względem podobnie jak w poprzednich latach, 

czyli niekorzystnie. Chociaż bezrobocie w grupie 50+ jest niższe niż wśród młodszych generacji, 

to – z wyjątkiem osób z wysokimi kwalifikacjami – bardzo trudno znaleźć w tym wieku 

zatrudnienie u nowego pracodawcy, a utrata pracy oznacza bardzo często koniec kariery 

zawodowej. Przykładowo, w latach 2008-2010 osoby bezrobotne w wieku 45–59 lat 

w porównaniu do osób w wieku 25–44 lat miały mniejsze szanse na podjęcie pracy, większe 

ryzyko trwania w bezrobociu i większe ryzyko dezaktywizacji zawodowej. Szczególnie trudna 

była sytuacja bezrobotnych kobiet – w grupie po 55 r.ż. praktycznie nie obserwowało się 

przepływów do zatrudnienia (Magda, Ruzik-Sierdzińska, 2012). Skutkiem takiej sytuacji jest 

duży udział długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (szczególnie wśród kobiet) 

w starszych grupach wiekowych.   

Jedną z najczęściej wymienianych barier dla wzrostu zatrudnialności osób starszych jest 4-letni 

przedemerytalny okres ochronny (Szatur-Jaworska, 2008: 24). Według prawa pracy, 

pracodawca nie może zwolnić pracownika w tym okresie. Stanowi to czynnik zniechęcający 

pracodawców do zatrudniania, zmniejszając ich elastyczność i stwarzając ryzyko braku 

możliwości zwolnienia pracownika niespełniającego ich oczekiwań. Przypomnę, że bezrobotni 

wieku 50-59/64 lata wskazywali na wiek, jako na jedną z głównych barier w znalezieniu pracy 

(dane BKL-Badanie Ludności 2013). I. Magda i A. Ruzik-Sierdzińska (2012) stwierdzają, że w 

świetle analizowanych przez nie danych wpływ ochrony prawnej na sytuację osób starszych jest 

niejednoznaczny. Z jednej strony, wydaje się, że ochrona zmniejsza odpływy z zatrudnienia do 

bezrobocia. Z drugiej jednak, zmniejsza ona elastyczność, powstrzymując starszych 

pracowników przed zmianą pracodawcy, a przede wszystkim zmniejsza zatrudnialność, 

powstrzymując pracodawców przed zatrudnianiem osób, które niedługo wchodzą w okres 

ochronny, a nawet może skłaniać ich do zapobiegawczego zwalniania pracowników w tym 

wieku. Za takim mechanizmem przemawia teoria ekonomiczna, do której się już odwoływałem – 

niepewność względem przyszłej wydajności i kosztów pracownika stanowi istotny element 

procesu rekrutacji. Ograniczenie możliwości reakcji na negatywny rozwój wydarzeń zwiększa 

ryzyko pracodawcy zatrudniającego nowego pracownika. Z tego też względu często pojawiają 

się sugestie rezygnacji z regulacji ochronnych w wieku przedemerytalnym celem zwiększenia 

zatrudnialności osób starszych (Rutkowski, 2008; Siergiejuk, Gajderowicz, Sztanderska, 2010). 

Możliwe jest jednak ominięcie tego przepisu, jeżeli osoba zostanie zatrudniona na czas 

określony lub w formie umowy cywilnoprawnej (takiej umowy nie można wprawdzie 



 

 

 

wypowiedzieć, ale ochrona kończy się wraz z jej wygaśnięciem). O wykorzystywaniu tego 

mechanizmu może świadczyć wyraźnie wyższy udział umów na czas określony wśród osób po 

60. r.ż. (pod koniec 2010 r. było to około 30% wobec około 15% w grupie 45-54 lata; Magda, 

Ruzik-Sierdzińska, 2012: 636).  

Wydaje się, że ostatnie lata przyniosły zmianę w percepcji starości oraz procesu starzenia się. 

Wzrosło medialne i społeczne zainteresowanie kwestiami związanymi ze starzeniem się 

społeczeństwa, przede wszystkim z systemem emerytalnym, co wynikało z kolejnych jego zmian 

oraz z wchodzenia w wiek emerytalny osób objętych nowym systemem. Jednak coraz częściej 

w mediach, debatach akademickich oraz politycznych zaczęły pojawiać się zagadnienia 

aktywnego starzenia się. Sprzyjało temu także ustanowienie 2012 r. Europejskim Rokiem 

Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (chociaż bezpośredni przekład 

z języka angielskiego to Rok Aktywnego Starzenia Się i Solidarności Międzypokoleniowej).   

Wśród obecnych debat często pojawiał się temat wysokości świadczeń emerytalnych w nowym 

systemie. Pierwszoplanowym celem reformy z 1999 r. było zapewnienie stabilności systemu 

i stworzenie warunków do wydłużania okresu aktywności zawodowej. Kwestie wysokości 

emerytur, stopy zastąpienia i zagrożenia ubóstwem emerytów były pochodnymi 

wprowadzonych rozwiązań. Poprzedni system emerytalny oferował stosunkowo wysoką stopę 

zastąpienia, a zagrożenie ubóstwem wśród emerytów było niskie na tle reszty społeczeństwa 

(a także relatywnie niskie, jeżeli spojrzymy na inne kraje europejskie, por. Góra, 2013). 

W nowym systemie wysokość świadczeń zależy od długości okresu składkowego oraz od 

waloryzacji, z pewnością jednak przeciętna stopa zastąpienia będzie niższa niż w przeszłości.  

Podważana jest także sensowność III filaru. Według autorów reformy miał on dawać możliwość 

odłożenia dodatkowych pieniędzy na emeryturę w systemie prywatnym, zwiększając poziom 

inwestycji i dywersyfikację środków. Tymczasem w 2013 r. jedynie 817,7 tys. osób posiadało 

Indywidualne Konta Emerytalne, co stanowiło 5,2% liczby osób aktywnych zawodowo, zaś 

496,4 tys. osób (3,2% osób aktywnych zawodowo) posiadało Indywidualne Konta 

Zabezpieczenia Emerytalnego52 (UKNF, 2014).  

Jedną z najczęściej poruszanych kwestii dotyczących systemu emerytalnego jest funkcjonowanie 

Otwartych Funduszy Emerytalnych. W 2011 r. obniżono składkę przekazywaną do OFE z 7,3% 

na 2,3%, resztę przekazując na indywidualne subkonto emerytalne w ZUS. Celem tej zmiany 

księgowania były krótkoterminowe oszczędności. Skomplikowane i nie do końca jasne dla 

obywateli zmiany spotkały się z krytyką wielu środowisk i przyczyniły się do zmniejszenia 

zaufania do systemu emerytalnego. Jeszcze większe kontrowersje wywołały zmiany 

wprowadzone w 2014 r., w wyniku których ponad połowa emerytalnych składek z OFE została 

przeniesiona do ZUS. Według nowych zapisów OFE nie będą mogły inwestować w obligacje 
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 IKZE wprowadzono w 2011 r. Rozwiązanie to jest zbliżone do IKE, ale pozwala dodatkowo wpłacone środki 

odliczyć od dochodu w danym roku. 



 

 

 

Skarbu Państwa, będą mogły natomiast kupować inne papiery wartościowe, m.in. akcje. Ustawa 

skierowana została przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.  

Zmiany i spory wokół systemu emerytalnego nie sprzyjają zwiększaniu zaufania społecznego 

względem jego stabilności. Wykorzystują to partie polityczne i środowiska proponujące 

zmniejszenie ustawowego wieku emerytalnego, przedstawiając reformy dążące do wydłużenia 

aktywności jako atak na prawa obywatelskie. Z pewnością nie sprzyja to dyskusji nad 

wyzwaniami, jakie niesie starzenie się ludności, ani zmianie postaw Polaków względem 

aktywnego starzenia się.  

2.5. Programy strategiczne  

Kryzys ekonomiczny na świecie i spowolnienie gospodarcze z jednej strony odwróciły uwagę od 

wyzwań demograficznych, z drugiej zaś nowe priorytety unijne (m.in. „Strategia Europa 2020”) 

i podnoszenie wieku emerytalnego w Polsce stworzyło nowe uwarunkowania i ramy dla działań 

aktywizacyjnych. W latach 2012-2013 konieczne okazało się zatem zweryfikowanie strategii 

kraju, m.in. w zakresie wyzwań związanych z procesem starzenia się ludności (por. MPiPS, 

2013a). Najbardziej ogólnym z dokumentów strategicznych jest strategia horyzontalna „Polska 

2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju” z 2013 r. (MAiC, 

2013) oraz podporządkowana jej „Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020” z 2012 r. 

(MRR, 2013). Duży nacisk kładzie się w nich na konieczność zwiększenia zatrudnienia 

i utrzymywania aktywności zawodowej osób starszych, m.in. poprzez ograniczenia zachęt do 

wcześniejszej dezaktywizacji. Jest to jeden z istotnych warunków wzrostu konkurencyjności 

i innowacyjności gospodarki. Podkreślana jest także konieczność poprawy profilaktyki 

zdrowotnej, rozwój systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi, promocję zachowań 

prozdrowotnych oraz zdrowego starzenia się. Zwraca się w nich również uwagę na istotną rolę 

aktywności edukacyjnej oraz społecznej dla osób w tym wieku. Z kolei „Strategia Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 2020” z 2013 r. (MPiPS, 2013) oraz uzupełniająca ją „Perspektywa uczenia 

się przez całe życie” z 2013 r. (MEN, 2013) skupiają się na rozwoju kapitału ludzkiego jednostek 

– tak, aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na 

wszystkich etapach życia. 

Najważniejszą strategią bezpośrednio dotyczącą starzenia się ludności jest jednak „Solidarność 

Pokoleń – Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” (MPiPS, 2013a). 

W 2013 r. przygotowano nową wersję programu, znacznie zmieniając pierwowzór z 2008 r. 

Nowy projekt przygotowywany został na zlecenie MPiPS przez Radę Programową 50+ pod 

przewodnictwem A. Chłoń-Domińczak, przy współudziale autora niniejszej rozprawy53. Co 

ważne, nowy program był tworzony przy silnym zaangażowaniu naukowców, przedstawicieli 
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 Autor pracy doktorskiej był członkiem wspomnianej 7-osobowej Rady Programowej 50+ przygotowującej 

nowy program „Solidarność Pokoleń”, był opiekunem tematu „Podnoszenie kompetencji osób 50+ i uczenie się 

przez całe życie”.  



 

 

 

pracodawców, pracowników, sektora pozarządowego, organizacji seniorskich i ministerstw, 

zrzeszonych w Radzie Społecznej 50+, która stale konsultowała projekt na kolejnych etapach 

powstawania. Głównym celem Programu jest osiągnięcie w perspektywie do 2020 r. wskaźnika 

zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata na poziomie 50% (w 2012 r. wynosił on 38,7%). Jednak 

treść nowego dokumentu obejmuje stosunkowo szeroki zakres działań na lata 2014-2020, 

wychodzący poza wąską ekonomiczną perspektywę. Jako podstawa dla wydłużenia okresu 

aktywności zawodowej i zwiększania poziomu zatrudnienia w najstarszych generacjach silnie 

zaakcentowana została konieczność implementacji aktywnego i zdrowego starzenia się (nie 

tylko w grupie 50+, lecz także na wcześniejszych etapach życia). Bardzo duży nacisk został 

położony na kwestie podnoszenia i aktualizacji kompetencji, w tym na konieczność adresowania 

działań względem osób w wieku średnim (postawy wobec ciągłego podnoszenia swoich 

kompetencji oraz umiejętność uczenia się kształtują się przez całe życie). Jedynie wtedy można 

liczyć na skuteczne wzmocnienie postaw i motywacji wobec uczenia się przez całe życie. Istotną 

rolę w Programie odgrywają także kwestie związane z zarządzaniem wiekiem, rozwojem 

kultury organizacji i środowiska pracy bardziej przyjaznych pracownikom w wieku 50+. 

Podstawowe cele Programu to: 

1. Dostosowanie kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji osób 45+ z perspektywy 

potrzeb rynku pracy. 

2. Rozwój kultury organizacji i środowiska pracy bardziej przyjaznych pracownikom 

w wieku 50+. 

3. Zwiększenie skuteczności i efektywności działań promujących zatrudnienie i aktywność 

zawodową. 

4. Wspieranie idei aktywnego i zdrowego starzenia się. 

5. Rozwój współpracy na rzecz wzrostu zatrudnienia osób 50+. 

6. Transfery społeczne wspierające aktywność zawodową osób w wieku 

przedemerytalnym. 

Wyróżniono także cztery cele horyzontalne: wspieranie zatrudnienia kobiet, osób 

niepełnosprawnych i mieszkańców terenów wiejskich powyżej 50 r.ż. oraz wspieranie 

aktywności osób powyżej 60 r.ż. w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat.  

Wśród głównych wyzwań dotyczących starzenia się ludności Polski, autorzy Programu 

„Solidarność Pokoleń” wymieniają m.in. wyzwania związane z podnoszeniem kompetencji: niską 

aktywność edukacyjną osób po 45 r.ż., brak motywacji do podnoszenia oraz aktualizacji 

kompetencji, niedopasowanie oferty edukacyjnej oraz małe zaangażowanie pracodawców 

w zakresie wspierania uczenia się i rozwoju kompetencji pracowników.  

Wśród priorytetów znalazł się rozwój zróżnicowanej oferty edukacyjnej i rozwojowej, która 

będzie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz do możliwości, potrzeb 

i oczekiwań osób w różnym wieku. Nacisk położono na elastyczność, różnorodność oraz 



 

 

 

indywidualne podejście, uwzględniające rodzaj pracy, doświadczenie, wykształcenie 

i umiejętności, a także profilowanie działań edukacyjnych z punktu widzenia specyfiki sytuacji 

uczestników na rynku pracy (m.in. osoby pracujące, zagrożone utratą pracy, krótkotrwale 

bezrobotne, długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo i pragnące powrócić na rynek 

pracy). Sam proces edukacji powinien być traktowany jako element długofalowego planowania 

rozwoju zawodowego pracownika, uwzględniającego przebieg kariery zawodowej, zmiany 

stanowisk i zawodów, zmiany pracodawcy, ryzyko utraty pracy, jak i możliwość wydłużenia 

aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wyspecjalizowane szkolenia 

powinny być również oferowane osobom pozostającym bez pracy i pragnącym powrócić na 

rynek pracy. Poza standardowymi formami szkolenia w formie grup zajęciowych, działania 

edukacyjne powinny obejmować także kursy i szkolenia wykorzystujące nowoczesne 

technologie, edukację praktyczną podczas pracy oraz zespoły samokształceniowe. Dużą rolę 

mają odgrywać wyspecjalizowani doradcy zawodowi, trenerzy oraz coachowie. Towarzyszy 

temu cały szereg działań wspierających rozwój systemu kształcenia przez całe życie 

nakierowanego na edukację osób starszych, m.in. rozwój kadry i instytucji wyspecjalizowanych 

w takiej działalności, rozwój systemu informacji, współpraca międzyinstytucjonalna oraz 

współpraca publiczno-prywatna, a także monitorowanie efektywności prowadzonych działań. 

Jednym z możliwych rozwiązań jest rozwój ośrodków doradczo-szkoleniowych dla starszych 

pracowników, wzorowanych np. na sopockim pilotażowym „Centrum Kariery 50+”54, które 

miało na celu wspomaganie, mobilizowanie do dalszego zatrudnienia i utrzymywania 

aktywności zawodowej poprzez szeroką ofertę zindywidualizowanego doradztwa, szkoleń 

i konsultacji. W Programie „Solidarność Pokoleń” podkreślano również wagę kwestii zachęcenia 

pracodawców do stwarzania warunków dla rozwoju kompetencji pracowników w różnym 

wieku. Silnie promowane są m.in. rozwiązania wspierające wewnętrzny transfer wiedzy 

i doświadczenia w przedsiębiorstwie. Szczególnie istotne jest skuteczne dotarcie do małych 

i średnich podmiotów, w których poziom inwestycji w rozwój kadr jest najniższy.  

W zakresie wspierania idei aktywnego i zdrowego starzenia się autorzy „Solidarności Pokoleń”  

zwracają uwagę przede wszystkim na bierne postawy i niską świadomość Polaków oraz brak 

rozwiązań systemowych. Istotną rolę odgrywa ograniczenie korzystania przez osoby w wieku 

przedemerytalnym z transferów społecznych, które zniechęcają do wydłużania aktywności 

zawodowej. Zwraca się również uwagę na narastający problem obowiązków opiekuńczych 

stanowiących często dodatkowe obciążenia dla starszych pracowników.   
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 Centrum Kariery 50+ funkcjonowało w Sopocie jako pilotażowy projekt innowacyjny w latach 2011-2012 

w ramach projektu „Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+”. Był 

to jeden z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce. W trakcie dziewięciomiesięcznego okresu próbnego 

Centrum przeszkoliło 50 osób. Zaoferowało im wsparcie i doradztwo dla starszych pracowników, w tym 

poradnictwo w zakresie planowania kariery, konsultacje psychologiczne, zdrowotne, prawne, szkolenia w 

zakresie rozwoju osobistego, przedsiębiorczości, szkolenia doskonalące umiejętności i kwalifikacje zawodowe. 

Okres próbny przyniósł bardzo pozytywne wyniki, jednak do tej pory projekt nie doczekał się kontynuacji. Przy 

projektowaniu działań zaangażowany był m.in. autor pracy (PBS, 2011). Więcej informacji:  

http://www.50pluspomorze.pl/.  

http://www.50pluspomorze.pl/


 

 

 

W Programie dużą wagę przywiązano do rozwoju zarządzania wiekiem, kultury organizacji 

i środowiska pracy bardziej przyjaznych dla pracowników 50+, podkreślając przy tym, że 

obszary te są słabo rozwinięte, zaś nadal często spotykana jest praktyka „wypychania” starszych 

pracowników na emeryturę. Powoduje to utratę wartościowych pracowników w wyniku 

wczesnej dezaktywizacji osób doświadczonych. Jedną z istotnych barier jest stereotypowe 

postrzeganie osób starszych przez pracodawców i współpracowników jako posiadających niższe 

kompetencje, mniejszą elastyczność czy niską wydajność, a także nadal istniejące 

przeświadczenie, że starsi pracownicy zabierają miejsca pracy młodszym. Podkreślany jest także 

problem niskiej zatrudnialności osób 50+, które w przypadku utraty pracy mają nikłe szanse na 

ponowne zatrudnienie.  

Wśród kwestii systemowych zwrócono uwagę m.in. na niewystarczającą spójność, współpracę 

i koordynację działań różnych podmiotów odpowiedzialnych za aktywizację osób 50+ oraz 

niewykorzystany potencjał organizacji pozarządowych. W Programie nie przedstawiono 

natomiast wyraźnych rekomendacji względem przedemerytalnego okresu ochronnego, 

pozostawiając tę kwestię do dalszych badań (ze wskazaniem jednak, że ogranicza on 

elastyczność pracodawców, działając na niekorzyść bezrobotnych w wieku 50+, a często także 

starszych pracowników).  

Moje osobiste doświadczenie wynikające z uczestnictwa w pracach przy tworzeniu Programu 

„Solidarność Pokoleń” pozwala stwierdzić, że świadomość wagi wyzwań związanych z procesem 

starzenia się ludności w szerokiej grupie konsultującej kolejne etapy prac była wysoka. 

Panowała też zgoda co do podstawowych celów i kierunków działań, co pozwala w miarę 

optymistycznie spoglądać w przyszłość, z nadzieją na stopniową i skuteczną implementację 

odpowiednich rozwiązań na szczeblu centralnym i regionalnym. Niemniej wiele zależy od 

ostatecznej treści dokumentu implementacyjnego (którego przyjęcie miało nastąpić w 2014 r., 

jednak do początku 2015 r. wciąż tego nie uczyniono) oraz od rzeczywistych działań, które 

zostaną podjęte przez rząd.  

Komplementarnym przedsięwzięciem wobec Programu „Solidarność Pokoleń” jest „Rządowy 

Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS)” (MPiPS, 

2013b), którego celem jest wspieranie aktywności społecznej osób w wieku 60+, jako drogi do 

poprawy jakości i poziomu życia osób starszych. Program ASOS zakłada włączenie sektora 

organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów w różnych formach 

aktywności. Wśród celów szczegółowych Programu ASOS jest m.in. „Zwiększenie różnorodności 

i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych”, które wspierać ma działania 

nakierowane zarówno na tworzenie oferty (nie tylko Uniwersytetów Trzeciego Wieku), jak i na 

promowanie i motywowanie do uczestnictwa. Aktywność edukacyjna traktowana jest jako 

element aktywnego starzenia się, a istotną rolą tych działań jest m.in. zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu.  



 

 

 

3. Aktywność społeczna i rola trzeciego sektora w aktywnym 

starzeniu się55  

Jak widać, pomimo znacznego ożywienia w ostatnim okresie, przez wiele lat idea aktywnego 

starzenia się była niemal całkowicie nieobecna w sferze debat i działań politycznych. W pewnej 

części lukę wypełniały organizacje pozarządowe, którym poświęcony jest kolejny podrozdział. 

Przyjrzenie się zaangażowaniu starszych Polaków w wolontariat pozwoli również dopełnić 

obraz ich ogólnej aktywności56. Jednak i w sferze społecznej jest ona bardzo niska, jedna 

z najniższych w Europie. W zależności od źródła danych, definicji i analizowanej kategorii 

wiekowej zaangażowanie w wolontariat waha się od kilku do kilkunastu procent (zob. tabela 

III.2).  

Tabela III.2. Uczestnictwo w wolontariacie osób starszych w Polsce 

Rodzaj aktywności % 
Grupa 
wiekowa 

Rok 
badania 

Źródło 

Praca na zasadach wolontariatu dla organizacji 
(obecnie) 

12,0 55+ 2011 Eurobarometer 

Praca wolontariacka w organizacji non-profit 
w ostatnim roku (wliczając organizacje religijne)  

17,0 46-55 2010 Klon/Jawor 

Praca wolontariacka w organizacji non-profit 
w ostatnim roku (wliczając organizacje religijne)  

10,0 55+ 2010 Klon/Jawor 

Praca wolontariacka w ostatnim miesiącu  5,2 50+ 2008 ESS 

Aktywne zaangażowanie na zasadach wolontariatu  
w pracę organizacji społecznych lub politycznych 
w ostatnim roku  

7,0 60+ 2007 CBOS 

Praca na zasadach wolontariatu lub charytatywna 
w ostatnim miesiącu (wolontariat formalny) 

2,0 50+ 2006-07 SHARE 

Pomoc rodzinie, przyjaciołom lub sąsiadom w ostatnim 
miesiącu (wolontariat nieformalny) 

4,7 50+ 2006-07 SHARE 

Zaangażowanie w pracę organizacji religijnej 
w ostatnim miesiącu 

9,8 50+ 2006-07 SHARE 

Zaangażowanie w pracę organizacji politycznej 
w ostatnim miesiącu 

1,8 50+ 2006-07 SHARE 

Źródła: Turek, Perek-Białas, 2014: 183, na podstawie danych: SHARE, 2006-07; ESS, 2008; CBOS, 2010; 
Przewłocka, 2011; Eurobarometer, 2011. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można się doszukiwać m.in. w historii, tradycji i kulturze (por. 

Radwan-Pragłowski, Frysztacki, 1998; Bartkowski, 2003), a także wciąż słabym rozwoju 

trzeciego sektora. 
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 Fragment ten częściowo opiera się na fragmentach opublikowanych przez autora w tekstach: Turek (2011)  

i Turek, Perek-Białas (2014).  
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Warto dodać, że w ramach szerszej definicji aktywność społeczna obejmuje również zaangażowane w pomoc 

i opiekę nad bliskim (Twardowska-Rajewska, 2007). Osoby starsze w Polsce pełnią w tym zakresie bardzo 

często rolę opiekunów (wnuków, partnerów lub innych członków rodziny wymagających opieki) (Czekanowski, 

2002). Jednak ten wątek zostanie pominięty w tym rozdziale.   

 



 

 

 

Historyczne uwarunkowania niskiej aktywności społecznej osób starszych 

Po II wojnie światowej wiele ważnych organizacji społecznych i form partycypacji 

funkcjonujących przed wojną zostało wyeliminowanych z życia społecznego i zastąpionych 

organizacjami masowymi. Nakierowane one były na realizację celów politycznych i legitymizację 

nowego systemu. Formuła „czynów społecznych”, dokonywanych początkowo w imię odbudowy 

ojczyzny, przeniesiona została na inne sfery rzeczywistości – poczynając od życia codziennego, 

a kończąc na wielkich inicjatywach narodowych. Odmowa udziału lub brak zaangażowania 

w tego typu działalność mogły skutkować negatywnymi konsekwencjami – zarówno drobnymi 

komplikacjami w codziennych sprawach, pracy czy szkole, jak i poważnymi represjami (Leś, 

Nałęcz, Wygnański, 2000). Aktywność społeczna stała się jednym z narzędzi kontroli politycznej. 

Na niemal pół wieku samoorganizowanie się społeczeństwa i oddolne, jednostkowe inicjatywy 

zostały drastycznie ograniczone.  

Również niektóre tradycyjne formy aktywności na terenach wiejskich, prężnie funkcjonujące 

w okresie międzywojennym (m.in. kółka rolnicze i spółdzielnie rolnicze), zmieniły swój kształt 

i znaczenie, stając się niekiedy narzędziami kolektywizacji, w których oddolne inicjatywy 

zastąpione zostały przez centralne planowanie, a dobrowolna partycypacja zastąpiona przez 

przymus. Z kolei działające przed wojną Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne 

zdołały zachować swoją przedwojenną tożsamość i do dzisiaj odgrywają ważną rolę w życiu 

społeczności wiejskich, także w kontekście aktywności społecznej osób starszych (Halamska, 

2008; Kamiński, 2008). Podobnie silną pozycję zachował Kościół Katolicki, który odgrywał 

istotną rolę w aktywności społecznej Polaków zarówno na wsi, jak i w mieście (Bocheńska-

Seweryn, 1996).   

W okresie PRL sfera publiczna została zawłaszczona i zmonopolizowana przez państwo. 

Koncepcja homo sovieticus przeinaczyła, a nawet wypaczyła rozumienie aktywności społecznej, 

przynajmniej w dziedzinie aktywności formalnej i oficjalnej. W efekcie, kategoria działalności 

wolontariackiej na rzecz dobra wspólnego i społeczeństwa została zdeprecjonowana i straciła 

swoje podstawowe znaczenie, przybierając formę oportunistycznej i fasadowej rutyny. 

Jednocześnie, prawdziwa działalność społeczna w okresie PRL była identyfikowana głównie 

z działalnością „przeciw” systemowi, jego regułom i indoktrynacji. W przeważającej mierze była 

to działalność nieoficjalna lub nielegalna, skupiająca wiele mniej lub bardziej sformalizowanych 

inicjatyw. Była to np. podziemna prasa i działalność kulturalna, pomoc ofiarom represji, 

nieoficjalna edukacja i nielegalna działalność polityczna. Momentem kulminacyjnym działalności 

tego nurtu było powstanie NSZZ „Solidarność”.  

Okres socjalizmu pozostawił trwały ślad w mentalności osób w nim wychowanych (por. 

Frysztacki, 1996). Chociaż można stwierdzić, że aktywność w niepolitycznych organizacjach 

społecznych była relatywnie wysoka w okresie PRL, a okres „Solidarności” można określić jako 

pokoleniowe doświadczenie zaangażowania obywatelskiego, to jednak degeneracja sfery 



 

 

 

publicznej oraz narzucenie ideologicznych definicji „wolontariatu”, „dobra wspólnego” 

i „aktywności społecznej” wpłynęły na ukształtowanie się specyficznych postaw i opinii 

obywateli: niechęci do przynależności do organizacji, powszechnej bierności i postawy 

roszczeniowej (Synak, 2002). Spuścizną była kultura biernej starości, w której nie było miejsca 

na wolontariat. Wiek starszy jeszcze przez długie lata był postrzegany jako okres smutnej jesieni 

życia lub bierności na emeryturze. Kojarzony był z brakiem elastyczności, niechęcią do 

aktywności i dokształcania oraz niechęcią do zmian (Broda-Wysocki, 2009). Emerytura (a także 

wcześniejsza emerytura) jest często bezpiecznym wyjściem na niestabilnym rynku pracy, 

idealizowanym okresem „wolności i odpoczynku” (Giza-Poleszczuk, 2008).  

Rozwój trzeciego sektora dla seniorów  

Lata 90. były okresem szybkiego rozwoju i kształtowania się trzeciego sektora w Polsce. Był to 

również okres stopniowej zmiany mentalności i świadomości społecznej oraz czas odbudowy 

społeczeństwa obywatelskiego (Leś, 1996). Od wczesnych lat 2000. kondycja sektora 

pozarządowego zdecydowanie się poprawiła. Sprzyjały temu zarówno regulacje prawne, jak 

i wejście Polski do UE. Organizacje otrzymały jasne zasady funkcjonowania i finansowanie 

z funduszy strukturalnych. Procesy te sprzyjały postępującej profesjonalizacji i stabilizacji 

sektora, a także poszerzeniu zakresu działań, w tym działań nakierowanych na seniorów.  

Dopiero ostatnia dekada to okres, w którym szerzej zaczęto dostrzegać możliwości, jakie 

generacji 50+ daje trzeci sektor. Po wejściu Polski do UE, po Europejskim Roku Wolontariatu 

(2011) oraz Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 

(2012), starsze pokolenia zostały rozpoznane przez organizacje pozarządowe jako duża 

kategoria potencjalnych uczestników społeczeństwa obywatelskiego. To z kolei zapoczątkowało 

dyskusje, kampanie i inicjatywy promujące wolontariat seniorów. Zaczął się również rozwijać 

trzeci sektor seniorów. W 2004 r. powstała inicjatywa „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku”, 

zrzeszająca organizacje pozarządowe działające dla i z seniorami. Po kilku latach skupiała ponad 

20 inicjatyw, stanowiąc główny zalążek sektora 50+. Innym przykładem jest program „Seniorzy 

w akcji”, wspierający i finansujący inicjatywy angażujące osoby starsze. W pięciu edycjach 

nagrodzonych zostało łącznie niemal 167 takich projektów. Funkcjonuje też ponad 400 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zrzeszających ponad 100 tys. uczestników57 (jednak 

odgrywają one raczej rolę miejsc, gdzie spędza się wolny czas, a nie rozwija się i udoskonala 

umiejętności zawodowe) (Halicka, Kramkowska, 2011). Trudno oszacować liczbę organizacji 

pozarządowych oferujących wsparcie osobom starszym – według Schimanka (2006) było ich 

około 400 w 2006 r., według M. Dudkiewicz i P. Sobiesiak-Penszo (2011) około 1300 w 2011 r. 

Jednak trudno określić, jaka ich część była nakierowana na aktywizację osób starszych lub czy 

angażowały takie osoby w pracę lub wolontariat. Seniorzy wciąż częściej postrzegani są raczej 

jako obiekt, niż jako dawca pomocy i wsparcia. 
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 Dane z Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku z marca 2012 r.  



 

 

 

Rola trzeciego sektora w aktywizacji zawodowej  

Trzeci sektor może pełnić dwojaką rolę w aktywizacji zawodowej oraz utrzymaniu 

w aktywności osób starszych.  

Po pierwsze, na wzór krajów zachodnich organizacje pozarządowe mogą pełnić rolę wspierającą 

dla polityki aktywizującej osoby starsze, promocji aktywnego starzenia się i innych działań 

względem osób starszych (Walker, Foster, 2013: 32). Jak zauważają autorzy Programu 

„Solidarność Pokoleń”, dotychczas potencjał trzeciego sektora w Polsce nie jest w pełni 

wykorzystany zarówno w kształtowaniu, jak i realizacji polityki państwa na rzecz zatrudnienia 

osób 50+ (MPiPS, 2013a: 18). Wprawdzie niektóre organizacje pozarządowe zajmowały się 

szeroko rozumianą aktywizacją i utrzymaniem w aktywności osób starszych, jednak zasięg ich 

działań był niewielki, a możliwości ograniczone. Prężnie działające organizacje skupiają się 

głównie w większych miastach Polski, przede wszystkim w Warszawie. Obszary największej 

bierności, czyli małe miasta, wieś, regiony ubogie i z wysokim poziomem bezrobocia, pozostają 

białymi plamami na mapie trzeciego sektora dla seniorów i aktywnego starzenia się. Sukces 

inicjatyw nakierowanych na aktywizację osób starszych opiera się zazwyczaj na determinacji 

i wizji pojedynczych osób – lokalnych liderów, którzy potrafią zbudować zespół i zmotywować 

innych do działania (Turek, 2011; Turek, Perek-Białas, 2014). Natomiast wciąż niewiele jest 

systematycznych i szerzej zakrojonych przedsięwzięć, które stałyby się istotnym i stałym 

elementem krajobrazu trzeciego sektora seniorów (Leszczyńska-Rejchert, 2005; 

Rosochacka-Gmitrzak, 2011). Jednym z wyjątków są inicjatywy Akademii Rozwoju Filantropii 

promujące ideę zarządzania wiekiem wśród polskich pracodawców, m.in. organizując w latach 

2009-2011 konkurs „Zysk z dojrzałości” skierowany do firm, które stosują zarządzanie wiekiem, 

a także promując i upowszechniając wiedzę na ten temat (www.zysk50plus.pl).  

Po drugie, poprzez aktywność wolontariacką może biec ścieżka od bierności do aktywności 

zawodowej. Trzeci sektor stwarza również duże możliwości dla aktywnego starzenia się, a także 

aktualizowania i podnoszenia umiejętności pozwalających na utrzymanie w zatrudnianiu. 

Warunki w NGO są inne niż w sektorze profit. Duża elastyczność pozwala na dostosowanie typu 

i czasu pracy do własnych możliwości, łączenie pracy z życiem prywatnym (w tym obowiązkami 

opiekuńczymi). Wolontariat zapewnia także kontakt z ludźmi, co może ochronić przed alienacją, 

samotnością, depresją lub wykluczeniem. Daje również możliwość wykonywania pracy 

pożytecznej społecznie, docenianej i wartościowej, daje autonomię i wolność, poczucie 

odpowiedzialności i bycia potrzebnym, zwiększa samoocenę i stwarza możliwość decydowania 

o działaniach i rozwoju organizacji (Bogacz–Wojtanowska, 2005; Gliński, 2006; Giermanowska, 

2009; Frysztacki, 2009). 
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4. Podsumowanie  

Polska krajem kultury wczesnego wyjścia  

Warto postawić pytanie, na ile Polska jest dzisiaj przygotowana na nieuchronne zmiany 

demograficzne w kolejnych dekadach? W rankingu Active Ageing Index 2012, opublikowanym 

przez European Centre for Social Welfare Policy and Research w Wiedniu w grudniu 2012 r. 

(AAI, 2012), na 27 krajów UE Polska zajmuje 25 miejsce z syntetycznym wynikiem 27 pkt. Za 

nami są jedynie Litwa i Malta, zaś przywoływana przed momentem Grecja zajmuje 22 miejsce. 

Czołówkę tworzą zaś kraje skandynawskie (maksymalny wynik osiągnęła Szwecja – 41 pkt), 

Holandia, Irlandia i Wielka Brytania. Wspominane kilkukrotnie Niemcy są na miejscu 8. Ranking 

brał pod uwagę podstawowe wymiary aktywnego starzenia się, m.in. aktywność zawodową, 

społeczną, opiekuńczą, polityczną, edukacyjną, fizyczną, bezpieczeństwo finansowe, dostęp do 

usług medycznych, kondycję fizyczną i zdrowotną, czy też wykorzystywanie nowoczesnych 

technologii. Lokata na szarym końcu unijnej stawki stanowi pesymistyczne podsumowanie 

sytuacji w naszym kraju.  

Obecne, starsze pokolenia Polaków są, w ujęciu generalnym, pokoleniami bardzo biernymi. 

Poziom aktywności zawodowej osób, które ukończyły 50 lat jest jednym z najniższych 

w Europie. Podobnie jest z przeciętnym wiekiem opuszczenia rynku pracy i przejścia na 

emeryturę. Bardzo silny wpływ na szanse zatrudnienia ma poziom kapitału ludzkiego – często 

podkreśla się, że zbyt niskie i nieaktualne kwalifikacje osób po 50 r.ż. ograniczają ich możliwości 

utrzymania się na rynku pracy. Dochodzi do tego niski poziom uczestnictwa w działaniach 

edukacyjnych. Chociaż od kilku lat kształcenie przez całe życie jest w Polsce silnie promowane, 

a system je obsługujący stosunkowo obficie finansowany, to pod względem aktywności 

edukacyjnej, szczególnie osób starszych, Polska lokuje się na jednym z ostatnich miejsc wśród 

krajów UE. Reakcją na ten problem jest duża waga jaką przypisano kwestiom uczenia się przez 

całe życie, także osób starszych, w dokumentach strategicznych, m.in. w nowej wersji Programu 

„Solidarność Pokoleń” z 2013 r. Jednak na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać. 

Aktywność społeczna starszych Polaków również jest niska. W postrzeganiu społecznym starość 

rozpoczyna się wraz z przejściem na emeryturę i oznacza często wycofanie z życia, wykluczenie, 

samotność i pogorszenie się subiektywnie ujętej jakości życia (MPiPS, 2008). Strategii bierności 

sprzyjają zarówno uwarunkowania zewnętrzne (m.in. sytuacja na rynku pracy, postawy 

pracodawców, dotychczasowy system emerytalny, wizerunek osób starszych i brak oferty dla 

„aktywnych seniorów”), jak i postawy oraz mentalność dużej części osób w wieku dojrzałym 

(m.in. mitologizacja emerytury postrzeganej jako okres zasłużonego odpoczynku i niechęć do 

aktywności).  

Wciąż ogromnym problemem pozostaje rzesza osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 

wśród starszych pokoleń. W 2012 r. wśród osób w wieku 50-59/64 lata aż 41% było nieaktywne 



 

 

 

zawodowo. Odsetek długotrwale poszukujących pracy (powyżej 12 miesięcy) sięgał wśród 

bezrobotnych w tej grupie wiekowej aż 66% (BKL – Badanie Ludności 2012). Znalezienie pracy 

w tym wieku jest niezwykle trudne, może z wyjątkiem osób o bardzo wysokich kwalifikacjach 

(Magda, Ruzik-Sierdzińska, 2012). Dla ogromnej części osób starszych z wykształceniem 

niższym (które stanowią niemal 60% wśród osób w wieku 50-59/64 lata) utrata pracy w wieku 

50 lat i więcej oznacza bardzo często koniec kariery zawodowej. Jedną z najczęściej 

wskazywanych barier w zatrudnianiu starszych bezrobotnych jest zagwarantowany im prawnie 

czteroletni okres ochronny przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w wyniku którego  

pracodawcy nie są skłonni zatrudniać starszych pracowników (Szatur-Jaworska, 2008).  

Przytoczone w rozdziale dane wskazują, że Polska jest krajem o kulturze „wczesnego wyjścia”, 

gdzie przeważa wczesne opuszczanie rynku pracy i istnieje niewiele mechanizmów mających na 

celu utrzymanie jednostek w aktywności, a starzejący się pracownicy są wypychani z rynku 

pracy, w zamian zaś rozbudowane są mechanizmy socjalne pokrywające sferę bierności 

i bezrobocia (Guillemard, Rein, 1993). Do 2008 r. (ogłoszenie programu „Solidarność Pokoleń”) 

nie istniał żaden ogólnonarodowy program mający na celu zwiększenie zatrudnienia 

i aktywności starszych pokoleń. Przez długie lata, na poziomie centralnym i w dyskusji 

politycznej, polityka wypychania starszych pracowników na emeryturę była traktowana jako 

remedium na problemy rynku pracy, a sama emerytura gloryfikowana jako okres zasłużonego 

odpoczynku (Szatur-Jaworska, 2000; Chłoń-Domińczak, 2009; Góra, 2008). Sprzyjała temu 

sytuacja, kiedy na rynek pracy wchodziło pokolenie wyżu demograficznego, bezrobocie sięgało 

20%, a starszych pracowników oskarżano o zabieranie miejsc pracy młodszym. Szeroko 

rozwinięty system wcześniejszych emerytur, brak zachęt do kontynuowania pracy, a także 

wsparcie w zakresie zdrowia i pomocy społecznej miały zachęcać do wyboru emerytury zamiast 

bezrobocia. Zresztą, Polska nie była odosobnionym przypadkiem – w wielu krajach system 

wcześniejszych emerytur wprowadzany był jako czynnik mający wypychać pracowników poza 

rynek pracy, co wynikało z założeń teorii ustalonego zatrudnienia (Ilmakunnas i in., 2010; Ervik, 

Lindén, 2013a).    

Starzenie się jest doświadczeniem bardzo zróżnicowanym i zindywidualizowanym. Najstarsze 

grupy wiekowe nie stanowią jednorodnych kategorii społecznych. Niemniej czasy, w których 

poszczególnym rocznikom przyszło przeżyć istotne etapy swojego życia wyznaczały – 

przynajmniej w pewnym zakresie – wspólne warunki dla wszystkich jednostek. Założenie to 

było podstawą teorii stratyfikacji społecznej, która analizowała zarówno wpływ struktur 

społecznych na proces starzenia się poszczególnych kohort, jak i  wpływ kohort na zmianę 

społeczną (Riley, 1987). Szczególnie istotny jest tutaj etap młodości i wczesnej dorosłości, kiedy 

dorastamy, socjalizujemy się, uczymy, a następnie wchodzimy w podstawowe role społeczne 

w naszym życiu: pracownika, małżonka, partnera, rodzica. Mówiąc o osobach urodzonych 

w podobnym okresie i mających wspólne doświadczenia historyczne, można również stosować 

kategorię pokolenia, która podkreśla aspekt społecznej realności tego bytu (Marshall, 1983). 



 

 

 

Mocniej akcentuje ona również różnice między- i podobieństwa wewnątrzgeneracyjne, 

zakładając m.in. że wspólne doświadczenia przekładają się na podobieństwa w sposobie ich 

działania i światopoglądzie, odróżniające je od pokoleń wcześniejszych i późniejszych  

Stosując takie narzędzie analityczne (naturalnie mocno upraszczające rzeczywistość), 

w dzisiejszej Polsce można wyróżnić trzy współżyjące ze sobą pokolenia. Pierwszym z nich jest 

pokolenie najstarsze, które edukowało się, wychowało i przeżyło większy etap swojej kariery 

zawodowej w czasach PRL. Nie pozostało to bez znaczenia dla ich dzisiejszych postaw i sytuacji 

rynkowej, szczególnie w momencie, kiedy w rzeczywistości wolnorynkowej pracodawcy zaczęli 

wymagać umiejętności, które w ich dotychczasowej edukacji i karierze zawodowej nie były 

kształtowane. Drugim jest pokolenie, które młodość przeżyło jeszcze w czasach socjalistycznych, 

jednak karierę zawodową w większości rozpoczynało już w czasach transformacji. Musiało ono 

szybko dostosować się do nowej, wolnorynkowej rzeczywistości po 1990 r. Trzecie, najmłodsze 

pokolenie czasów PRL raczej nie pamięta – kształciło się i dorastało w okresie przynależności do 

UE, otwartych granic i powszechnych migracji zarobkowych, a także „rewolucji internetowej”. 

Jest to także pokolenie masowego szkolnictwa wyższego i awansu edukacyjnego – w badaniach 

studentów ostatnich lat studiów (badania BKL z 2010 r.) w przypadku aż 58% żaden z rodziców 

badanych studentów nie miał wykształcenia wyższego.   

Oczywiście jest to obraz niezmiernie uproszczony, jednak przydatny w dyskusji nad procesem 

starzenia się ludności Polski. Takie ujęcie podkreśla, że od kolejnych pokoleń można oczekiwać 

innego sposobu starzenia się. Wszystkie trzy pokolenia, ze swoją odrębną historią, zestawem 

doświadczeń, umiejętności i perspektyw, funkcjonują inaczej we współczesnej rzeczywistości 

rynkowej. Wypracowane i uzyskane w ciągu życia „zasoby”, jakimi dysponują, przekładają się 

korzystne bądź niekorzystne efekty dla ich sytuacji społeczno-ekonomicznej. Jedną z najbardziej 

znaczących różnic między pokoleniami dorastającymi w czasach PRL oraz tymi, których młodość 

lub początki kariery zawodowej przypadały na okres III RP jest poziom wykształcenia 

formalnego. Boom edukacyjny czasów transformacji był w dużej mierze powodowany chęcią 

zwiększenia szans rynkowych w sytuacji dużej podaży pracy. Niskie i nieaktualne kwalifikacje 

osób starszych stanowiły czynnik ograniczający ich możliwości utrzymania się na rynku pracy. 

Wśród starszych generacji nadal obecny jest pogląd, zgodnie z którym wiek starszy to głównie 

okres zasłużonego odpoczynku, oczekiwania na emeryturę, brak elastyczności i chęci działania. 

Emerytura oznacza często wycofanie z życia, rozpoczynające etap starości – tak, jak to opisywała 

jeszcze w latach 60. teoria wycofania (Cumming, Henry, 1961). Jedną z niewielu „aktywnych” ról, 

wchodzących w skład takiego wizerunku, jest opieka nad wnukami i innymi członkami rodziny.  

Nie oznacza to jednak, że kolejne roczniki będą przyjmowały podobne wzorce wczesnego 

opuszczania rynku pracy i biernej starości. Następstwo kohort napędza zmianę społeczną, 

ponieważ nowe pokolenia zawsze starzeją się w inny sposób. Jak pisała Riley (1987: 5): „Wraz 

z procesem starzenia się jednostek zmienia się społeczeństwo, w którym żyją. […] Przepływ 



 

 

 

kohort tworzy kanał, który łączy dwie dynamiki: starzenia się i zmiany społecznej; łączy je 

z siłami historii, tworząc asynchroniczność tempa przemian między nimi i wymusza kolejne 

zmiany”. W kolejnych latach możemy spodziewać się stopniowego wydłużania okresu 

aktywności zawodowej i opóźniania przeciętnego wieku dezaktywizacji (obserwowanego już od 

2008 r.). Styl życia osób w wieku 50+, także osób na emeryturze, powoli zmienia się na coraz 

bardziej aktywny, chociaż zdrowie i sytuacja finansowa nadal stanowią istotne bariery w tym 

procesie. Najważniejsze jest jednak to, że kolejne pokolenia Polaków będą wchodziły w etap 

starości z całkowicie innymi doświadczeniami, możliwościami, potencjałem i aspiracjami.  

Nie można też zapomnieć o zmieniającej się sytuacji kobiet i mężczyzn. Wyrównaniu wieku 

emerytalnego towarzyszyć będzie znaczący wzrost poziomu wykształcenia starzejących się 

generacji kobiet. Nadal będą one żyły dłużej od mężczyzn. Czy jednak bez zmian pozostanie ich 

mniejsze zaangażowanie zawodowe oraz niższe zarobki, obserwowane dzisiaj? Uważa się raczej, 

że aktywność kobiet wzrośnie (np. Bloom i in., 2011), jednak trudno przewidzieć, czy poprawi 

się ich sytuacja zarobkowa oraz sytuacja wynikająca z uwikłania w role opiekuńcze, a także jaki 

będzie to miało wpływ na poziom dzietności. Postępujące zmiany w strukturze rodziny 

prowadzą również do upowszechnienia kategorii społecznej określanej mianem sandwich 

generation, w której jednostki, szczególnie kobiety, obciążone są podwójnym obowiązkiem. 

Z jednej strony dostarczają one usług opiekuńczych dla wnuków, swoich partnerów, partnerek 

lub rodziców. Z drugiej strony, same wymagać będą opieki (Mucha, Krzyżowski, 2010: 256). 

Od fasadowej do realnej polityki ageingowej  

W świecie politycznym kilkuletnich kadencji wyzwania przyszłości liczone w dekadach zawsze 

były spychane na dalszy plan. W okresie przed- i poakcesyjnym polityka ageingowa w Polsce 

przybrała formę fasadową, starając się jedynie przystosować do wymogów unijnych, 

niekoniecznie zaś przekładając się na realne decyzje i wolę polityczną. Niewątpliwym, choć 

jedynym sukcesem pierwszych kilkunastu lat transformacji w tym względzie była reforma 

emerytalna z 1999 r., chociaż nie wprowadziła ona wszystkich planowanych zmian. Można 

stwierdzić, że dopiero od 2008 r. powoli tworzy się system mający na celu zachęcanie do 

wydłużania aktywności zawodowej. Obejmuje on wspomniany program „Solidarność Pokoleń” 

z 2008 r. i jego aktualizację z 2013 r., ograniczenie możliwości przejścia na emeryturę w latach 

2008-2009 oraz stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67 lat od 2013 r. Nadal jednak w 

programach niektórych partii znaleźć można postulat obniżenia wieku emerytalnego. Scenariusz 

taki nie jest nieprawdopodobny, patrząc np. na rozwój sytuacji w Niemczech, gdzie w 2014 r. 

cofnięto wprowadzoną dwa lata wcześniej reformę podnoszącą wiek emerytalny. Zaufaniem do 

systemu emerytalnego w Polsce z pewnością dodatkowo zachwiały kontrowersyjne decyzje 

związane z modyfikacją zasad funkcjonowania OFE. 

Ostatnie lata cechują się również wzrostem świadomości społecznej w kwestii konsekwencji 

przemian demograficznych. Wielkość zagrożeń wynikających z niewypłacalności systemu 



 

 

 

socjalnego, uwypuklona dobitnie przez kryzys ekonomiczny, a także wysoki poziom 

niepewności co do rozwoju globalnej sytuacji poruszyły wyobraźnię. Nawet jeżeli debaty 

medialne były zdominowane przez tematy dotyczące tego, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy 

dłużej pracować, lub czy rząd nadużywa swoich kompetencji w zarządzaniu prywatnymi 

funduszami, to jednak starzenie się ludności nie jest już tematem obcym przeciętnemu 

pracownikowi i pracodawcy. Powstało również wiele inicjatyw o charakterze informacyjnym dla 

emerytów i przyszłych emerytów, programów promujących aktywne i zdrowe starzenie się, 

wolontariat osób starszych, czy też zarządzanie wiekiem. Rozwija się również trzeci sektor 

seniorów nastawiony na pozazawodową aktywizację osób starszych. Organizacje pozarządowe 

mają ogromne znaczenie i duże sukcesy w promocji aktywnego starzenia się, nadal jednak 

swoim zasięgiem obejmują niewielką część kraju, głównie największe miasta.  

 

 

  



 

 

 

 

Rozdział IV. 
Rola pracodawco w w kształtowaniu sytuacji oso b 

starszych na rynku pracy w Polsce – wyniki badan  
 

Wprowadzenie: pytania badawcze, opis źródeł danych i tło badań 

Szczegółowe pytania badawcze  

Ostatni rozdział prezentowanej rozprawy jest poświęcony empirycznej analizie roli 

pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy w Polsce. Pytania 

badawcze stawiane w tej części pracy brzmią następująco: 

1. Jakie działania względem starszych pracowników podejmują organizacje i od czego one 

zależą?  

2. Jakie są opinie pracodawców o starszych pracownikach i co je warunkuje? 

3. Jakie są preferencje pracodawców względem wieku pracowników i co je warunkuje? 

4. Jaki jest związek pomiędzy opiniami i działaniami pracodawców? 

Podstawą analiz są trzy źródła danych: dwa podstawowe to reprezentatywne badania ASPA 

2009 PL oraz badania pracodawców BKL 2010-2013, a dodatkowe to niereprezentatywne 

badania ASPA 2010 zrealizowane wśród części pracodawców, którzy wzięli udział 

w poprzedniej części badania.  

Badania ASPA 2009 PL i ASPA 2010 

Badania ASPA 2009 PL były częścią międzynarodowego projektu „Aktywizacja potencjału osób 

starszych w starzejącej się Europie” (Activating Senior Potentials in Ageing Europe) 

realizowanego w latach 2008-2011 w ramach 7 Programu Ramowego. Wzięło w nim udział 

osiem krajów (Holandia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja, Dania, Włochy i Polska). 

W Polsce były realizowane przez zespół z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: 

J. Perek-Białas (koordynatorka) i K. Turka. Zespół badawczy był odpowiedzialny za plan badań 

w Polsce, ich koordynację, realizację oraz opracowanie danych. Celem projektu było zbadanie 

i wyjaśnienie mechanizmów kierujących działaniami pracodawców, organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego oraz instytucji państwa, mających wpływ na obecną sytuację osób starszych na 

rynku pracy oraz poza nim.   

Badania ASPA 2009 PL były pierwszymi w Polsce dużymi i reprezentatywnymi badaniami opinii 

pracodawców na temat starzenia się ludności i ich działań wobec starszych pracowników. Były 



 

 

 

one realizowane od czerwca do lipca 2009 r. na reprezentatywnej próbie 1037 przedstawicieli 

firm i instytucji sektora publicznego i prywatnego, zatrudniających minimum 10 pracowników. 

46% respondentów stanowili kierownicy działu personalnego lub HR, zaś dalsze 37% 

dyrektorzy, właściciele, kierownicy działów, główni księgowi, vicedyrektorzy, główni 

menedżerowie i inne osoby zajmujące wysokie stanowiska. Wskaźnik realizacji (dla 

prawidłowych jednostek próby) wyniósł 38%. Badania realizowała firma TNS OBOP metodą 

wywiadów telefonicznych (CATI). Kwestionariusz został przygotowany przez koordynatorów 

badania (zespół holenderski), następnie przetłumaczony i zaadaptowany do warunków polskich 

przez Perek-Białas i Turka. Dobór losowy warstwowy był oparty o: wielkość firmy oraz sektor 

według Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Wyniki zostały odpowiednio przeważone 

z uwzględnieniem odmów i braków danych w ujęciu struktury populacji (jeżeli nie zaznaczono 

inaczej, prezentowane są wyniki ważone). Wyniki są reprezentatywne dla całej populacji 

przedsiębiorstw w Polsce zatrudniających przynajmniej 10 pracowników.   

Oprócz badań pracodawców, przeprowadzono także badania jakościowe oraz studia 

przypadków firm i organizacji pozarządowych, będących dobrymi przykładami w zakresie 

zarządzania wiekiem oraz aktywizacji i stwarzania szans dla osób starszych. Autor pracy 

w latach 2008-2010 zrealizował 14 analiz przypadków firm – głównym tematem badawczym 

było ich podejście do zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania wiekiem (por. raport dla 

Polski: Turek, Perek-Białas, 2011; podsumowanie case studies ze wszystkich krajów ASPA: 

Frerichs i in., 2012), przeprowadził również 9 wywiadów w organizacjach pozarządowych na 

temat roli NGO w aktywizacji osób starszych i wolontariatu seniorów (por. raport dla Polski: 

Turek, Perek-Białas, 2010; podsumowanie dla wszystkich krajów ASPA: Principi i in., 2012). 

Wyniki badań jakościowych nie będą jednak analizowane w pracy, na ich podstawie powstały 

publikacje przywoływane w przeglądzie literatury prezentowanym w rozdziałach I-III.  

W 2010 r. zostały przeprowadzone dodatkowe badania ilościowe wśród pracodawców ASPA 

2010. Objęły one jednak jedynie polskie firmy, które zgodziły się na ponowny kontakt w trakcie 

poprzednich badań (próba zrealizowana to 264 firmy). 42% respondentów stanowili kierownicy 

działu personalnego lub HR, 39% dyrektorzy, właściciele, kierownicy działów, główni księgowi, 

vicedyrektorzy, główni menedżerowie i inne osoby zajmujące wysokie stanowiska. Autorami 

badań byli Perek-Białas i Turek. Kwestionariusz z badań ASPA 2009 PL został zmodyfikowany 

przez autorów, jednak wiele pytań zachowano w pierwotnym brzmieniu w celach 

porównawczych. Badania nie były losowe, w związku z czym nie były reprezentatywne, co 

ogranicza zakres wnioskowania. Wyników nie ważono. Badania ponownie zrealizowała firma 

TNS OBOP metodą wywiadów telefonicznych (CATI). Zostały one sfinansowane przez Instytut 

Socjologii UJ.  

Szczegółowe charakterystyki próby z 2009 i 2010 r. prezentuje tabela IV.1.    

 



 

 

 

Tabela IV.1. Charakterystyka próby firm w badaniu ASPA 2009 i 2010 (w %) 

Badanie 2009 2009* 2010* 

Sektor (typ 

własności) 

Publiczny 41 47 52 

Prywatny 59 53 48 

Wielkość firmy 1–9 - - 3 

10–49 68 45 41 

50–249 28 41 44 

250 + 4 14 12 

Główny sektor 

działalności** 

Przemysł (C-F) 39 42 42 

Usługi (G-K) 38 29 25 

Sektor publiczny (L-O) 23 30 33 

Udział 

pracowników 

50+ 

<= 0 9 5 2 

1–5 13 11 7 

6–25 43 43 40 

26–50 26 32 33 

51+ 8 10 15 

Wiek 

respondenta 

<= 35 27 27 25 

36–49 37 35 32 

50+ 34 35 43 

Stanowisko 
respondenta   

Kierownik działu personalnego/HR 46 46 42 

Kierownik działu, główny księgowy, vicedyrektor, 
główny menedżer 

19 9 22 

Dyrektor/dyrektor generalny/ dyrektor 
finansowy/właściciel 

18 18 17 

Pracownik działu HR 9 9 - 

Pracownik administracji lub finansów 7 7 17 

Inne 1 1 2 

N ogółem 1037 1037 264 

Uwagi: * Dane nieważone; ** Sektory działalności według NACE Rev. 1.1. 

Źródło: ASPA 2009 PL i ASPA 2010. 

 

Tabela IV.2. Średnia i mediana udziału pracowników w wieku 50+ w firmach w Polsce w 2009 r. i w firmach, 

które wzięły udział w badaniach ASPA 2010 zbadanych w 2009 r. i w 2010 r. (w %); oraz odsetek firm, 

w których nie było pracowników w wieku 50 lat i więcej (w %) 

 2009  2009 2010 

 
Wszystkie firmy Tylko firmy, które wzięły udział  

w badaniu 2010 
Sektor publiczny* 28 (25) 30 (30) 33 (30) 
Sektor prywatny* 18 (12) 24 (20) 28 (21) 
Ogółem* 22 (20) 27 (25) 31 (25) 
% firm bez pracowników 50+ 9 6 6 
N ogółem 1037 263 263 

Uwagi: * Średnia (Mediana). 

Źródło: ASPA 2009 PL i ASPA 2010. 

 



 

 

 

W 2009 r. wśród badanych firm (zatrudniających przynajmniej 10 pracowników) udział 

pracowników 50+ wynosił średnio 22%, większy był on w sektorze publicznym (28%) niż 

prywatnym (18%) (zob. tabela IV.2). Wśród firm, które wzięły udział w badaniach panelowych 

w 2010 r. udział pracowników 50+ nieznacznie wzrósł w każdym z sektorów (ogółem z 27% do 

31%), co mogło być wynikiem naturalnego procesu starzenia się firmy. Odsetek firm, w których 

nie było pracowników w wieku 50 lat i więcej wyniósł odpowiednio 9% i 6%. 

Badania BKL 

„Bilans Kapitału Ludzkiego” (BKL) to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku 

pracy. Badania w ramach projektu obejmują trzy główne obszary: stronę popytową i stronę 

podażową rynku pracy oraz system kształcenia i rynek szkoleń. Odrębne moduły badawcze 

obejmują badania ludności, pracodawców, uczniów, studentów, bezrobotnych, oferty pracy 

i instytucje szkoleniowe. Badania są cykliczne, realizowane corocznie według jednolitej 

metodologii, w pięciu edycjach od 2010 r. do 2014 r. Badania są prowadzone przez Uniwersytet 

Jagielloński we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Po stronie UJ projekt 

jest realizowany przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (CEAPP), w tym przez autora pracy. Kierownikiem naukowym BKL jest  

prof. dr hab. J. Górniak.  

W poprzednim rozdziale były już wykorzystywane dane z Badań Ludności BKL – do 

zilustrowania sytuacji na polskim rynku pracy. W tym rozdziale głównym przedmiotem analiz 

będą Badania Pracodawców BKL, zrealizowane w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 na 

reprezentatywnych próbach pracodawców (N2010=15841; N2011=16159; N2012=16000; 

N2013=16005). Objęły one przedstawicieli podmiotów gospodarczych funkcjonujących aktualnie 

na rynku, które w czasie realizacji badania terenowego zatrudniały przynajmniej jednego 

pracownika (nie uwzględniono osób samozatrudnionych). I edycję badań realizowano w okresie 

od sierpnia do grudnia 2010 r., II edycję: od marca do czerwca 2011 r., III edycję:  od lutego do 

maja 2012 r., IV edycję: od lutego do maja 2013 r. Badania zostały wykonane przez firmę 

Millward Brown SMG/KRC, głównie metodą wywiadu telefonicznego CATI (jedynie w kilku 

procentach przypadków posłużono się metodą wywiadów osobistych wspomaganych 

komputerowo CAPI oraz ankiety internetowej CAWI).  

Próbę wylosowano na podstawie bazy REGON, zweryfikowanej przy użyciu innych informacji 

dotyczących tych podmiotów dostępnych GUS. Losowanie miało charakter warstwowy (ze 

względu na województwo i wielkość podmiotów gospodarczych) nieproporcjonalny (aby 

zachować równomierny rozkład badanych podmiotów na województwa oraz ze względu 

przeważającą w populacji liczbę najmniejszych podmiotów zatrudniających do 9 pracowników). 

Ważenie próby pracodawców zostało wykonane w celu skompensowania niejednakowych 

prawdopodobieństw wejścia jednostek populacji do próby wynikających z przyjętego planu 

losowania. Ostatecznie obliczenie wag nastąpiło tak, aby udział w próbie kombinacji warstw 



 

 

 

losowania (województwo i klasa liczby zatrudnionych) z sześcioma klasami PKD odpowiadał ich 

udziałowi w operacie losowania stanowiącego najlepszy, dostępny aktualnie stan rejestru 

przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w okresie prowadzenia badania (jeżeli nie zaznaczono 

inaczej, prezentowane są wyniki ważone). Badanie jest reprezentatywne na poziomie 

ogólnopolskim, a także na poziomie województw.  

Szczegółowe charakterystyki próby z lat 2010-2013 prezentuje tabela IV.3.    

Więcej informacji na stronie: bkl.parp.gov.pl. oraz w umieszczonych tam publikacjach. 

Tabela IV.3 Charakterystyka próby przedsiębiorców w badaniu BKL (w %) 

  2010 2011 2012 2013 Ogółem Ogółem*  

Wielkość 
firmy 

1-9  78 78 75 77 77 26 
10-49  17 17 19 18 18 39 
50-249  4 4 5 4 4 26 
250-999  1 1 1 1 1 8 
1000 i więcej  0 0 0 0 0 2 

Główna 
branża 
działalności  

Przemysł i górnictwo 11 11 11 13 11 22 
Budownictwo i transport 20 20 20 19 20 13 
Handel, zakwaterowanie, gastronomia 34 34 33 35 34 23 
Usługi specjalistyczne 24 24 25 23 24 13 
Edukacja 3 3 4 4 4 22 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8 8 8 6 7 7 

Forma 
własności  

W całości państwowa 6 10 10 10 9 33 
Częściowo państwowa, częściowo 
prywatna 

1 1 1 1 1 2 

W całości prywatna 93 89 89 89 90 65 

Rodzaj 
podmiotu  

Przedsiębiorstwo 91 90 89 91 90 66 
Instytucja 9 10 11 9 10 34 

Metoda 
badania 

CATI 94 96 100 99 97 95 
CAWI 2 2 0 1 1 2 
CAPI 5 2 0 0 2 3 

Stanowisko 
respondenta   

Właściciel, współwłaściciel 60 65 64 64 63 27 
Dyrektor, prezes, zastępca dyr., zastępca prez. 10 9 11 11 10 22 
Członek zarządu 7  1 1 2 7 
Specjalista ds. personalnych, kadr i płac 4 5 7 7 6 19 
Kierownik działu, decydujący o zatrudnieniu  20 3 6 3 8 12 
Specjalista ds. księgowości, prac. księgowości 0 5 4 5 4 5 
Inne 0 13 7 10 7 9 

N ogółem 15841 16159 16000 16005 64005 64005 

Uwagi: * Dane nieważone. 

Źródło: BKL - Badanie Pracodawców 2010-2013. 
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Charakterystyka prezentowanych analiz  

Perspektywa pięciu lat, która dzieli moment realizacji badania ASPA 2009 PL od momentu 

złożenia niniejszej pracy to długi okres, jeżeli chodzi o zmianę sytuacji ekonomicznej, w tym 

sytuacji na rynku pracy. Przykładowo, w 2009 r. pracodawcy w Polsce najbardziej obawiali się 

tzw. drenażu mózgów, czyli odpływu pracowników wykwalifikowanych do innych krajów 

(niemal 80%). Aż 70% respondentów widziało problem także w procesie starzenia się 

społeczeństwa, a 60% w zmniejszaniu się liczby ludności (zob. wykres IV.1). Pamiętajmy, że był 

to okres, kiedy kończyła się poakcesyjna emigracja zarobkowa, głównie młodych Polaków, 

przybierająca masowe rozmiary. W mediach tematy związane z migracją pojawiały się znacznie 

częściej niż tematyka starzenia się i zmniejszania się zasobów siły roboczej. Dzisiaj zapewne 

uzyskano by odmienne wyniki.   

W 2009 r. pracodawcy w Polsce wyraźnie nie byli zwolennikami wydłużania aktywności 

zawodowej. Według danych ASPA, jedynie 20% respondentów opowiadało się za 

podwyższeniem wieku emerytalnego, zaś 65% było temu przeciwnych. Działania zmierzające do 

ograniczenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę popierało 41% badanych. 

W badaniu ASPA 2010 większość badanych była przeciw wyrównywaniu wieku emerytalnego 

kobiet i mężczyzn (72%), stopniowemu podwyższeniu wieku emerytalnego (74%) oraz 

likwidacji możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę (75%).  

Pomimo niechęci do zmian, duża część pracodawców oczekiwała, że za 10 lat przeciętny wiek 

przechodzenia na emeryturę wzrośnie. W przypadku wieku kobiet spodziewało się tego 46% 

respondentów, zaś 45% uważało, że nic się nie zmieni w tej kwestii. Natomiast w przypadku 

wieku mężczyzn 32% oczekiwało wzrostu, zaś 59% braku zmian. Po kilku latach, które upłynęły 

od momentu badań wiadomo już, że zmiany nastąpiły – i to zarówno w przypadku przeciętnego 

wieku opuszczenia rynku pracy, jak i w przypadku ustawowego wieku emerytalnego.  

W związku z dezaktualizacją części danych, pominięte zostaną wyniki badań ASPA z 2009 r. 

i 2010 r. dotyczące opinii na temat ówczesnej sytuacji ekonomicznej. Niekoniecznie jednak od 

tego czasu zmianom uległy opinie i działania pracodawców w zakresie zarządzania zasobami 

ludzkimi, także wobec starszych pracowników. Wskazują na to badania pracodawców BKL – 

według  nich w latach 2010-2013 niemal żadnym zmianom nie uległy strategie rekrutacyjne 

polskich firm, strategie szkoleniowe, wymagania dotyczące kompetencji, wieku i innych cech 

kandydatów lub też oceny własnych pracowników (por. Kocór, Strzebońska, Dawid–Sawicka, 

2012; Szczucka, Turek, Worek, 2014).  

Dane z współrealizowanych przez autora rozprawy badań ASPA i BKL stanowią bogate źródło 

wiedzy na temat polskiego rynku pracy. Nie sposób przedstawić wszystkich interesujących 

wyników, nie to jest też celem pracy, tym bardziej, że wiele wątków dotyczących starzejącego się 

rynku pracy opublikowano. Główne wyniki badań ASPA 2009 PL i ASPA 2010 można znaleźć w 

pracach: Perek-Białas, Turek (2010, 2011b, 2012) oraz Turek, Perek-Białas (2013). Wyniki 



 

 

 

badań BKL były co roku prezentowane w publikacjach podsumowujących poszczególne moduły 

badania (m.in. badania ludności i pracodawców, dostępne na bkl.parp.gov.pl) oraz 

obszerniejszych opracowaniach – m.in.  poświęconych polityce personalnej firm i kształceniu 

przez całe życie, także w odniesieniu do osób starszych (Szczucka i in., 2012, 2014; Worek, 

Turek, Szczucka, 2015) oraz analizujących sytuację osób starszych na polskim rynku pracy 

(Turek, 2013). Z kolei wyniki badania ASPA 2009 w międzynarodowym, porównawczym ujęciu 

można znaleźć w publikacjach zespołu holenderskich koordynatorów badania (m.in. Conen, 

Dalen, Henkens, 2012; Conen, Henkens, Schippers, 2012; Conen, 2013).  

W rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące działań i opinii pracodawców 

względem starszych pracowników. Pogłębiona analiza wyników międzynarodowych badań 

ASPA 2009 zostanie ograniczona do danych dla Polski (z wyjątkiem kilku analiz 

eksploracyjnych, pokazujących Polskę w kontekście pozostałych krajów)58. W pierwszej 

kolejności analizie zostaną poddane działania polskich pracodawców względem starszych 

pracowników oraz działania nakierowane na rozwój kadr. Kolejnym tematem będą opinie 

pracodawców na temat umiejętności i produktywności starszych pracowników, przy 

uwzględnieniu czynników, które na nie wpływają. Ostatnia część będzie poświęcona opiniom 

pracodawców dotyczącym wieku pracownika oraz analizie preferencji wobec wieku 

kandydatów do pracy. W podsumowaniu zostaną omówione główne wyniki.  

1. Działania pracodawców  

1.1. Działania organizacji względem starszych pracowników  

Według danych pochodzących z badań ASPA 2009 PL polscy pracodawcy nie byli skłonni do 

zatrudniania starszych pracowników. Jedynie 15% z nich przyznało, że w obliczu problemów 

z niedoborem pracowników zatrudniłoby nowych pracowników w wieku 50+, natomiast 38% 

zatrudniałoby osoby będące już na emeryturze. Różnica ta może wynikać z regulacji prawnych – 

zatrudnianie emerytów jest opcją tańszą i o wiele bardziej elastyczną dla firmy (m.in. nie wiąże 

się z okresem ochronnym, który może zniechęcać od zatrudniania starszych pracowników 

niebędących jeszcze na emeryturze).  

Stosunkowo niewielka część firm stosowała rozwiązania ułatwiające pracę starszym 

pracownikom i zwiększające jej efektywność (zob. wykres IV.1). Jedynie jedna trzecia firm 
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 Chociaż może się to wydawać niekorzystne z punktu widzenia atrakcyjności analiz (porównania 

międzynarodowe zazwyczaj bardziej przykuwają uwagę), to przemawia za tym kilka argumentów. Po pierwsze, 

uwzględnienie w analizie 8 krajów wymagałoby znacznie szerszego przygotowania interpretacyjnego, wliczając 

w to opis sytuacji gospodarczej i regulacji prawnych wszystkich krajów. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że dane 

pochodzą z 2009 r., niekoniecznie wniosłoby to wiele do głównej osi wywodu niniejszej pracy. Skupienie się na 

wynikach dla Polski pozostawia miejsce dla pogłębionej analizy. Po drugie, formalnym dysponentem 

międzynarodowej bazy wyników ASPA 2009 są koordynatorzy projektu z Holandii. Wyniki porównawcze 

zaprezentowali oni w przytoczonych w poprzednim akapicie publikacjach, powtarzanie ich również niewiele 

wniesie do pracy. 



 

 

 

posiadała rozwiązania ergonomiczne, podobna liczba umożliwiała elastyczne godziny pracy. Są 

to stosunkowo proste działania, które mogą mieć jednak istotne przełożenie na odczuwaną 

jakość pracy. Bardzo mało firm zmniejszało też obciążenie pracą starszych pracowników (11%) 

lub oferowało możliwość dodatkowych urlopów (3%). Jedynie 33% prowadziło szkolenia dla 

pracowników w wieku 50+, 26% wspierało wewnętrzną mobilność pracowników, a 20% 

planowało karierę zawodową. W jednej trzeciej firm istniała możliwość wcześniejszego 

przejścia na emeryturę, zaś w jednej piątej tzw. częściowe przejście na emeryturę, czyli formalne 

rozwiązania pozwalające łączyć niepełny wymiar godzin pracy i pobieranie częściowej 

emerytury.  

Wykres IV.1. Rozwiązania względem starszych pracowników stosowane przez firmy zatrudniające 

osoby 50+ (w %) 

 

Źródło: ASPA 2009 PL. 

Jedynie 25% firm uznało, że proces starzenia się pracowników jest istotną kwestią 

w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, a 23% przyznało, iż posiada jasne zasady dotyczące 

zarządzania wiekiem. Jednak nawet te firmy mają stosunkowo słabo rozbudowany repertuar 

działań – około jedna trzecia z nich w rzeczywistości nie stosowała żadnych rozwiązań 

wspierających i ułatwiających pracę pracownikom zbliżającym się do wieku emerytalnego.   

Rozwiązania względem starszych pracowników mogą wynikać z ogólnej strategii firmy. W celu 

sprawdzenia czy rzeczywiście łączą się one w interpretowalne i stabilne schematy działań 

zastosowano analizę czynnikową. W pierwszym etapie została przeprowadzona eksploracyjna 

analiza czynnikowa dla 12 zmiennych binarnych. Przetestowano rozwiązania od dwóch do 

czterech czynników, bazując na przeglądzie literatury dotyczącej strategii zarządzania wiekiem 

w firmach, zaprezentowanych w rozdziale II (m.in. Remery i in., 2003; Van Dalen, Henkens, 

Schippers, 2009; 2010a). Najlepsze i najlepiej interpretowalne wyniki oferowało rozwiązanie 

z trzema kontraktami. Odpowiadały one trzem strategiom, oznaczonym na wykresie IV.3 

odrębnymi odcieniami: (1) zwiększania produktywności, (2) wypychania starszych 
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pracowników oraz (3) dostosowania i redukcji kosztów. Ostateczny model został przetestowany 

w konfirmacyjnej analizie czynnikowej59. Dopasowanie modelu było dobre60. Wyniki 

standaryzowane przedstawione są w formie diagramu (zob. schemat IV.1; tabela A2 w Aneksie 

prezentuje dodatkowo wyniki niestandaryzowane). 

Schemat IV.1. Model konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla działań względem starszych pracowników. 

Wyniki standaryzowane  

 

Uwagi: Metoda WLSMV (Mplus 7); Wszystkie estymatory istotne na poziomie p<0.001; Dopasowanie modelu: 

CFI=0,947, TLI=0.931, RMSEA=0,039; N=1002. 

Źródło: opracowanie autora we współpracy z dr J. Perek-Białas i prof. A. Saganem, na podstawie danych 

ASPA 2009 (opublikowane w zbliżonej formie w Perek-Białas, Turek, 2012: 110). 

Pierwsza strategia – zwiększenia wydajności starszych pracowników – obejmowała planowanie 

kariery zawodowej, mobilność wewnątrz przedsiębiorstwa, szkolenia dla starszych 

pracowników i rozwiązania ergonomiczne. Można przyjąć, że celem tego typu działań było 

podniesienie kompetencji starszych pracowników oraz zwiększenie efektywności ich 

wykorzystania, stworzenie sprzyjających warunków pracy, planowanie indywidualnych ścieżek 

rozwoju i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Rozwiązania tego typu wchodzą w skład 

długofalowego podejścia do zarządzania wiekiem, nakierowanego na rozwój pracownika 
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 W modelach eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej zastosowano metodę estymacji odpornych 

ważonych najmniejszych kwadratów WLSMV (weighted least squares with mean and variance correction), 

odpowiednią dla wskaźników binarnych, dostępną w programie Mplus 7.   
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 CFI (Comparative Fit Index) = 0,947, TLI (Tucker Lewis Index) = 0,931, RMSEA = 0,039. 

Zwiększenie 
wydajności 

Dostosowanie  
i redukcja 
kosztów 

 

Wypychanie 
starszych 

pracowników 

Mobilność wewnątrz przedsiębiorstwa 

Rozwiązania ergonomiczne 

Planowanie kariery zawodowej 

Szkolenia dla starszych pracowników 

0,730 
 
0,722 

 
0,625 

 
0,584

3 
0,440 

 

0,607 
 

0,463 
 

Zmniejsz. czasu pracy przed emeryturą 

Elastyczne godziny pracy 

Dodatk. urlopy dla starszych pracowników 

0,725 
 

0,698 
 
0,692 

 
0,645

3 

Wcześniejsze emerytury 

Częściowe przejście na emeryturę 

0,890 
 
0,741

3 

Redukcja obowiązków i zarobków 

Limit wieku dla nieregularnych godz. pracy 

0,598
3 

Zmniejszenie obciążenia starszych pracowników 

0,565
3 



 

 

 

i zarządzanie zespołem z uwzględnieniem procesów starzenia się. W perspektywie ewentualnej 

luki pomiędzy kosztami i produktywnością strategia taka w pierwszej kolejności ma na celu 

podniesienie produktywności.  

Strategia wypychania starszych pracowników na emeryturę obejmowała jedynie dwa działania: 

schematy wcześniejszej emerytury oraz rozwiązania związane z częściowym przejściem na 

emeryturę, czyli formalne rozwiązanie pozwalające łączyć niepełny wymiar godzin pracy 

i pobieranie częściowej emerytury. Można ją interpretować jako najprostszą strategię 

ograniczania kosztów poprzez wypychanie z firmy pracowników generujących wysokie koszty.  

Ostatnia strategia – dostosowania i redukcji kosztów – obejmowała zestaw mało popularnych 

rozwiązań: dodatkowe urlopy dla starszych pracowników, redukcję obowiązków i zarobków, 

zmniejszenie obciążenia pracą, limit wieku dla nieregularnych godzin, zmniejszenie czasu pracy 

przed emeryturą oraz elastyczne godziny pracy. Jedynie to ostatnie rozwiązanie było spotykane 

częściej, bo w około jednej trzeciej firm61. Strategię tę można interpretować jako zestaw działań 

w większości nakierowanych bezpośrednio na dostosowanie obciążenia pracą i czasu pracy do 

obniżonych możliwości starszych pracowników, a także przygotowanie do emerytury. 

W porównaniu do strategii zwiększania produktywności, strategia dostosowania jest znacznie 

mniej aktywnym podejściem do zarządzania wiekiem – jej celem nie jest wydłużenie aktywności 

zawodowej, lecz raczej zapobieganie przeciążeniu i wypaleniu oraz polepszenie warunków 

pracy. Z jednej strony, może ona ograniczać koszty, z drugiej zaś – podnosić produktywność 

poprzez lepsze wykorzystanie istniejących zasobów kapitału ludzkiego.  

Warto zwrócić uwagę na pozytywne i istotne merytorycznie (a także statystycznie) korelacje 

pomiędzy strategiami. Wartości korelacji pomiędzy 0,3 a 0,6 są zazwyczaj określane jako 

umiarkowanie silne. Wynika z tego, że można mówić raczej o współwystępowaniu tych strategii 

niż o ich wzajemnym wykluczaniu się. Nie dziwi to w przypadku dwóch strategii, które można 

zaliczyć do zarządzania wiekiem (korelacja=0,6). Bardziej interesujące jest współwystępowanie 

podejść nakierowanych na podniesienie produktywności i wypychanie starszych pracowników, 

które mogłyby wydawać się sobie przeciwstawne, a jednak korelacja między nimi wynosi 0,4. 

Może to oznaczać, że repertuar działań stosowanych przez firmy względem różnych grup 

pracowników jest zróżnicowany. Więcej na ten temat może nam powiedzieć kolejna analiza.   
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 Testowano również przypisanie elastycznych godzin pracy wyłącznie do czynnika “Zwiększenie 

produktywności”, a także jednoczesne przypisanie do czynnika “Dostosowanie”. Rozwiązania takie byłyby 

akceptowalne (stosunkowo wysokie wartości ładunków czynnikowych), jednak z nich zrezygnowano, przede 

wszystkim ze względów teoretycznych (elastyczne godziny pracy bardziej pasują do strategii dostosowania 

warunków pracy), a także analitycznych (model z przypisaniem elastycznych godzin pracy do obydwu 

wymiarów jest skomplikowany czynnikowo, przez co trudniejszy w interpretacji i wykorzystaniu w dalszej 

analizie; model z przypisaniem do strategii produktywności miał gorsze parametry dopasowania). 



 

 

 

Tabela IV.4. Charakterystyki organizacji mające związek ze stosowaną polityką względem starszych 

pracowników. Modele regresji zliczeniowej Negative Binominal 

  

Zwiększenie 
wydajności 

Wypychanie Dostosowanie 

Zmienne EXP(B) EXP(B) EXP(B) 
Sektor1 (R=handel i usługi G-K)    

 
produkcja (C-F)    1,17 0,93 *1,68 
publiczny (L-O) 1,23 1,04 ***2,20 

 
Wielkość organizacji (R=10-49) 

   

 
50–249 1,19 ***1,72 0,91 

250 + ***1,41 ***2,07 0,85 
 

Sektor publiczny (niekomercyjny) (R=Sek. prywatny) 
 

*1,28 
 

1,12 
 

1,13 
 

Odsetek pracowników 50+ (R=1–10) 
   

 

11–25 *1,34 1,35 1,22 
26 - 50 **1,44 *1,46 1,26 

51 + *1,52 ***2,14 1,51 
 

Odsetek pracowników wysoko wykwalifikowanych2  
 

***1,07 
 

1,03 
 

1,03 
 

Problemy z zatrudnieniem pracowników3 (R=Nie) 
 

*1,26 
 

1,14 
 

*1,53 
 

Stała 
 

***0,46 
 

***0,27 
 

**0,23 

McFadden's Adj R2: 0,023 0,028 0,012 
Cragg-Uhler(Nagelkerke) R2 0,090 0,088 0,056 

N 954 954 954 

Uwagi: Istotność: ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; R = kategoria referencyjna; Uwzględniono jedynie 

organizacje, w których zatrudnieni są pracownicy w wieku 50+. 
1 Sektory według klasyfikacji NACE rev 1.1.  
2Zmienna podzielona na 10 grup decylowych. 
3 W ciągu ostatnich 2 lat.  

Źródło: opracowanie własne, ASPA 2009 PL. 

Tabela IV.4 prezentuje charakterystyki organizacji mające związek ze stosowaną polityką 

względem starszych pracowników w oparciu o analizę danych zliczeniowych (liczba działań 

z zakresu danej strategii stosowana w firmie) przy użyciu modeli regresji Negative Binominal. 

Interpretuje się je analogicznie do modeli regresji logistycznej (w tabeli podano wartości 

eksponensu współczynnika regresji B). Na podstawie danych trudno stwierdzić, aby był jakiś 

jasny schemat stosowania trzech wyodrębnionych strategii, jednak widoczne są pewne 

zależności. W przypadku strategii zwiększania wydajności oraz strategii wypychania największe 

znaczenie miała wielkość organizacji oraz odsetek zatrudnionych pracowników w wieku 50+. Im 

większa firma, tym częściej spotykane były rozwiązania wchodzące w skład obydwu strategii. 

W organizacjach liczących powyżej 250 pracowników, w porównaniu do organizacji 

zatrudniających 10-49 pracowników, oczekiwana liczba rozwiązań proproduktywnych była 

wyższa o 41%, zaś rozwiązań wypychających – o 107%. Podobnie też, im większy udział 



 

 

 

starszych pracowników, tym częstsze było występowanie strategii proproduktywnej lub 

wypychającej.  

Nieco więcej (o 28%) rozwiązań proproduktywnych występowało również w sektorze 

organizacji publicznych, niż firm komercyjnych. W przypadku strategii dostosowania i redukcji 

kosztów trudno mówić o wyraźnym schemacie uwarunkowań, głównie ze względu na fakt, że 

zaliczające się do niej rozwiązania (poza elastycznymi godzinami pracy) były wykorzystywane 

bardzo rzadko. Niemniej w sektorze usług publicznych oraz sektorze produkcyjnym działania 

tego typu były stosowane częściej niż w sektorze usług i handlu. Dokładniejsze dane o częstości 

występowania konkretnych rozwiązań są zamieszczone w tabeli A3 w Aneksie.  

Co znamienne, w strategiach produktywności i dostosowania istotny jest wpływ problemów 

z zatrudnieniem nowych pracowników – wśród organizacji, które w ciągu ostatnich 2 lat miały 

takie trudności oczekiwana liczba rozwiązań była wyższa o odpowiednio 26% i 53%. Efekt ten 

nie był natomiast istotnym predyktorem strategii wypychania starszych pracowników. Oznaczać 

to może, że problemy ze znalezieniem pracowników przekładają się na politykę zmierzającą do 

utrzymania starszych pracowników.  

W badaniach ASPA 2010 poszerzono nieco pulę rozwiązań, o które pytano pracodawców. 

Wyniki przedstawia tabela IV.5. Wśród często stosowanych rozwiązań był m.in. mentoring (63% 

badanych firm stosowało go często, 29% rzadko) oraz zespoły zróżnicowane wiekowo 

(odpowiedni 43% i 25%). Z kolei job-coaching lub doradztwo zawodowe występowały bardzo 

rzadko – jedynie 25% firm miało jakiekolwiek doświadczenia w tym zakresie.  

Tabela IV.5. Rozwiązania względem starszych pracowników stosowane w firmach biorących udział  

w badaniu ASPA 2010 (w %) 

 

W ogóle Rzadko Często 
Ogółem 

% N 

Mentoring 7 29 63 100 248 

Wspieranie mobilności wewnątrz przedsiębiorstwa 24 54 22 100 249 

Zatrudnianie osób będących już na emeryturze 29 57 14 100 245 

Szkolenia dla starszych pracowników 29 37 34 100 245 

Rozwiązania ergonomiczne 30 19 51 100 243 

Zróżnicowane wiekowo zespoły 32 25 43 100 244 

Przechodzenie na wcześniejsze emerytury 35 44 21 100 245 

Zachęcanie do kont. pracy po ustawowym wieku emeryt. 42 42 17 100 247 

Planowanie kariery zawodowej 48 33 20 100 248 

Zmniejszenie obciążenia pracą starszych pracowników 60 31 9 100 247 

Elastyczne godziny pracy dla starszych pracowników 71 18 11 100 248 

Job-coaching lub doradztwo zawodowe 75 18 8 100 248 

Źródło: ASPA 2010. 

 



 

 

 

Na tych danych również można przeprowadzić analizę zmierzającą do wyodrębnienia strategii 

względem starszych pracowników. Zastosowano identyczną metodę analizy, jak w przypadku 

poprzedniego modelu62. Schemat IV.2 prezentuje wyniki standaryzowane ostatecznego modelu 

konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to analiza pomocnicza 

i jej wyników nie można bezpośrednio porównywać z wynikami uzyskanymi na danych ASPA 

2009. Po pierwsze, badania ASPA 2010 nie są reprezentatywne, ponieważ objęły one jedynie 

264 nielosowo wybrane podmioty, przez co możliwości analityczne są mniejsze, a wyników nie 

można uogólniać. Po drugie, podmioty te były firmami badanymi w ramach badań ASPA 2009 r., 

które zgodziły się na kolejne badanie. Można zakładać, że występowało obciążenie selekcji – 

podmioty te mogły być bardziej skłonne do udziału ze względu na większą wagę przywiązywaną 

do zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności do zarządzania wiekiem (świadczą o tym 

porównania wyników z próbą reprezentatywną). Po trzecie, zmodyfikowano kwestionariusz, 

stosując nieco inny zestaw pytań i odpowiedzi, co jednak pozwoliło na poszerzenie analiz. 

W zmodyfikowanej wersji kwestionariusza zmieniono listę rozwiązań, o które pytano 

pracodawców (mocniej skupiono się na rozwiązaniach z zakresu zarządzania wiekiem).  

Schemat IV.2. Model konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla działań względem starszych pracowników. 

Wyniki standaryzowane  

 

Uwagi: Metoda WLSMV (Mplus 7); Wszystkie estymatory istotne na poziomie p<0,01; Dopasowanie modelu: 

CFI=0,954, TLI=0,939, RMSEA=0,050; N=249. 

Źródło: opracowanie własne, ASPA 2010. 
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 Z analizy wykluczono kategorię „Przechodzenie na wcześniejsze emerytury”, ponieważ nie była ona dobrze 

reprezentowana przez model – nie pasowała do żadnego z wyróżnionych czynników. 

Zwiększenie 
wydajności 

indywidualnej 
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różnorodnością 

Praca w wieku 
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Schemat IV.2. prezentuje wyniki konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla strategii zarządzania 

wiekiem. Należy pamiętać, że taka analiza mówi o schematach współwystępowania 

poszczególnych działań. Pierwsza z wyodrębnionych grup rozwiązań dotyczy zwiększenia 

wydajności indywidualnej, obejmując szkolenia dla starszych pracowników, job-coaching 

i doradztwo zawodowe, planowane kariery zawodowej, a także rozwiązania ergonomiczne. 

Drugą grupę można najogólniej interpretować jako zespół działań nakierowanych na 

zarządzanie różnorodnością. W wymiarze indywidualnym skupiają się one na zmniejszaniu 

obciążenia pracą i uelastycznianiu pracy starszych pracowników. W wymiarze zarządzania 

w skali całej organizacji ta grupa obejmuje wspieranie mobilności wewnątrz przedsiębiorstwa, 

tworzenie zróżnicowanych wiekowo zespołów i wykorzystanie mentoringu 

w międzygeneracyjnym wewnętrznym transferze wiedzy. Natomiast trzecia grupa rozwiązań 

dotyczy wspierania pracy w wieku emerytalnym – chodzi o zachęcanie pracowników do pracy po 

osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego oraz zatrudnianie emerytów.    

Należy przypomnieć, że wyniki ASPA 2010 należy traktować raczej jako przyczynek do dalszych 

badań niż analizę sytuacji w Polsce, ponieważ opierają się na nielosowej, niereprezentatywnej 

próbie. Potwierdzają one jednak konkluzję, że firmy stosują zróżnicowane strategie działań 

względem starszych pracowników i nie można mówić o jednym modelu zarządzania wiekiem. 

Trzy wyróżnione podejścia skupiają się na innych celach i środkach. Korelacje pomiędzy nimi są 

jednak pozytywne, co świadczy o tendencji do współwystępowania. Mają one umiarkowaną siłę, 

z wyjątkiem związku wymiaru strategii zwiększania wydajności indywidualnej i zarządzania 

różnorodnością, który można już uznać za silny.  

1.2. Działania organizacji nakierowane na rozwój pracowników  

Wyniki analizowanych badań dostarczają interesujących danych o działalności rozwojowej 

i inwestycjach w kardy w polskich przedsiębiorstwach. W badaniach ASPA 2009 PL 62% 

polskich pracodawców przyznało, że praca w ich firmie wymaga regularnych szkoleń (zob. 

wykres IV.2). Najczęściej dotyczyło to firm z sektora publicznego (szczególnie sektora edukacji, 

zdrowia i administracji publicznej).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wykres IV.2. Odsetek firm, w których praca wymaga regularnych szkoleń (%) 

 

Źródło: ASPA PL 2009. 

Pracodawców zapytano o to, jakie znaczenie w ich firmie mają różne sposoby zdobywania 

wiedzy i umiejętności przez pracowników (zob. tabela IV.6). Oprócz kursów i szkoleń, dużą wagę 

przywiązywano do nauki przez pracę oraz nabywanie kompetencji od bardziej doświadczonych 

pracowników (w ramach mentoringu). Częściej te formy spotykano w firmach dużych oraz 

w sektorze usług publicznych (zob. tabela IV.7). 

Tabela IV.6. Znaczenie różnych sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności przez pracowników (w %) 

 

Bez 

znaczenia 

Małe  

znaczenie 

Umiarkowane 

znaczenie 

Duże 

znaczenie 

Ogółem 

% N 

Nauka przez pracę  2 5 27 66 100 1030 

Uczenie się od nowych pracowników 21 22 32 25 100 1019 

Uczenie się od starszych 

pracowników (mentoring) 
1 3 26 70 100 1034 

Kursy i szkolenia 5 9 36 50 100 1035 

Źródło: ASPA PL 2009. 

Tabela IV.7. Znaczenie różnych form zdobywania wiedzy i umiejętności przez pracowników,  

ze względu na wielkość i sektor działalności firmy (% odpowiedzi „duże znaczenie”) 

 Wielkość Sektor 

  
10-49 50-249 250 + 

Budownictwo 
i przemysł 

Usługi 
i handel 

Sektor 
publiczny 

Nauka przez pracę 67 62 79 61 68 70 

Uczenie się od nowych pracowników 24 27 12 21 27 27 

Uczenie się od starszych 
pracowników (mentoring) 

68 72 76 63 74 73 

Kursy i szkolenia 45 59 67 45 41 71 

Źródło: ASPA PL 2009. 
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Badania pracodawców BKL (2010-2013) są lepszym i bardziej aktualnym źródłem informacji na 

temat strategii względem rozwoju pracowników, jakie stosują polskie firmy (por. Szczucka, 

Turek, Worek, 2012, 2014). W ciągu całego 2012 r. aż 69% pracodawców finansowało bądź 

współfinansowało działania mające na celu rozwój kwalifikacji i umiejętności obecnych 

pracowników. Wyniki z poprzednich lat były bardzo zbliżone (np. w 2011 r. było to 71% 

pracodawców).  

Według analiz Anny Szczuckiej (Szczucka, Turek, Worek, 2014: 117-124), najczęściej 

pracowników szkoliły firmy duże i rozwijające się oraz firmy z branż silniej związanych z tzw. 

nową gospodarką. Im więksi pracodawcy, tym częściej deklarowali inwestycje w rozwój swoich 

pracowników. Według modeli regresji logistycznej szansa63, że duże przedsiębiorstwo (250+ 

pracowników) inwestowało w jakiejkolwiek formie w kadry była 5-krotnie wyższa niż 

w przypadku przedsiębiorstwa mikro (1-9), w średnich firmach (50-249) była 4-krotnie wyższa, 

a w małych (10-49) 1,5 razy wyższa (przy kontroli innych zmiennych).  

Pomiędzy przedsiębiorstwami tej samej wielkości występowało jednak wyraźne zróżnicowanie 

ze względu na poziom rozwoju64. W tabeli IV.8 przedstawiono średnie prawdopodobieństwo 

aktywności kształceniowej pracodawców uwzględniające te dwie zmienne. Przewidywane 

prawdopodobieństwo wahało się od 55% w przypadku firm mikro o charakterze stagnacyjnym, 

do niemal 100% wśród silnie rozwijających się firm średnich i dużych. Warto dodać, że 

w 2013 r. firmy mikro stanowiły 94% ogółu polskich przedsiębiorstw (spośród nich dwie na 

pięć były firmami stagnacyjnymi), jednak pracowało w nich jedynie 20% Polaków 

zatrudnionych na umowę o pracę (znacznie więcej, 45%, pracowało w firmach średnich 

i dużych) (BKL – Badanie Ludności 2013). 

Tabela IV.8. Uśrednione przewidywane prawdopodobieństwo prowadzenia inwestycji w kadry w zależności od 

wielkości podmiotu i poziomu rozwoju firmy na podstawie modelu regresji logistycznej dla lat 2012-2013 (w %) 

Wielkość 
firmy 

Poziom rozwoju firmy 
 stagnacyjne słabo rozwijające się rozwijające się silnie rozwijające się Ogółem 

1-9 55 70 78 85 66 

10-49 61 74 81 88 71 

50-249 82 89 93 95 87 

250+ 90 94 96 98 94 

Ogółem 55 70 78 85 66 

Uwagi: N=26794. 

Źródło: opracowanie w oparciu o analizę regresji logistycznej A. Szczuckiej na danych BKL – Badanie 

Pracodawców 2012-2013 (Szczucka, Turek, Worek, 2014). 
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 Stosunek prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia do prawdopodobieństwa jego niewystąpienia. 
64

 Ocena rozwoju firm została dokonana w oparciu o trzy wskaźniki dotyczące ostatnich 12 miesięcy 

funkcjonowania: 1) wprowadzenie nowych produktów, usług lub sposobów produkcji, 2) wykazanie się 

dodatnim saldem zatrudnienia, 3) wykazanie (w ocenie własnych przedstawicieli) wzrostu zysku. Do grupy 

przedsiębiorstw silnie rozwijających się zostały zaklasyfikowane te, które jednocześnie spełniły wszystkie trzy 

warunki. Przedsiębiorstwa stagnacyjne nie spełniały żadnego z powyższych warunków. Przynależnośc do 

kategorii pośrednich – „słabo rozwijających się” lub „rozwijających się” – oznaczała, że firma spełniała 

odpowiednio jeden lub dwa z powyższych warunków (Szczucka, Turek, Worek, 2014: 118).  



 

 

 

Duże znaczenie dla inwestowania w kadry miała także główna branża działalności (zob. wykres 

IV.3). Najbardziej aktywne były podmioty z sektorów: edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej oraz usług specjalistycznych (78-89%), znacznie mniej aktywne z sektorów: 

budownictwa i transportu, przemysłu i górnictwa oraz handlu, zakwaterowania i gastronomii.  

Wykres IV.3.  Uśrednione przewidywane prawdopodobieństwo prowadzenia inwestycji w kadry w zależności 

od branży, w której działa podmiot na podstawie modelu regresji logistycznej dla lat 2012-2013 (w %) 

 

Uwagi: N= 26794. 

Źródło: opracowanie w oparciu o analizę regresji logistycznej A. Szczuckiej na danych BKL – Badanie 

Pracodawców 2012-2013 (Szczucka, Turek, Worek, 2014). 

Wśród rozwiązań z zakresu inwestycji w kadry najpopularniejsze były (nieobowiązkowe) kursy 

i szkolenia oraz dofinansowanie samokształcenia pracowników (np. poprzez zakup książek, 

prenumeratę czasopism) (zob. wykres IV.4).  

Wykres IV.4. Wykorzystanie poszczególnych form inwestowania w rozwój kwalifikacji i umiejętności 

pracowników wśród wszystkich firm w Polsce oraz wśród firm, które inwestowały w kardy w jakiejkolwiek 

formie w 2012 r. (w %) 

 

Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2013. 
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Wśród polskich firm słabo natomiast było rozpowszechnione strategiczne i długofalowe 

podejście do zarządzania rozwojem pracowników. Rzadko spotykane były: system oceny 

kompetencji pracowników (23% firm) oraz indywidualne plany rozwoju pracowników (17%). 

Znacznie częściej stosowały je firmy duże (odpowiednio 50% i 30%).  

W przypadku kursów i szkoleń polscy pracodawcy polegali przede wszystkim na usługach 

zewnętrznych firm szkoleniowych – w 2012 r. było to 44% pracodawców. Jedynie 16% do 

podnoszenia kompetencji pracowników wykorzystywało wyłącznie własne zasoby ludzkie. 

Natomiast 40% stosowało strategię mieszaną, czyli korzystało z zewnętrznych oraz 

wewnętrznych szkoleń. Wyniki te mogą wskazywać na słabe wykorzystywanie potencjału 

własnych zasobów ludzkich do kształcenia pracowników i podnoszenia ich kompetencji 

w znacznej części polskich firm. Szkolenia wewnętrzne i strategia mieszana były bardziej 

popularne w dużych firmach oraz w firmach rozwijających się. W firmach mikro dominowały 

natomiast szkolenia zewnętrzne, co w dużej mierze związane jest z ograniczonymi zasobami 

kadrowymi. Rzadziej z własnych zasobów kapitału ludzkiego korzystały także firmy stagnacyjne 

i słabo rozwijające się (połowa z nich stosowała jedynie szkolenia zewnętrzne).  

Podstawowym powodem, dla którego pracodawcy nie rozwijali kompetencji pracowników było 

przekonanie o wystarczających umiejętnościach swoich pracowników. Takiego zdania było 81% 

pracodawców, którzy nie inwestowali w kompetencje kadry. Druga w kolejności bariera to zbyt 

wysokie koszty szkoleń, kwestia istotna przede wszystkim dla większych firm (dodajmy, że trzy 

czwarte pracodawców finansowało inwestycje w rozwój kadry wyłącznie ze środków 

własnych). 

Tabela IV.9. Odsetek pracodawców stosujących w procesie rekrutacji strategię sita lub strategię inwestycji 

ze względu na wielkość oraz stopień rozwoju (dane łączne dla lat 2010-2013) 

 
 

Strategie rekrutacji 
Strategia sita Strategia inwestycji 

 Wielkość podmiotu1    

1-9  72 29 
10-49 78 22 
50-249 82 18 
250+ 75 25 

Ocena rozwoju przedsiębiorstwa2   
stagnacyjne 76 24 
słabo rozwijające się 69 31 
rozwijające się 65 35 
silnie rozwijające się 59 41 

Ogółem 72 28 

Uwagi: 1 Uwzględniono firmy i instytucje (N = 64002); 2 Uwzględniono tylko firmy (N=52575). 

Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2010-2013 (Szczucka, Turek, Worek, 2014: 115). 

W świetle tych wyników można stwierdzić, że polscy pracodawcy w dużym stopniu nie czuli się 

odpowiedzialni za rozwój kompetencji zawodowych pracowników (Szczucka i in., 2014: 

113-128). Ze stosunkowo niskim zaangażowaniem w tym aspekcie korespondowały strategie 



 

 

 

rekrutacji, jakie stosowały firmy. Dominowała w tym zakresie polityka „sita” – rekrutowanie 

pracownika w pełni lub niemal w pełni przygotowanego do wykonywania swoich obowiązków 

(w edycjach BKL 2010-2013 odpowiadało tak około 72% firm poszukujących pracowników). 

Pozostałe 28% pracodawców zakładało, że nowo zatrudniony pracownik przejdzie większe lub 

pełne doszkolenie. Jak widać w tabeli IV.9, bez względu na charakterystykę firmy strategia była 

podobna. Jednak jak w przypadku inwestycji w kadry, częstotliwość występowania 

inwestycyjnej strategii rekrutacji rosła wraz ze stopniem rozwoju firmy.  

2. Opinie pracodawców o starszych pracownikach 

2.1. Sytuacja starszych pracowników i konsekwencje starzenia się firmy  

Tabela IV.10 przedstawia dane na temat stosunku pracodawców do starszych pracowników. 

Bardziej interesujące są reprezentatywne wyniki z 2009 r., jednak podano także wyniki 

z badania na niereprezentatywnej próbie z 2010 r. Większość pracodawców w 2009 r. nie 

zgadzała się z opiniami sugerującymi, że starsi pracownicy są mniej istotni dla firmy. Jedynie 

17% twierdziło, że starsi pracownicy powinni ustępować miejsca młodszym, co czwarty 

przedkładał wagę młodszych pracowników nad starszymi, zaś 29% uważało, że lepiej 

inwestować w szkolenia młodszych pracowników.  

Tabela IV.10. Opinie pracodawców na temat starszych pracowników 

 
Tak Nie N 

*Lepiej inwestować w szkolenie młodszych niż starszych pracowników 29 40 1033 

*Pracodawcy zmuszeni do ograniczenia działalności powinni przede wszystkim 
zatrzymać młodszych pracowników 

23 46 1029 

*Starsi pracownicy powinni odsunąć się i podjąć mniej wymagającą pracę, aby 
umożliwić młodszym pracownikom rozwój 

17 60 1032 

**Produktywność i wydajność pracownika w dużym stopniu zależy od jego wieku 46 53 264 

**Młodsi pracownicy są bardziej wydajni w pracy niż starsi pracownicy 44 55 264 

**Pracownicy  w wieku emerytalnym zabierają miejsca pracy młodszym 42 57 264 

Uwagi: Połączono kategorie „Zdecydowanie nie” i „Raczej nie” oraz „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”. Nie 

pokazano kategorii „Trudno powiedzieć”. 

* Pytania z 2009 r. 

** Pytania z 2010 r. – wyniki nie są reprezentatywne. 

Źródło: ASPA 2009 PL i ASPA 2010.  

Pracodawcy badani w 2010 r. byli natomiast podzieleni w opiniach na temat związku 

wydajności z wiekiem, a także tego, że starsi pracownicy zabierają miejsca pracy młodszym. 

Ponad 40% wyrażało negatywny stosunek do starszych pracowników.  

W 2009 r. 42% firm spodziewało się wzrostu udziału pracowników 50+ w ich firmie. 

Pracodawcy mieli różne oczekiwania w związku ze starzeniem się ich personelu i wpływem tego 



 

 

 

procesu na funkcjonowanie organizacji (zob. wykres IV.5). Zdecydowana większość z nich nie 

spodziewała się w tym zakresie żadnych zmian. Wśród różnych potencjalnych konsekwencji 

znalazły się jednak zarówno takie, które będą miały negatywny, jak i pozytywny wpływ. Aż 

jedna trzecia przedsiębiorców wraz ze wzrostem średniej wieku pracowników o pięć lat 

oczekiwałaby wzrostu liczby zwolnień chorobowych, spadku poziomu zainteresowania nowymi 

technologiami i spadku wydajności. Wśród pozytywnych konsekwencji odnotować można 26% 

wskazań na wzrost zasobów wiedzy.   

Wykres IV.5. Oczekiwane konsekwencje wzrostu średniej wieku personelu o 5 lat (w %) 

 

Uwagi: * Pytanie zadano wyłącznie firmom, pominięte zostały instytucje. 

Źródło: ASPA 2009 PL.  

Szczególnie interesujące są wyniki dotyczące postrzegania zmian w wydajności i kosztach. 

Warto przywołać w tym miejscu dane międzynarodowe (Conen i in., 2012). Tabela IV.11 

prezentuje wyniki takiego zestawienia. We wszystkich krajach dominowała opinia o braku 

związku pomiędzy wiekiem pracowników a wydajnością, chociaż istotna grupa 28% 

pracodawców, w ujęciu łącznym, oczekiwała spadku wydajności wraz ze wzrostem średniej 

wieku personelu (najwięcej w Szwecji, Niemczech i Holandii). W przypadku kosztów połowa 

pracodawców nie przewidywała zmian, jednak 44% oczekiwało wzrostu kosztów wraz ze 

starzeniem się personelu (w Holandii było to aż 75%, najmniej zaś w Polsce – 16%).  
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Tabela IV.11. Oczekiwanie konsekwencje wzrostu średniej wieku personelu o 5 lat dla wydajności, kosztów 

oraz luki pomiędzy wydajnością i kosztami w krajach ASPA (w %) 

 
Polska Dania Francja Niemcy Włochy Holandia Szwecja W. Brytania Ogółem 

Wydajność          
Wzrost 9 10 7 10 14 8 8 11 10 
Bez zmian 63 71 64 54 62 58 55 74 62 
Spadek 28 19 28 36 25 34 37 15 28 

Koszty          
Wzrost 16 33 51 48 49 75 44 34 44 
Bez zmian 74 61 43 51 48 24 50 62 52 
Spadek 10 6 6 1 3 1 6 3 4 

Luka koszty-wydaj.          
Wzrost 31 41 55 61 50 75 59 37 53 
Bez zmian 58 51 38 36 45 23 35 55 41 
Spadek 11 8 7 3 5 2 6 8 6 

N 1010 612 256 908 732 1077 503 403 5501 

Źródło: ASPA 2009, por. Conen i in. (2012: 654-655).  

W. Conen i in. (2012: 636) zaproponowali połączenie informacji o efekcie wieku dla kosztów 

i wydajności, aby przeanalizować oczekiwania pracodawców wobec zwiększenia się luki 

pomiędzy wydajnością i kosztami w wyniku starzenia się personelu. Przykładowo, oczekiwanie 

spadku wydajności i wzrostu kosztów oznaczałoby zwiększenie się luki, podobnie jak 

w przypadku braku zmian wydajności przy wzroście kosztów. Dane te zaprezentowane są 

w dolnych wierszach tabeli IV.13. W ujęciu łącznym ponad połowa badanych oczekiwała 

powiększenia się luki pomiędzy wydajnością i kosztami, jednak występowało zróżnicowanie 

pomiędzy krajami. W Holandii było to aż 75%, w Niemczech i Szwecji około 60%, najmniej zaś 

w Polsce (31%) i Wielkiej Brytanii (37%).  

2.2. Opinie na temat umiejętności i produktywności pracowników65  

W dalszej kolejności warto przedstawić opinie pracodawców na temat umiejętności 

i produktywności pracowników w różnym wieku. Przywoływana w rozdziale II literatura i dane 

potwierdzają, że negatywne stereotypy dotyczące efektywności, wydajności, czy też 

produktywności pracy należą do czynników wypychających dojrzałych pracowników z rynku 

pracy. Zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników dość rozpowszechnione jest 

przeświadczenie, że zaawansowany wiek wiąże się z obniżeniem zdolności do pracy 

i koniecznością zakończenia aktywności zawodowej.   
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 Podrozdział ten częściowo opiera się na fragmentach opublikowanych przez autora w tekście Turek, 

Perek-Białas (2013). 



 

 

 

Wykres IV.6. Oceny umiejętności i zdolności pracowników w wieku poniżej 35 lat i powyżej 50 lat dokonane 
przez polskich pracodawców (wartości średnie na skali: 0-3) 

 

Uwagi: Wartości średnie na skali: 0 – w ogóle/w małym stopniu; 1 – w umiarkowanym stopniu;  

2 – w wysokim stopniu; 3 – w bardzo wysokim stopniu.  

Źródło: opracowanie własne, ASPA PL 2009 (Turek, Perek-Białas, 2013). 

Badania polskich pracodawców ASPA z 2009 r. oraz ich ponowienie na próbie panelowej 

w 2010 r. pokazują, że starsi pracownicy są postrzegani jako posiadający niższe kompetencje, 

mniej wydajni i słabiej przygotowani do pracy niż pracownicy młodsi (zob. wykres IV.6). 

W przypadku większości umiejętności i zalet pracownicy poniżej 35 lat byli oceniani 

zdecydowanie wyżej niż pracownicy 50+. Przede wszystkim takie cechy, jak umiejętność 

wykorzystywania nowych technologii, chęć do uczenia się, zdrowie i wytrzymałość fizyczna, 

kreatywność i elastyczność działania przemawiały na korzyść pracowników młodszych. 

Natomiast osoby starsze były oceniane wyżej w kontekście lojalności, rzetelności i umiejętności 

zarządzania. Kompetencje społeczne i zdolność radzenia sobie ze stresem były postrzegane 

podobnie (różnica nie była istotna statystycznie). Produktywność pracowników 50+ została 

oceniona przez polskich pracodawców, na skali od 0 do 3, średnio na poziomie 1,2, podczas gdy 

pracowników w wieku poniżej 35 lat – na poziomie 1,7 (różnica istotna statystycznie, p<0,01, 

test t-Studenta). Przy próbie z 2010 r., pomimo modyfikacji formy pytania66, utrzymały się takie 

same tendencje ocen (zob. tabela A4 w Aneksie).  

W celu zredukowania liczby wymiarów została zastosowana analiza czynnikowa. Wyróżniono 

dwa wymiary kompetencji, zarówno dla młodszych, jak i starszych pracowników (zob. tabela A5 
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 W badaniu powtórzonym w 2010 r. treść pytania została zmodyfikowana. Pytano o to, czy dane cechy odnoszą 

się ogólnie do pracowników w wieku powyżej 50 r.ż. / poniżej 35 r.ż. (odpowiedzi to: zdecydowanie nie, raczej 

nie, raczej tak, zdecydowanie tak). Dodano cztery dodatkowe cechy: „wiedza praktyczna (tzw. know-how)”, 

„umiejętność wyrażania swoich myśli”, „umiejętność przekazywania wiedzy”, „zaangażowanie w pracę” – na 

tych wymiarach pracownicy 50+ byli oceniani wyżej niż pracownicy młodsi. Usunięto „zdolność radzenia sobie 

ze stresem”.   
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w Aneksie). Pierwszy z nich reprezentuje kreatywność, zdrowie i wytrzymałość fizyczną, 

umiejętność wykorzystywania nowych technologii, chęć do uczenia się i elastyczność działania. 

Drugi zaś – lojalność, rzetelność, umiejętność zarządzania i kompetencje społeczne67. Podobne 

wyniki otrzymano w holenderskim badaniu opinii pracodawców (Van Dalen i in., 2010b), gdzie 

za literaturą przedmiotu nazwano je odpowiednio wymiarami umiejętności twardych 

i miękkich68. Takie podejście do badania opinii pracodawców na temat starszych pracowników 

nawiązuje do metody subiektywnych ocen Walkera i Taylora (1994, 1998), stosowanej 

w kolejnych latach w różnorodnych wariantach (Henkens, 2000; Chiu i in., 2001; McGregor, 

Gray, 2002; Harper i in., 2006; Loretto, White, 2006).  

Tabela IV.12 przedstawia średnie oceny na skalach opartych na czynniku69 dla umiejętności 

miękkich i twardych oraz dla produktywności (średnie od 0 do 3), uwzględniając 

charakterystykę firmy i respondenta. Kompetencje twarde osób młodszych były oceniane 

o niemal 1 pkt wyżej, zaś miękkie o ok. 0,3 pkt niżej niż w przypadku osób starszych.  
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 “Zdolność radzenia sobie ze stresem” została usunięta, ponieważ nie była dobrze reprezentowana. 

Produktywność nie była uwzględniona ze względów koncepcyjnych.  

Ocena modelu analizy czynnikowej dla pracowników poniżej 35 r.ż.: miara KMO = 0,880; całkowita wyjaśniona 

wariancja dla 2 wymiarów = 53%; zastosowano rotację varimax; Alfa Cronbacha = 0,847 dla umiejętności 

twardych i 0,812 dla umiejętności miękkich.  

Ocena modelu analizy czynnikowej dla pracowników 50+: miara KMO = 0,853; całkowita wyjaśniona wariancja 

dla 2 wymiarów = 49%; zastosowano rotację varimax; Alfa Cronbacha = 0,767 dla umiejętności twardych 

i 0,819 dla umiejętności miękkich.  
68

 Należy pamiętać, że w naukach o zarządzaniu określenia kompetencje miękkie i twarde mają często inne 

znaczenie niż to prezentowane w pracy, przyjęte za tradycją psychologiczną i socjologiczną (por. Henkens, 

2000; Van Dalen i in., 2010b).  
69

 Średnia wartość zmiennych przynależących do czynnika.  



 

 

 

Tabela IV.12. Oceny produktywności, umiejętności twardych i umiejętności miękkich pracowników poniżej 

35 r.ż. i powyżej 50 r.ż. dokonane przez polskich pracodawców (wartości średnie na skali: 0-3) 

 
Produktywność 

(średnia od 0 do 3) 
Umiejętności twarde  
(średnia od 0 do 3) 

Umiejętności miękkie 
(średnia od 0 do 3) N 

 
<35 50+ <35 50+ <35 50+  

Ogółem 1,71 1,23 1,88 0,98 1,18 1,52 1036 

Sektor        

Publiczny 1,76 1,25 1,92 0,99 1,27 1,52 428 
Prywatny 1,66 1,21 1,84 0,97 1,10 1,53 608 

Wielkość firmy         

10-49 1,70 1,23 1,84 0,98 1,22 1,49 710 
50-249 1,69 1,26 1,89 1,00 1,17 1,53 284 
250+ 1,77 1,14 1,95 0,91 1,10 1,60 42 

Główny sektor działalności        

Przemysł (C-F) 1,66 1,17 1,81 0,93 1,14 1,44 404 
Usługi i handel (G-K) 1,68 1,30 1,86 1,02 1,15 1,59 395 
Usługi publiczne (L-O) 1,80 1,26 1,99 1,01 1,28 1,58 237 

Udział pracowników 50+        

<= 0 1,82 1,11 1,93 0,93 1,11 1,53 92 
1 - 5 1,65 1,17 1,85 0,98 1,15 1,51 133 
6 - 25 1,71 1,27 1,88 1,01 1,20 1,56 444 
26 - 50 1,71 1,20 1,88 0,94 1,17 1,51 271 
51+ 1,70 1,27 1,82 0,96 1,25 1,44 81 

Wiek respondenta         

<= 35 1,80 1,21 1,96 0,91 1,26 1,49 282 
36 - 49 1,75 1,21 1,91 0,95 1,17 1,53 384 
50+ 1,59 1,26 1,77 1,05 1,13 1,54 350 

Uwagi: Wartości średnie na skali: 0 – w ogóle/w małym stopniu; 1 – w umiarkowanym stopniu;  

2 – w wysokim stopniu; 3 – w bardzo wysokim stopniu. 

Wszystkie różnice pomiędzy oceną osób <35 i 50+ są istotne statystycznie na poziomie p<0,01 (test 

t-Studenta dla prób zależnych).  

Dane nieważone. 

Źródło: ASPA 2009.  

2.3. Czynniki wpływające na opinie pracodawców na temat produktywności 

pracowników  

W celu analizy czynników wpływających na ocenę produktywności starszych pracowników 

przez pracodawców można posłużyć się modelami regresji liniowej (zob. tabela IV.13). Zmienną 

zależną jest ocena produktywności pracowników w wieku poniżej 35 i powyżej 50 r.ż. 

Produktywność mierzona była analogicznie do pozostałych umiejętności i zalet. Pytano o to, 

w jakim stopniu odnosi się ona do danej grupy pracowników w oparciu o 4-punktową 

porządkową skalę ocen: (1) w ogóle/w małym stopniu; (2) w umiarkowanym stopniu; 

(3) w wysokim stopniu; (4) w bardzo wysokim stopniu70.  
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 Zastosowano model regresji liniowej, mimo że zmienna zależna ma charakter skali porządkowej, co 

w ortodoksyjnym podejściu do statystyki może być traktowane jako błąd. Jednak za przyjęciem tego rozwiązania 

stoi kilka argumentów. Po pierwsze, porównano wyniki z modelami regresji porządkowej logistycznej oraz 



 

 

 

W modelach uwzględniono kilka grup zmiennych niezależnych, tj. indywidualne charakterystyki 

respondenta (wiek i płeć), charakterystyki firmy (udział pracowników niewykwalifikowanych 

i wysoko wykwalifikowanych, udział pracowników w wieku 50+, sektor i wielkość), oceny 

umiejętności pracowników młodszych i starszych (twarde i miękkie) oraz politykę względem 

starszych pracowników (uwzględniono jedynie politykę zwiększania produktywności oraz 

politykę wypychania71). Oceny umiejętności pracowników uwzględniono w postaci skali 

czynnikowych uzyskanych w wyniku analizy czynnikowej. Dwie strategie względem starszych 

pracowników włączono w postaci zmiennych zero-jedynkowych, gdzie „0” oznaczało brak 

strategii, zaś „1” wskazywało, że organizacja stosuje co najmniej jedno działanie z jej zakresu72.  

Opinie na temat produktywności młodszych pracowników (Model 1) były warunkowane przede 

wszystkim opiniami o ich umiejętnościach. Większą wagę miały umiejętności twarde. Niewielkie 

znacznie miał też wiek respondenta – osoby w wieku 50 lat i więcej wykazywały tendencję do 

niższej oceny niż osoby mające mniej niż 35 lat. Płeć respondenta i charakterystyki firmy nie 

miały istotnego statystycznie znaczenia73.  

Modele 2-4 testowały czynniki wpływające na oceny produktywności starszych pracowników. 

Wiek, płeć i charakterystyki przedsiębiorstwa nie miały w ogóle lub miały znikomy wpływ na 

zmienną zależną. Jedyne sektor usług i handlu (w porównaniu do przemysłu) miał niewielki 

pozytywny współczynnik, jednak już efekt dla sektora publicznego (czego ewentualnie można 

było się spodziewać) nie był istotny.  

Pozytywny wpływ odsetka pracowników 50+ i odsetka pracowników niewykwalifikowanych 

oraz negatywny wpływ odsetka pracowników wysoko wykwalifikowanych występowały, jednak 

były niestabilne, wahając się na granicy przyjętego poziomu istotności statystycznej i przy 

uwzględnieniu innych zmiennych zanikały (choć ich kierunek był stabilny). Niemniej 

wskazywały one na to, że wyższy udział starszych pracowników powinien mieć związek 

z wyższą oceną ich produktywności, podobnie jak wyższy udział pracowników 

niewykwalifikowanych i niższy wysoko wykwalifikowanych.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
regresji logistycznej (rekodując zmienną: 0=1 i 2, 1= 3 i 4). Wyniki prowadziły do identycznych interpretacji. Po 

drugie, w związku z brakiem zasadniczych różnic interpretacyjnych zastosowano podejście prostsze (modele 

porządkowe dają bardzo obszerne wyniki, trudne do zaprezentowania). Po trzecie, modele zostały opublikowane 

(Perek-Białas, Turek, 2012) i wyniki porównywano z wynikami holenderskimi (Van Dalen, Henkens, Schippers, 

2010b), gdzie autorzy również zastosowali metodę regresji liniowej dla identycznej zmiennej zależnej.  
71

 Zrezygnowano z polityki dostosowania, ponieważ występowała ona rzadko i nie była użyteczna 

w modelowaniu.  
72

 Rozwiązanie takie uprościło interpretację. Bardziej rozbudowane miary występowania strategii (np. skale 

oparte na czynniku lub liczba działań) dawały merytorycznie identyczne wyniki.  
73

 Oceny kompetencji i produktywności starszych pracowników nie miały istotnego wpływu; nie uwzględniano 

ich w modelu 1.  



 

 

 

Tabela IV.13. Czynniki wpływające na opinie pracodawców względem produktywności młodszych 

i starszych pracowników. Modele regresji liniowej (przedstawiono wartości współczynników Beta) 

 
Produktywność 
pracowników 
poniżej 35 r.ż. 

Produktywność pracowników 50+ 

Zmienne  Model 1 Model 2  Model 3  Model 4 

Wiek respondenta      
(R= poniżej 35 lat)     
36-49 -0,01 -0,05  -0,04  -0,03 
50 i więcej -0,06* -0,02  -0,02  -0,01 

Płeć respondenta (R=Mężczyzna)  0,01 -0,07  -0,00  -0,02  

Odsetek prac. 50+ -0,03  0,06* 0,05 0,03  
Odsetek prac. wysoko wykwalifik. 0,00  -0,04 -0,06* -0,04  
Odsetek prac. niewykwalifik.  0,01  0,04  0,04 0,06* 

Główny sektor działalności     
(R= Przemysł C-F)     
Usługi i handel (G-K) 0,05 0,06* 0,05 0,07* 
Sektor publiczny (L-O) -0,01 0,04  0,04  0,02  

Wielkość zatrudnienia     
(10-49 = 0)     
50-249 -0,02 -0,02  -0,01  0,02  
250+ -0,01  -0,02  -0,02  -0,01 

Oceny umiejętności      
 Umiej. twarde 50+  ̶ 0,37*** 0,37*** 0,28*** 
 Umiej. miękkie 50+  ̶ 0,49*** 0,50*** 0,53*** 

 Umiej. twarde <35  0,52*** ̶ ̶ -0,02 
 Umiej. miękkie <35  0,32*** ̶ ̶ 0,26*** 

Produktywność pracowników <35  ̶ ̶ ̶ -0,11*** 

Działania względem starszych pracow.      

 Strategia wydajności ̶ ̶ 0,09*** 0,09*** 

 Strategia wypychania ̶ ̶ -0,07* -0,08** 

Stała (B) 2,78*** 2,12*** 2,20***  2,50*** 
Skorygowany R2  0,456  0,443  0,452  0,488 
Istotność  testu F    ***  ***  ***  *** 
N    953  904  904  889 

Uwagi: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; Analiza na populacji firm zatrudniających pracowników 50+.  

Źródło: opracowanie własne, ASPA 2009 PL (opublikowane w: Turek, Perek-Białas, 2013: 656). 

Największą moc eksplanacyjną dla ocen produktywności miały oceny umiejętności – wyjaśniały 

one niemal połowę wariancji74. Jednak znaczenie twardych i miękkich umiejętności było inne dla 

pracowników młodszych i starszych. W przypadku pracowników poniżej 35 lat większy wpływ 

miała ocena umiejętności twardych, podczas gdy u pracowników 50+ – umiejętności miękkich. 

Wynik ten jest zgodny z powszechnie uznaną wiedzą, zakładającą spadek znaczenia tych 

pierwszych i wzrost znaczenia tych drugich wraz z wiekiem.  
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 Dla modeli regresji produktywności <35 na umiejętności twarde i miękkie pracowników młodszych R
2
=0,45; 

dla modelu regresji produktywności 50+ na umiejętności twarde i miękkie pracowników starszych R
2
=0,48. 



 

 

 

W modelach 3 i 4 uwzględniono wpływ występowania dwóch typów wyróżnionych wcześniej 

strategii zarządzania wobec starszych pracowników: zwiększania wydajności oraz wypychania 

na emeryturę. Rezultaty wskazują, że polityka organizacyjna, którą możemy określić jako 

aktywne zarządzanie wiekiem koreluje z wyższymi ocenami produktywności 50+. Natomiast 

organizacje nakierowane na wypychanie starszych pracowników oceniały ich produktywność 

niżej niż podmioty, które nie stosowały wcześniejszych i częściowych schematów emerytalnych.   

Model 4 zawiera dodatkowo zmienne kontrolujące opinie na temat umiejętności 

i produktywności młodszych pracowników. Wpływ pozostałych zmiennych z modelu 3 nie ulega 

zasadniczej zmianie, poza niewielkim wzrostem znaczenia umiejętności miękkich i spadku 

twardych. Ponadto, im wyższa ocena produktywności młodszych pracowników, tym niższa 

ocena produktywności 50+75.  

Warto zwrócić uwagę na ograniczenia analityczne i interpretacyjne dla powyższego modelu. Po 

pierwsze, nie prezentuje on relacji przyczynowo-skutkowych, lecz jedynie zależności 

korelacyjne. Nie można zatem zbyt pochopnie orzekać o kierunku relacji pomiędzy wysoką 

oceną produktywności i stosowaniem rozwiązań proproduktywnych, jednak wystarczająco 

cenną konkluzją jest teza o ich współwystępowaniu przy kontroli innych zmiennych. Po drugie, 

jedną z najistotniejszych wad metody ocen przełożonych jest ich subiektywność (zob. rozdz. 

II.2.3). Indywidualna percepcja umiejętności i produktywności innych pracowników nie musi 

odzwierciedlać ich rzeczywistych zdolności, może być obciążona np. przez brak wystarczającej 

wiedzy, relacje personalne, ignorancję lub stereotypy. Nie stanowi to jednak wady, która 

podważałaby potencjał tej metody w wyjaśnianiu sytuacji pracowników, jeżeli przyjmiemy, że 

opinie pracodawców mają na nią wpływ.  

3. Preferencje pracodawców względem wieku pracowników 

3.1. Znaczenie wieku pracownika w relacjach z pracodawcą  

W rozdziale III Polska została określona jako kraj z kulturą „wczesnego wyjścia”. Potwierdzają to 

nie tylko dane o rzeczywistych decyzjach dezaktywizacyjnych, które plasują Polskę w ogonie 
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 Sam wpływ opinii o umiejętnościach pracowników w wieku <35 na oceny pracowników 50+ jest trudniejszy 

w interpretacji. Wyższa ocena umiejętności miękkich pracowników <35 – nawet przy kontroli ocen ich 

produktywności – wiązała się z wyższymi ocenami zmiennej zależnej. Należy zaznaczyć, że korelacja pomiędzy 

ocenami produktywności i twardych umiejętności <35 była wysoka, przez co przy włączeniu do modelu jednej 

wpływ drugiej spadał. Dokładniejsze analizy wskazują, że wpływ oceny produktywności młodszych 

pracowników na ocenę produktywności starszych pracowników wynika z zapotrzebowania firmy na określone 

rodzaje umiejętności. Opiera się to na założeniu, że oceny pracodawców są efektem m.in. uwarunkowań, 

w jakich funkcjonuje firma oraz wiążących się z nimi wymagań. Można zatem stwierdzić, że produktywność 

starszych pracowników była oceniana wyżej tam, gdzie pożądane były raczej miękkie niż twarde kompetencje. 

Pracodawcy wymagający miękkich umiejętności mogą wyżej oceniać produktywność starszych pracowników, 

których główną przewagą jest właśnie ten typ umiejętności, ale może to także zawyżać oceny umiejętności 

miękkich pracowników młodszych. Taka interpretacja niekoniecznie musi być słuszna, lecz nie jest to kluczowe 

– najważniejszy jest fakt, że wpływ zmiennych z modelu 3 po uwzględnieniu dodatkowych zmiennych 

w modelu 4 pozostaje stabilny.  



 

 

 

Europy (średni wiek przechodzenia na emeryturę z ZUS w 2011 r. wyniósł 59,5 lat w przypadku 

kobiet i 60,2 lat w przypadku mężczyzn; ZUS, 2013), lecz także opinia społeczna. Przykładowo, 

według badań European Social Survey (2006) reprezentatywnych dla dorosłej ludności Polski 

mediana idealnego wieku, w którym na emeryturę powinni przechodzić mężczyźni wynosiła 60 

lat, w przypadku kobiet było to 55 lat. Z kolei wiek, w jakim osoba jest zbyt młoda, aby przejść 

na emeryturę i całkowicie przestać pracować, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, wyniósł 50 

lat (mediana). Cztery lata później, w badaniu ESS (2010) za optymalny wiek przejścia na 

emeryturę Polacy uznawali przeciętnie 60 lat (mediana), bez względu na płeć.  

Badań prezentujących opinie pracodawców na temat znaczenia wieku pracowników dla firmy 

nie ma zbyt wiele. Według danych pochodzących z badań ASPA 2009, pracodawcy wskazywali, 

że przeciętny wiek, w jakim osoba jest zbyt zaawansowana wiekiem, aby pracować 20 lub więcej 

godzin w tygodniu wynosił średnio 63,9 lat (mediana=65) (zob. wykres IV.7). Z kolei wiek, 

poniżej którego pracownik jest zdecydowanie zbyt młody, aby przejść na emeryturę, to średnio 

54,4 lata (mediana=55).  

 

Wykres IV.7. Średni wiek, w jakim pracownicy są zbyt młodzi, aby przejść na emeryturę i całkowicie przestać 

pracować (lewy kraniec) i wiek, w jakim są zbyt zaawansowani wiekiem, aby pracować 20 lub więcej godzin 

w tygodniu (prawy kraniec) 

 

Źródło: ASPA 2009.  

W porównaniu do innych krajów objętych badaniem ASPA w 2009 r. polscy pracodawcy 

wskazywali najniższe wartości optymalnego wieku dezaktywizacji. W Danii, gdzie średnie 

wartości były najwyższe, granice przesunięte były o około plus 6-7 lat w porównaniu do Polski. 

Wyraźnie widoczne jest to na wykresie IV.8, na którym przedstawiono odsetek pracodawców 

z wybranych krajów przyznających, że osoba w danym wieku jest zbyt zaawansowana wiekiem, 

aby pracować. Zaznaczono na nim medianę oraz odsetek pracodawców, którzy akceptują pracę 

75-latka. W Dani wynosił on niemal 20%, podczas gdy w Polsce niemal zero.  
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Wykres IV.8. Odsetek pracodawców przyznających, że osoba w danym wieku jest zbyt zaawansowana 

wiekiem, aby pracować 20 lub więcej godzin w tygodniu (w%) 

 

Uwagi: N: Niemcy=892; Dania=609; Polska=1037. 

Źródło: ASPA 2009.  

Podobne wyniki prezentowały przywoływane w rozdziale II badania Future of Retirement Study 

z 2004-2005 r. Według nich polscy pracodawcy określali pracownika jako „starszego” średnio 

po osiągnięciu wieku 49 lat (Harper i in., 2006). Był to jeden z najniższych wyników wśród 

21 badanych krajów. Przykładowo, w Niemczech wynosił on 52 lata, w USA 58 lat, a w Japonii 60 

lat.  

3.2. Preferencje wobec wieku kandydatów 

Badania BKL dostarczają bardzo interesujących danych w zakresie analizy preferencji 

wiekowych pracodawców. Respondentów z firm, które poszukiwały pracowników w momencie 

realizacji badania (w każdej z edycji 2010-2013 było to około 17% polskich firm) zapytano o to, 

w jakim wieku powinien być kandydat na konkretne stanowisko (zob. wykres IV.9). Okazuje się, 

że w  2013 r. wiek miał znaczenie dla 78% pracodawców (w poprzednich latach wartości były 

zbliżone). Natomiast na doświadczenie kandydatów w pracy na podobnym stanowisku zwracało 

uwagę mniej firm – około 65%. Co ciekawe, nawet jeżeli pracodawcy nie wymagali od 

pracowników doświadczenia, to i tak w 74% przypadków mieli określone preferencje co do 

wieku kandydatów.   
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Wykres IV.9. Odsetek pracodawców posiadających konkretne preferencje wobec górnego limitu wieku oraz 

doświadczenia na podobnym stanowisku względem kandydatów do pracy w latach 2010-2013 

 

Uwagi: N2010=2587; N2011=2776; N2012=2730; N2013=2188. 

Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2010-2013. 

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku było najważniejsze w przypadku kandydatów 

na stanowiska kierownicze (92% przypadków) oraz robotnicze wykwalifikowane (80%). 

Najrzadziej było wymieniane ono w odniesieniu do kandydatów na pracowników biurowych 

(38%) i robotników niewykwalifikowanych (50%). Pracodawcy oczekiwali średnio 2 lat 

doświadczenia, jedynie w przypadku kierowników było to o rok więcej. Jak widać na wykresie 

IV.10, dla 21% rekrutujących wystarczające było 6-miesięczne doświadczenie, a jedna trzecia 

wymagała stażu 7-12 miesięcznego.    

Wykres IV.10. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku wymagane od kandydatów przez 

pracodawców poszukujących pracowników (połączone dane z lat 2010-2013) (w %) 

 
Uwagi: N=6656. 

Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2010-2013. 

Konkretne wymagania dotyczące wieku kandydatów najczęściej były sygnalizowane podczas 

rekrutacji na stanowiska pracowników niewykwalifikowanych (aż w 92% przypadków, bazując 

na danych połączonych z lat 2010-2013; zob. tabela IV.14). Niewiele rzadziej występowały 

w przypadku kandydatów na operatorów i monterów, pracowników usług lub robotników 

wykwalifikowanych. Najrzadziej natomiast w przypadku stanowisk specjalistycznych 
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i kierowniczych, chociaż i tutaj w 7 na 10 firm wskazywano konkretne przedziały wiekowe. 

Średnia wartość dolnej granicy wiekowej preferowanego kandydata, jaką deklarowali 

pracodawcy, wynosiła 24 lata, przy czym zmienność odpowiedzi była niewielka (odchylenie 

standardowe = 5). Jedynie w przypadku grup zawodów kierowniczych i specjalistycznych 

przeciętna wartość była wyraźnie wyższa, odpowiednio: 28 i 25 lat (jednak zróżnicowanie 

odpowiedzi pozostawało na takim samym, niskim poziomie). W pojedynczych przypadkach 

zdarzały się również wyższe wartości, np. w przypadku pracowników ochrony (35 lat).   

Tabela IV.14. Odsetek pracodawców posiadających konkretne preferencje wobec wieku i doświadczenia 

kandydatów do pracy w momencie badań oraz średnia wartość minimalnego i maksymalnego preferowanego 

wieku kandydatów w podziale na kategorie zawodowe ISCO-1 (połączone dane z lat 2010-2013) 

Grypy zawodowe: 
ISCO-1 

Pracodawcy posiadający 
preferencje wobec (w %): 

Preferowany wiek 
kandydata 

Doświadczenie 
(lata) 

N 

wieku doświadczenia od do Wiek Dośw. 
1 Kier 73 92 28 46 3 130 163 
2 Spec 67 59 25 43 2 1160 1006 
3 Sred 76 67 24 42 2 986 860 
4 Biur 73 38 23 41 1 440 233 
5 Uslu  84 54 23 41 2 1551 999 
7 Rob-w  81 80 23 45 2 2060 2035 
8 Oper 84 72 24 46 2 1067 921 
9 Rob-n  93 50 22 45 2 422 226 

Ogółem 79 65 24 44 2 7816 6421 

Uwagi: Kier – przedst. władz publ., wyżsi urzędnicy i kierownicy; Spec – specjaliści; Sred – technicy i inny 

średni personel; Biur – pracownicy biurowi; Uslu – pracownicy usług i sprzedawcy; Rob-w – robotnicy 

przemysłowi i rzemieślnicy; Oper – operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; Rob-n – pracownicy przy 

pracach prostych.  

Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2010-2013. 

Nieco większą zmienność można było zaobserwować w przypadku górnej granicy wiekowej. Dla 

wszystkich respondentów z trzech edycji badań średnia wyniosła 44 lata, a odchylenie 

standardowe 10 lat. Najwyższe wartości średniej górnej granicy wieku występowały 

w zawodach operatorskich i monterskich (46 lat). Jedynie w przypadku trzech grup 

zawodowych z poziomu ISCO-2 została przekroczona wartość 50 lat: władz publicznych, 

urzędników i dyrektorów; specjalistów ds. zdrowia; pracowników usług ochrony (głównie 

stróżów). Najniżej granica wiekowa była ustawiona dla prac biurowych i usługowych (do 41 lat).  

Wykres IV.11 prezentuje te dane w innej formie – przedstawia odsetek pracodawców 

poszukujących pracowników w momencie badania, akceptujących kandydata w określonym 

wieku. Linia przerywana symbolizuje wartości przy założeniu, że respondenci, dla których wiek 

kandydata nie miał znaczenia (było ich 21%) przyjęliby pracownika w każdym wieku. W takim 

ujęciu najwięcej, bo około 90% pracodawców akceptowało trzydziestolatków. Osoby starsze 

i młodsze były akceptowane już rzadziej: 50-latek i 20-latek mogliby znaleźć zatrudnienie w co 

drugiej firmie.   



 

 

 

Wykres IV.11. Odsetek pracodawców akceptujących kandydata w określonym wieku (w %) 

 

Uwagi: N=10283; Pytanie zadane przedstawicielom firm, które poszukiwały pracowników w momencie 

realizacji badania; Linie dopasowane przy użyciu dopasowania wielomianowego. 

Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2010-2013. 

Występuje jednak wyraźne zróżnicowanie ze względu na zawód, jaki kandydat miałby 

wykonywać (zob. wykres IV.12). Przykładowo, osoba 55-letnia byłaby akceptowana przez 

niemal 50% pracodawców, jeżeli chodziłoby o stanowisko specjalisty, lecz w przypadku zawodu 

robotniczego niewykwalifikowanego byłoby to jedynie 20%.   

Wykres IV.12. Odsetek pracodawców akceptujących kandydata w określonym wieku w zależności 

od zawodu, jaki miał(a)by wykonywać (w %) 

 

Uwagi:  N=10284; Pytanie zadane przedstawicielom firm, które poszukiwały pracowników w momencie 

realizacji badania; Linie dopasowane przy użyciu dopasowania wielomianowego; Przy założeniu, że 

respondenci, dla których wiek kandydata nie miał znaczenia przyjęliby pracownika w każdym wieku. 

Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2010-2013. 
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Warto podkreślić, że odsetek respondentów deklarujących konkretne preferencje wiekowe 

wobec kandydatów wyraźnie malał wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. W firmach 

zatrudniających do 9 pracowników było to 80% wskazań, 10-49 pracowników – 74%, 50-249 

pracowników – 62%, natomiast w firmach powyżej 250 pracowników już tylko 56%. Wraz 

z wielkością malała także restrykcyjność względem górnej granicy wieku kandydata (zob. 

wykres IV.13). Największe firmy w połowie przypadków nie miałyby problemu 

z zaangażowaniem pracownika w wieku powyżej 60 lat.   

Wykres IV.13. Odsetek pracodawców akceptujących kandydata w określonym wieku w zależności 

od wielkości firmy (w %) 

Uwagi:  N=10284; Pytanie zadane przedstawicielom firm, które poszukiwały pracowników w momencie 

realizacji badania; Linie dopasowane przy użyciu dopasowania wielomianowego; Przy założeniu, że 

respondenci, dla których wiek kandydata nie miał znaczenia, przyjęliby pracownika w każdym wieku. 

Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2010-2013. 

Dane te wyraźnie wskazują, że wiek jest jedną z istotnych cech kandydatów w procesie 

rekrutacji w Polsce, chociaż zgodnie z prawem umieszczanie wymagań wiekowych 

w ogłoszeniach o pracę nie jest dozwolone. Pracodawcy preferują pracowników w wieku 

średnim: od dwudziestu paru do nieco ponad czterdziestu lat. Występuje pewne zróżnicowanie 

odpowiedzi respondentów, m.in. w zależności od rodzaju stanowiska, branży i wielkości 

organizacji.  

3.3. Czynniki wpływające na preferencje wiekowe pracodawców wobec 

pracowników76   

W dalszej kolejności można przeanalizować czynniki wpływające na preferencje wiekowe 

pracodawców, stosując modele analityczne. Badana populacja zostanie jednak ograniczona do 

grupy pracodawców, którzy takie preferencje wyrażali (stanowili oni 79% grupy, która aktualnie 
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 Poniższe analizy zostały opublikowane w Turek (2015b). 
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poszukiwała pracowników), co pozwoli uzyskać bardziej wyraźny obraz uwarunkowań wymagań 

wiekowych (respondenci nie deklarujący preferencji wiekowych mogli kierować się normami 

prawnymi lub zasadą poprawności, mogli też nie mieć aż tak sprecyzowanych opinii na temat 

kandydata lub mieć mniejszą motywację do udzielania odpowiedzi). 

Tabela IV.15 prezentuje wyniki 10 modeli regresji logistycznej dla zmiennych zależnych 

oznaczających akceptację (1) lub brak akceptacji (0) kandydatów wieku od 20 do 65 lat. Warto 

prześledzić, jak zmienia się znaczenie poszczególnych charakterystyk organizacji oraz innych 

wymagań wobec kandydatów dla akceptacji kandydatów w danym wieku. Wartości umieszczone 

w tabeli to eksponensy współczynników regresji, czyli tzw. ilorazy szans – informują one o tym, jak 

(ile razy) zmienia się szansa zatrudnienia, gdy dana zmienna wzrasta o 1 przy kontroli pozostałych 

zmiennych77. Dla ułatwienia interpretacji stosunku szans, który jest miarą relatywną, w tabeli 

umieszczone zostały także wartości ogólnego prawdopodobieństwa wystąpienia wartości „1” (czyli 

akceptacji pracownika), które znacznie zmieniało się wraz z wiekiem kandydata. Najwyższe ogólne 

prawdopodobieństwo zatrudnienia miały osoby w wieku 30 lat (93%). W przypadku 50-latka 

wynosiło ono 44%, zaś w przypadku 55-latka było to już tylko 19%.   

Analiza regresji potwierdza, że duże znaczenie miała wielkość firmy. Dwudziestolatkowie byli 

częściej akceptowani przez firmy mikro, w przypadku trzydziestolatków wielkość firmy nie 

odgrywała znaczenia, natomiast począwszy od osób w wieku 35 lat rosła różnica pomiędzy 

podmiotami mikro i dużymi. Starsi kandydaci łatwiej mogli znaleźć pracę w dużych firmach, np. 

50-latek miał o 38%, zaś 55-latek niemal 60% większe szanse na zatrudnienie w dużej organizacji, 

przy kontroli innych zmiennych (należy jednak pamiętać o relatywnym znaczeniu takiego stosunku 

szans – ogólne prawdopodobieństwo zatrudnienia 55-latka wynosiło jedynie 19%, zaś w przypadku 

50-latka było o wiele wyższe – 44%). Przyczyn można doszukiwać się w dwóch zasadniczych 

zjawiskach. Po pierwsze, duże firmy posiadają bardziej zróżnicowaną strukturę stanowisk, przez co 

mogą dysponować bogatszą ofertą zatrudnienia. Po drugie, częściej niż małe podmioty posiadają one 

rozbudowane strategie zarządzania zasobami ludzkimi, także w zakresie zarządzania wiekiem, przez 

co mogą sobie lepiej radzić ze zróżnicowaniem wiekowym pracowników. 
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 Porównywane są zatem dwa przypadki identyczne pod względem wszystkich zmiennych uwzględnionych 

w modelu, z wyjątkiem rozpatrywanej zmiennej, gdzie jeden przypadek ma wartość o 1 większą od drugiego. 

Przykładowo, wartość 1,09** przy zmiennej „Kompetencje komputerowe” w modelu dla 25-latków, oznacza, że 

jeśli porównujemy ze sobą dwóch pracodawców, z takiej samej firmy, branży, mających takie same wymagania 

wobec pracownika itd., to pracodawca, który ma o 1 punkt wyższe wymagania komputerowe ma przeciętnie 

1,09 razy (czyli o 9%) większą szansę, że zgodzi się zatrudnić pracownika w wieku 25 lat (i jest to zależność 

istotna statystyczne na poziomie p<0,01). Natomiast wzrost tych wymagań o 2 punkty zwiększa szanse  

o 1,09 * 1,09 = 1,1881, czyli o 19%. Wartości mniejsze niż „1” oznaczają spadek szans (np. 0,55 oznacza, że 

szansa jest o 45% mniejsza).  

W przypadku zmiennych kategorialnych wartości Exp(B) pokazują, ile razy dla danej kategorii szansa 

wystąpienia wartości „1” w zmiennej zależnej jest większa lub mniejsza niż w kategorii referencyjnej (R), przy 

kontroli pozostałych zmiennych. Przykładowo, wartość 0,80** przy kategorii wielkości zatrudnienia „10-49” 

w modelu dla 25-latków oznacza, że przy jednakowym poziomie innych zmiennych szanse na akceptację 

pracownika w tym wieku przez firmę małą są o 20% mniejsze od szans w firmie mikro (kategoria referencyjna). 

Innymi słowy, kategoria referencyjna ma wartość 1, do której możemy porównywać wartości pozostałych 

kategorii zmiennej. 



 

 

 

Tabela IV.15. Czynniki wpływające na preferencje pracodawców wobec wieku kandydatów. Modele regresji 

logistycznej (zaprezentowano eksponens B, czyli iloraz szans) 

 Preferowany wiek kandydata (0=Nie; 1=Tak) 

 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Wielkość (R=1-9)           
10-49 0,86* 0,80** 1,17 1,22* 1,25** 1,20** 1,22** 1,19* 0,99 0,83 
50-249 0,82* 0,73*** 1,08 1,30* 1,33** 1,27** 1,20* 1,14 0,95 1,36 
250+ 0,81* 0,61*** 0,94 1,47** 1,46*** 1,60*** 1,38*** 1,59*** 1,39** 1,87**  

Branża (R=Handel, zakwat., 
gastronomia) 

          

Przem., górn. 0,97 0,87 1,27 1,37** 1,20* 1,00 1,01 0,94 0,88 0,84 
Budow., transport 0,74*** 0,92 1,39 1,19 1,31** 1,21* 1,21* 1,20 1,10 1,13 
Usł. specjalist. 1,06 1,11 0,92 0,92 0,87 1,02 1,05 1,26* 1,07 0,91 
Edukacja 0,54*** 1,60** 1,64 1,40 1,18 1,22 1,23 1,77*** 1,73** 1,47 
Opiek. zdrow., pom. społ. 0,55*** 0,63** 0,60* 1,68** 2,35*** 2,35*** 2,43*** 2,64*** 2,55*** 1,83 

Forma org. (R=Firma)           
Instytucja 0,79* 0,61*** 0,76 0,89 1,23 1,08 1,24* 0,97 0,91 0,84 

Zawód (R=uslu)           
 kier 0,30*** 0,20*** 0,51** 2,25** 3,14*** 2,42*** 1,99*** 2,10*** 2,23** 2,59* 
 spec 0,47*** 0,65*** 1,2 1,47** 1,2 1,26* 1,2 1,48** 1,53* 1,28 
 sred 0,60*** 0,81 1,22 1,56** 1,36** 1,34** 1,31* 1,33* 0,98 0,75 
 biur 1,13 1,47* 1,58 1,18 1,07 0,99 0,98 1,23 1,22 1,01 
 rob_w 1,09 1,31* 1,72** 1,42* 1,41** 1,51*** 1,50*** 1,58*** 1,50* 1,5 
 oper 0,48*** 0,92 2,25*** 2,52*** 2,07*** 1,99*** 1,78*** 1,94*** 1,66** 1,47 
 rob_n 0,93 0,74 0,98 1,35 1,60** 1,66*** 1,76*** 1,49* 1,52* 1,67 

1Strat, rekturacji (R=Sito)           
Stat. inwestycji 1,16* 1,19** 0,92 0,94 0,95 0,91 0,83*** 0,85* 0,94 0,98 

Pref. płeć (R=Mężczyzna)           
Bez znaczenia  1,29*** 1,11 1,32* 1,43*** 1,50*** 1,68*** 1,73*** 2,00*** 2,17*** 2,82*** 
Kobieta  1,23* 0,92 0,84 1,00 1,14 1,22* 1,08 1,00 0,86 0,59 

Wymag. doświadczenie 0,41*** 0,39*** 0,90 1,96*** 1,82*** 1,43*** 1,24*** 1,05 1,05 1,10 
Wymag. język obcy 1,07 1,09 0,92 0,64*** 0,66*** 0,67*** 0,74*** 0,81** 0,87 0,77 
Wymag. wykszt. (R=Nie)           

Zasad. zawod./podst. 1,04 1,14 1,60* 0,89 0,94 0,84* 0,85* 0,73** 0,70** 0,87 
Średnie 0,70*** 0,89 1,19 0,92 0,82* 0,67*** 0,60*** 0,54*** 0,48*** 0,62*   
Wyższe 0,19*** 0,45*** 0,89 0,74* 0,65*** 0,62*** 0,60*** 0,54*** 0,53*** 0,55*   

2Wymag. kompetencyjne (0-4)           
kog 0,91*** 0,97 0,94 0,98 0,99 1,01 1,04 1,04 1,13** 1,17*   
tech 1,04 1,02 1,09 1,03 1,05 1,07** 1,07** 1,07* 1,07* 1,1 
mat 1,01 1,01 1,07 1,06 1,06* 1,02 1,00 1,01 0,96 0,94 
komp 0,95 1,09** 1,09 0,91* 0,87*** 0,85*** 0,85*** 0,81*** 0,81*** 0,85*   
art 1,08** 1,12*** 1,01 0,97 0,94* 0,94* 0,93** 0,94 0,92* 0,97 
fiz 1,06* 1,04 1,04 1,00 0,98 0,97 0,95 0,90*** 0,88*** 0,81**  
sam 0,96 0,97 0,99 1,08 0,99 0,98 0,96 1,01 1,03 1,02 
int 1,00 1,03 0,99 0,94 0,93 0,94* 0,93* 0,98 0,96 0,91 
biur 0,94 0,97 1,05 0,99 0,97 1,02 0,99 0,98 0,93 1,02 
kier 0,91*** 0,86*** 0,84*** 0,99 1,05 1,08*** 1,06** 1,03 1,02 0,96 
dysp 0,93* 0,92** 0,90 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 1,00 1,02 

3Ogólne prawd. „1” 0,36 0,73 0,93 0,87 0,79 0,54 0,44 0,19 0,11 0,03 
Cragg-Uhler(Nagelkerke) R2 0,317 0,221 0,084 0,091 0,128 0,128 0,126 0,097 0,099 0,090 
McKelvey & Zavoina's R2:          0,372 0,225 0,132 0,123 0,143 0,122 0,123 0,123 0,151 0,196 
McFadden's Adj R2:                0,190 0,129 0,039 0,047 0,070 0,063 0,062 0,050 0,053 0,033 

Uwagi: N=7899; Próba: pracodawcy poszukujący aktualnie pracowników i posiadający preferencje wobec 

wieku kandydatów; Dodatkowo kontrolowano: województwo, edycja; R=kategoria referencyjna; Istotność: 

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05.  

1 Strategie rekrutacyjne: sito – rekrutowanie pracownika w pełni lub niemal w pełni przygotowanego; 

inwestycji – pracownik przejdzie większe lub pełne doszkolenie.  

2 Kompetencje: Art – zdolności artystyczne i twórcze; Biur – organizowanie i prowadzenie prac biurowych; 

Dysp – dyspozycyjność; Fiz – sprawność fizyczna; Int – kontakty z innymi ludźmi; Kier – zdolności 

kierownicze i organizacja pracy; Kog – wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków;  



 

 

 

Komp – obsługa komputera i wykorzystanie internetu; Mat – wykonywanie obliczeń; Sam – samoorganizacja 

pracy i przejawianie inicjatywy, terminowość; Tech – obsługa, montowanie i naprawa urządzeń. 

3 Ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia wartości „1” obliczone w oparciu o dane z próby – ogólny odsetek 

pracodawców, którzy zaakceptowaliby pracownika w takim wieku.   

Źródło: opracowanie własne, BKL – Badanie Pracodawców 2010-2013.  

Najbardziej przychylną starszym pracownikom branżą była opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna oraz w mniejszym stopniu edukacja, a najmniej – handel, zakwaterowanie 

i gastronomia oraz przemysł i górnictwo. Sektory z niskim udziałem starszych pracowników, 

szybko rozwijające się i stosujące wiele nowych technologii mogą sprzyjać dyskryminacji 

wiekowej (Perry, Finkelstein, 1999; Posthuma, Campion, 2007). Niestety, ogólne kategorie PKD 

są bardzo pojemne i najprawdopodobniej w ich obrębie również występuje znaczące 

zróżnicowanie, jednak w modelach regresji nie sposób uwzględnić bardziej szczegółowych 

podziałów obejmujących kilkadziesiąt kategorii.  

W sferze zawodu, do jakiego poszukiwany jest kandydat, najniższe prawdopodobieństwo 

zaakceptowania osoby w wieku 50+ występowało w przypadku zawodów biurowych oraz 

usługowych. Istotnie wyższe wartości obserwowano w zakresie zawodów kierowniczych, 

specjalistycznych, robotniczych (wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych) oraz 

operatorskich. Jednak, podobnie jak w przypadku branży, możliwe jest uwzględnienie jedynie 

ogólnych kategorii klasyfikacji ISCO, mimo że każda z nich jest zróżnicowana wewnętrznie.  

Interesujący efekt zaobserwowano w przypadku strategii rekrutacyjnej. Firmy stosujące 

inwestycyjną strategię rekrutacji (zamierzały w większym stopniu przeszkolić nowego 

pracownika), w porównaniu do firm stosujących strategię sita (rekrutujące pracownika w pełni 

lub niemal w pełni przygotowanego), częściej były skłonne zatrudnić dwudziestolatków 

(o 16-19%), rzadziej zaś pięćdziesięciolatków (o 15-17%).  

Różnice pomiędzy preferowaną płcią nie były znaczące. Natomiast duży wpływ miało to, czy 

pracodawcy posiadali w tym względzie jakiekolwiek preferencje. Brak preferencji przekładał się 

na większą skłonność do zatrudniania osób w niemal każdym wieku, zaś siła tej zależności rosła 

wraz z wiekiem kandydata. Preferencje wobec płci i wieku mają tendencję do wspólnego 

występowania, co sugeruje związek pomiędzy typizacją płciową i typizacją wiekową. 

Bardzo klarowne było znaczenie doświadczenia kandydata w pracy na podobnym stanowisku. 

Firmy posiadające takie wymogi zdecydowanie rzadziej akceptowały dwudziestolatków. 

Wymagania wobec doświadczenia najsilniej natomiast działały na korzyść 35-latków, potem zaś 

ich znaczenie malało, aż do wieku 55+, kiedy to nie miało wpływu na akceptację kandydata. 

Wynik ten wpisuje się w interpretację mówiącą o tym, że chociaż doświadczenie ma duże 

znaczenie dla wydajności, to jednak przy kilkuletnim stażu znaczenie każdego kolejnego roku 

maleje (Avolio i in., 1990; Warr, 1994; Sturman, 2003; Ng, Feldman, 2013a). Pierwsze 10 lat 

pracy to okres najbardziej intensywnego przyrostu wiedzy oraz umiejętności i kolejne 



 

 

 

przepracowane lata nie przynosiły już tak znacznych korzyści. Warto dodać, że polscy 

pracodawcy nie wymagali od kandydatów bardzo długiego stażu pracy. Według danych BKL 

w latach 2010-2013 wymagano średnio niecałych dwóch lat pracy na podobnym stanowisku. 

54% firm wystarczało doświadczenie krótsze niż 12 miesięcy, jedynie 11% wymagało minimum 

3 lat, natomiast jedna trzecia firm aktualnie poszukujących pracowników nie wymagała żadnego 

doświadczenia.   

Natomiast interpretacja wymagań wobec wykształcenia nie jest oczywista. Najogólniej mówiąc, 

znaczenie wykształcenia formalnego spadało wraz z wiekiem kandydata (pomijając 

dwudziestolatków). Oczekiwanie wykształcenia wyższego nie działało na niekorzyść kandydata 

jedynie w odniesieniu do 30-latków. We wszystkich innych przypadkach znacząco zmniejszało 

ono szansę akceptacji. Można stwierdzić, że jeżeli pracodawca wymagał określonego poziomu 

wykształcenia, to szukał raczej młodszego pracownika, co wynika z faktu, że wraz z wiekiem 

rośnie znaczenie innych atrybutów, takich jak doświadczenie i kompetencje. Należy dodać, że 

jeżeli pracodawca wymagał od kandydata znajomości języka obcego, miało to negatywny wpływ 

na szanse osób w wieku 35-55 lat. 

Na koniec można przyjrzeć się wymaganiom kompetencyjnym. Uwzględniają one oczekiwania 

pracodawców względem poziomu 11 kompetencji. Pytano o to, czy dane kompetencje są 

potrzebne w przypadku stanowiska, na które poszukują pracownika, a jeżeli tak, to w jakim 

stopniu? Odpowiedzi oznaczają kolejno: 0 – w ogóle niepotrzebne, 1 – w stopniu podstawowym, 

2 – średnim, 3 – wysokim, 4 – bardzo wysokim. W oparciu o takie dane można wyróżnić trzy 

grupy kompetencji.   

Pierwsza grupa to kompetencje, których znaczenie rosło wraz z akceptowanym wiekiem 

kandydata. Wyraźny pozytywny efekt obserwowano jedynie w przypadku kompetencji 

technicznych (obsługa, montowanie i naprawa urządzeń) oraz kierowniczych (zdolności 

kierownicze i organizacja pracy innych). Wraz ze wzrostem wymagań wobec nich o 1 punkt, 

szansa zatrudnienia 50-latka rosła o 6-7%. Kompetencje kierownicze mogą rosnąć wraz 

z wiekiem dzięki wzrostowi doświadczenia, wiedzy praktycznej i wiedzy specjalistycznej. Są one 

głównym źródłem efektywności funkcjonowania intelektualnego i efektywności zawodowej 

jednostek w wieku starszym – pomagają radzić sobie w dobrze znanym środowisku, rozumieć 

jego problemy i mechanizmy nim rządzące (Sturman, 2003; Backes-Gellner i in., 2011). 

Podsumowując liczne koncepcje psychologii rozwojowej, Baltes i in. (1999) mówią o wzroście 

pragmatyki kognitywnej lub inteligencji rozumianej jako wiedza kulturowa. Zazwyczaj także 

osoby starsze wyżej są cenione za kompetencje interpersonalne i umiejętność zarządzania (dane 

na ten temat przywołane zostaną w dalszej części rozdziału). Znaczenie kompetencji 

technicznych wynikać może nie tylko ze wzrostu wiedzy specjalistycznej, lecz również 

z wykształcenia – w czasach PRL wykształcenie techniczne i zawodowe było bardzo popularne, 

natomiast po transformacji jego rola w systemie edukacji została zmarginalizowana.    



 

 

 

Do drugiej grupy zaliczyć można kompetencje mające wyraźnie negatywny związek z wiekiem. 

Są to: umiejętności komputerowe (obsługa komputera i korzystanie z Internetu), zdolności 

artystyczne i twórcze oraz sprawność fizyczna. W przypadku 55-latka wzrost wymagań 

komputerowych o 1 punkt zmniejszał szanse o 19%, zaś wzrost wymagań fizycznych zmniejszał 

te szanse o 10%. O ile można bezpiecznie stwierdzić, że sprawność fizyczna spada wraz ze 

starzeniem się organizmu (według badań największa siła fizyczna jest osiągana pomiędzy 

20 a 30 r.ż., następnie stopniowo obniża się aż do wieku 40-50 lat, po czym następuje zazwyczaj 

gwałtowny spadek; Silverstein, 2008), o tyle w przypadku umiejętności obsługi komputera 

mamy do czynienia z różnicą generacyjną – jest to rezultat „rewolucji” informatycznej ostatnich 

dekad. 

Natomiast trzecia grupa to kompetencje, które nie wykazywały znaczącego i systematycznego 

związku z wiekiem kandydata. Są to: wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie 

wniosków, wykonywanie obliczeń, samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, kontakty 

z innymi ludźmi oraz dyspozycyjność (chociaż w różnych badaniach część z tych cech wykazuje 

pozytywny lub negatywny związek z wiekiem, por. Turek, 2013).  

4. Podsumowanie  

Działania pracodawców względem starszych pracowników i zarządzanie wiekiem 

Analizy danych z badań ASPA 2009 PL pozwoliły wyróżnić trzy rodzaje strategii działań 

podejmowanych przez polskich pracodawców względem starszych pracowników. Pierwsza to 

strategia zwiększenia wydajności starszych pracowników poprzez podniesienie ich kompetencji 

oraz zwiększenie efektywności ich wykorzystania, stworzenie sprzyjających warunków pracy, 

planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Druga to 

strategia wypychania starszych pracowników na emeryturę, czyli najprostsza strategia 

ograniczania kosztów poprzez usuwanie z firmy pracowników generujących wysokie koszty. 

Obydwie te strategie były stosunkowo popularne. Trzecia strategia – dostosowania i redukcji 

kosztów – obejmowała natomiast zestaw mało popularnych rozwiązań nakierowanych 

bezpośrednio na dostosowanie obciążenia pracą i czasu pracy do obniżonych możliwości 

starszych pracowników, a także przygotowanie do emerytury.  

Można mówić raczej o współwystępowaniu tych strategii niż o ich wzajemnym wykluczaniu się, 

co oznacza, że firmy stosowały zróżnicowany repertuar działań względem różnych grup 

pracowników. W przypadku strategii zwiększania wydajności oraz strategii wypychania 

największe znaczenie miała wielkość podmiotu oraz odsetek zatrudnionych pracowników w 

wieku 50+. Im większa organizacja, tym częściej spotykane były rozwiązania wchodzące w skład 

obydwu strategii, co jest zgodne z wynikami z innych krajów (Perry, Finkelstein, 1999; 

Posthuma, Campion, 2007). Duże firmy posiadają bardziej rozbudowane i sformalizowane 



 

 

 

systemy zarządzania zasobami ludzkimi, dzięki czemu dysponują większym wachlarzem 

rozwiązań i większą elastycznością w  adresowaniu działań.  

Warto poświęcić chwilę strategii wypychania starszych pracowników. Jej funkcjonowanie na 

poziomie organizacyjnym jest związane z jej występowaniem na poziomie polityki publicznej 

w latach 90. i na początku lat 2000. (zob. rozdz. III.2). Skoro system państwowy sprzyjał 

wcześniejszej dezaktywizacji, nie było wielkiego sensu zajmować się starzejącymi się 

pracownikami i rozwijać strategii zarządzania wiekiem. Pracodawcy przyjęli politykę redukcji 

zatrudnienia jako skuteczną metodę radzenia sobie ze wzrostem kosztów pracy i sposób na 

stabilizację budżetu. Wysoka podaż młodych kandydatów, o wiele lepiej wykształconych niż ich 

rodzice (przynajmniej formalnie), zaspokajała potrzeby znacznej części pracodawców. Według 

danych z 2009 r., większość polskich pracodawców nie była zwolennikami wydłużania okresu 

aktywności zawodowej. Wcześniejsze emerytury stanowiły wygodne narzędzie zwiększające 

elastyczność w gospodarowaniu zasobami ludzkimi.   

Analiza współwystępowania różnych działań podejmowanych względem starszych 

pracowników, na podstawie danych z badań ASPA 2010, pozwala na stwierdzenie, że nie można 

mówić o jednym modelu zarządzania wiekiem. Wyodrębniono trzy podejścia: (a) zwiększenie 

wydajności indywidualnej, skupiające się na podnoszeniu kompetencji i aktywnym kształtowaniu 

kariery zawodowej pracowników; (b) zarządzanie różnorodnością, mające na celu, z jednej 

strony, zmniejszenie obciążenia pracą i uelastycznianie pracy, z drugiej zaś wspieranie 

mobilności wewnątrz przedsiębiorstwa, tworzenie zróżnicowanych wiekowo zespołów 

i wykorzystanie mentoringu w międzygeneracyjnym wewnętrznym transferze wiedzy; 

(c) wspieranie pracy w wieku emerytalnym, czyli zachęcanie pracowników do pracy po 

osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego oraz zatrudnianie emerytów. Jak potwierdzają 

doświadczenia z badań jakościowych w ramach projektu ASPA, prowadzonych przez autora 

niniejszej rozprawy wśród polskich firm (nie omawianych w pracy, por. Turek, Perek-Białas, 

2011), sama znajomość koncepcji zarządzania wiekiem niekoniecznie miała związek 

z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Przykładowo, w niektórych małych firmach, 

które nie posiadały rozwiniętej polityki w tym zakresie, znakomicie funkcjonował mentoring 

i zespoły zróżnicowane wiekowo, podejmowano też skuteczne działania sprzyjające wydłużaniu 

aktywności zawodowej. Z kolei zdarzały się przypadki dużych, międzynarodowych firm, które 

na płaszczyźnie public relations wzorowo promowały zarządzanie wiekiem, jednak w praktyce 

stosowały jedynie politykę wypychania starszych pracowników.  

Obecnie zarządzanie wiekiem wciąż jest zjawiskiem słabo rozpowszechnionym w Polsce, 

przynajmniej w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Wprawdzie przytoczone dane (ASPA 

2009 PL i ASPA 2010) oraz inne dostępne opracowania na ten temat (Urbaniak, 2007; 2009; 

MPiPS,  2008; Zięba, Szuwarzyński, 2008; Liwiński, Sztanderska, 2010b, 2010c) są sprzed kilku 

lat, to jednak trudno oczekiwać, aby w tym okresie zaszły diametralne zmiany (szczególnie, że 



 

 

 

na podstawie badań pracodawców BKL można stwierdzić, że w polityce personalnej w latach 

2010-2013 nie zaszły niemal żadne zmiany). Pracodawcy w Polsce dosyć biernie gospodarują 

zasobami siły roboczej w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Wciąż też nie mają 

świadomości, że odpowiednie zarządzanie dostępnym zasobem kompetencji (w dłuższej 

i szerszej perspektywie) może prowadzić do zwiększenia efektywności całego zespołu 

pracowników i do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Stan ten powinien jednak być 

potraktowany jako wynik procesów historycznych (opisywane znaczenie problemów 

transformacji i charakteru rynku pracy), reakcji na aktualną sytuację na rynku pracy oraz 

oczekiwań względem najbliższej przyszłości. Pracodawcy starają się działać racjonalnie 

w ramach istniejących warunków i możliwości. Swoiste „eldorado” na polskim rynku pracy, czyli 

okres z wysoką podażą młodej i wykształconej siły roboczej, kończy się. W sytuacji, kiedy wiek 

dezaktywizacji będzie się podnosił, a zasoby siły roboczej istotnie się zmniejszą konieczne 

będzie dostrzeżenie potencjału starszych pracowników i jego umiejętne wykorzystanie. 

Niezwykle cennym wskaźnikiem dla takiej predykcji jest obserwacja, że firmy mające problemy 

ze znalezieniem pracowników częściej stosowały zarządzanie wiekiem i starały się zatrzymać 

starszych pracowników. 

Działania organizacji nakierowane na rozwój pracowników i system kształcenia przez całe życie  

Chociaż coraz bardziej powszechne jest traktowanie aktywności edukacyjnej osób dorosłych 

jako elementu rozwoju przez całe życie i aktywnego starzenia się, to jednak analiza 

uwarunkowań i wzorców tej aktywności wskazuje, że głównymi jej determinantami pozostają 

wymagania i charakter pracy wraz z możliwościami, jakie w tej pracy występują. Zgodnie 

z wynikami badań polskich pracodawców – uzyskanymi w ramach projektu „Wyrównywanie 

szans na rynku pracy dla osób 50+” – motywacja starszych pracowników do edukacji wcale nie 

prezentowała się znacząco gorzej niż pracowników młodszych. Aż 60% pracodawców nigdy lub 

bardzo rzadko spotkało się z niechęcią względem udziału w szkoleniach ze strony pracowników 

45+, jedynie 18% miało z taką sytuacją do czynienia często lub zawsze (Kryńska i in., 2013). 

Problemem jest zatem nie tyle motywacja, ile możliwości. Bez odpowiednich warunków, 

dających nie tylko komfort, ale również możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy, inwestycje 

w kadry nie będą skuteczne i opłacalne.  

Badania Pracodawców BKL z lat 2010-2013 wskazują, że wśród polskich firm słabo rozwinięte 

jest strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na spersonalizowanych planach rozwoju 

i systematycznej ocenie kompetencji. Można je było spotkać w odpowiednio 17% i 23% firm. 

Według danych ASPA 2009 jedynie jedna piąta firm stosowała planowanie kariery zawodowej, 

zaś jedna trzecia organizowała szkolenia dla starszych pracowników. Pamiętajmy, że badania 

były prowadzone wśród firm, które posiadają powyżej 10 pracowników, a więc pomijają one 

najliczniejszą grupę firm mikro, które stanowiły ponad 90% ogółu polskich przedsiębiorstw, 

a które według danych BKL zdecydowanie rzadziej inwestują w pracowników. 



 

 

 

Brak cyklicznego badania potrzeb szkoleniowych uniemożliwia określenie faktycznego stanu 

kompetencji pracowników i identyfikację luk, które mogą się pojawić w najbliższej przyszłości, 

m.in. w wyniku zmiany struktury wiekowej kadry. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

starszych pracowników, którzy mają inne motywacje do edukacji i preferują inne jej formy 

(Bohlinger, Loo, 2010; Withnall, 2010; Ropes, Ypsilanti, 2012; Zwick, 2012). Zamiast 

wystandaryzowanych szkoleń dużo bardziej pożyteczne jest podejście zindywidualizowane 

nakierowane na doradztwo zawodowe. Konieczne jest poznanie potrzeb i problemów 

pracownika oraz „wpasowanie” ich w jego zawodowe i życiowe plany. Stąd też, ważny wydaje 

się rozwój instytucji wyspecjalizowanych w doradztwie zawodowym i kształceniu osób 

starszych (np. centrów kariery 50+). Niedopasowanie formy szkoleń do oczekiwań i możliwości 

starszych pracowników może być przyczyną niższej efektywność szkoleń i mniejszej motywacji 

do uczestnictwa w nich.   

W przypadku kursów i szkoleń pracodawcy polegali przede wszystkim na usługach firm 

zewnętrznych. Wskazuje to na słabość wewnętrznego transferu wiedzy w tych firmach i niskie 

wykorzystywanie potencjału własnych zasobów ludzkich do kształcenia pracowników 

i podnoszenia ich kompetencji. Ponadto, zewnętrzne usługi szkoleniowe są znacznie droższe niż 

wykorzystanie wiedzy i umiejętności własnych pracowników. Istnieje zatem spora przestrzeń 

do zaangażowania pracowników z długoletnim doświadczeniem, m.in. pracowników starszych, 

którzy ze względu na typ pracy nie mogą już sprawować swoich dotychczasowych funkcji (np. 

uczestniczyć w pracach wymagających siły fizycznej). Mogą oni pełnić role mentorów, 

ekspertów wewnętrznych lub tzw. aniołów bezpieczeństwa (nadzorujących pracę i dbających 

o unikanie niebezpiecznych zachowań i sytuacji). Przykłady przedsiębiorstw, które angażowały 

swoich doświadczonych pracowników w takiej roli pokazują, że jest to nie tylko możliwość 

wykorzystania potencjału starszych pracowników i przearanżowania ich ścieżki zawodowej, 

lecz również znaczna oszczędność, usprawnienie procesu transferu wiedzy i stabilizacja 

zatrudnienia (potwierdzają to studia przypadków firm w ramach projektu ASPA, por. raport dla 

Polski: Turek, Perek-Białas, 2011; podsumowanie case studies ze wszystkich krajów ASPA: 

Frerichs i in., 2012). 

Opinie na temat umiejętności i produktywności pracowników  

Badania ASPA z 2009 r. i 2010 r. potwierdzają, że starsi pracownicy są postrzegani jako 

posiadający niższe kompetencje, mniej wydajni i słabiej przygotowani do pracy niż pracownicy 

młodsi. W procesie starzenia się pracowników polscy pracodawcy dostrzegali głównie 

negatywne efekty. Aż jedna trzecia z nich wraz ze wzrostem średniej wieku pracowników o pięć 

lat oczekiwałaby większej liczby zwolnień chorobowych, spadku poziomu zainteresowania 

nowymi technologiami, spadku wydajności oraz powiększenia się luki pomiędzy wydajnością 

i kosztami (choć większość pracodawców nie przekłada procesów starzenia się personelu na 

istotne zmiany w funkcjonowaniu firmy). 



 

 

 

Pracownicy poniżej 35 r.ż. byli oceniani inaczej niż pracownicy 50+. Wyróżnione zostały dwa 

wymiary umiejętności: twarde (kreatywność, zdrowie i wytrzymałość fizyczna, umiejętność 

wykorzystywania nowych technologii, chęć do uczenia się i elastyczność działania) oraz miękkie 

(lojalność, rzetelność, umiejętność zarządzania i kompetencje społeczne). Pracownicy starsi byli 

oceniani lepiej niż młodsi w przypadku umiejętności miękkich, gorzej zaś – twardych. Niżej była 

także oceniania produktywność pracowników 50+. Jest to zgodne z wynikami badań nad 

postrzeganiem pracowników w innych krajach (zob. rozdz. II.4). 

Wpływ na oceny produktywności młodszych i starszych pracowników miały m.in. opinie na 

temat twardych i miękkich kompetencji. W przypadku pracowników 50+ wyższe oceny 

produktywności zależały głównie od oceny kompetencji miękkich – kompetencje twarde 

odgrywały mniejszą, choć wciąż istotną rolę. W przypadku pracowników młodszych było 

odwrotnie.   

Bardzo znaczącym wynikiem był wpływ strategii zarządzania zasobami ludzkimi stosowany 

przez firmy na oceny produktywności pracowników. Nie można tutaj mówić o ukierunkowanej 

relacji przyczynowej, model jest zbyt prosty, można jednak mówić o istotnej statystycznie relacji 

przy kontroli innych zmiennych. Zarządzanie wiekiem nakierowane na zwiększenie potencjału 

produktywnego starszych pracowników było skorelowane z wyższymi ocenami ich 

produktywności. Natomiast strategia wypychania starszych pracowników przynosiła przeciwne 

efekty w postaci niższych ocen produktywności.  

Znaczenie wieku kandydata w procesie rekrutacji   

Niewątpliwie wiek kandydata ma znaczenie w procesie rekrutacji. Według danych z badań BKL 

2010-2013 był on istotny dla trzech czwartych polskich pracodawców poszukujących aktualnie 

pracowników. Preferowali oni pracowników w wieku od dwudziestu paru do nieco ponad 

czterdziestu lat.  

W zakresie polityki rekrutacyjnej w polskich firmach dominowała polityka „sita” – poszukiwanie 

pracownika w pełni lub niemal w pełni przygotowanego do wykonywania swoich obowiązków. 

Stosowało ją trzy czwarte firm poszukujących pracowników, a tylko jedna czwarta planowała 

doszkolić nowego pracownika w większym lub pełnym zakresie. Jak wskazują analizy 

czynników wpływających na preferencje wiekowe wobec kandydatów, stosowanie przez firmę 

inwestycyjnej strategii rekrutacji (w porównaniu do strategii sita) sprzyjało zatrudnieniu 

dwudziestolatków, natomiast oddziaływało negatywnie na szanse pięćdziesięciolatków. Aby 

zinterpretować te wyniki, można odnieść się do badań i teorii przywołanych w rozdziałach II.2 

i II.3, wskazujących na rosnące wraz z wiekiem trudności w znalezieniu nowej pracy (m.in. Hurd, 

1996; Greller, Simpson, 1999; Gielen, van Ours, 2005). Zgodnie z teorią kapitału ludzkiego, osoby 

na początkowych etapach kariery zawodowej dysponują relatywnie niskim poziomem 

specyficznego kapitału ludzkiego, stąd też zrozumiała jest większa skłonność pracodawców do 



 

 

 

inwestowania w młodych nowo zatrudnionych pracowników. Z kolei starsi pracownicy 

dysponują relatywnie wysokim poziomem kapitału specyficznego, jednak jego wartość maleje 

lub znika w innym zawodzie. Stąd wniosek, że w obrębie ograniczonego pola specjalizacji 

związanego z dotychczasową karierą przystosowanie starszego kandydata do pracy będzie 

wymagało poświęcenia mniejszej ilości czasu i pieniędzy. Jednak poza tym polem korzyści tego 

rodzaju już się nie utrzymują. Z jednej strony, można z tego wyciągnąć wniosek, że strategia sita 

– najczęściej spotykana w polskich firmach – może sprzyjać starszym kandydatom, chociaż efekt 

ten jest ograniczony do poszukiwania pracy o podobnym profilu. Z drugiej strony, niechęć do 

inwestowania w pracowników po pięćdziesiątce potwierdza istnienie istotnej bariery dla 

zwiększenia zatrudnialności osób starszych, która znacznie zmniejsza elastyczność i szanse 

takich osób na rynku pracy.   

Starsi kandydaci łatwiej mogli znaleźć zatrudnienie w dużych firmach, co wynika z faktu, że duże 

podmioty posiadają bardziej zróżnicowaną strukturę stanowisk, częściej też stosują 

rozbudowane strategie zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. zarządzanie wiekiem). Dane 

sugerują także, że osobom starszym łatwiej było znaleźć pracę w zawodach kierowniczych, 

specjalistycznych, robotniczych (wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych) oraz 

operatorskich, a trudniej w zawodach biurowych oraz usługowych. Znaczenie miała również 

polityka rekrutacyjna: starsi kandydaci mieli mniejsze szanse na zatrudnienie w firmach 

stosujących inwestycyjną strategię rekrutacji, większą zaś w firmach stosujących strategię sita.  

Analizy wskazują również, że typizacja wiekowa koreluje z typizacją płciową w procesie 

rekrutacji. Poszukując pracownika, pracodawcy mają mniej lub bardziej konkretne o nim 

wyobrażenie – im bardziej jest ono konkretne, tym więcej cech obejmuje (Lawrence, 1988; 

Perry, Finkelstein, 1999; Posthuma, Campion, 2009). Na podstawie zewnętrznych atrybutów, 

takich jak płeć i wiek, pracodawcy mogą oceniać „dopasowanie” do wymagań danej pracy lub 

stanowiska. Warto dodać, że typizacja płciowa jest procesem silnie zakorzenionym w strukturze 

rynku pracy i podziale na zawody męskie i kobiece. Według analiz Sz. Czarnika (Czarnik, Turek, 

2012: 47) zaledwie 14% osób aktywnych zawodowo pracowało w zawodach o w miarę 

wyrównanym odsetku kobiet i mężczyzn (gdzie frakcja jednej płci wynosiła pomiędzy 40% 

a 60%), ponad połowa pracowała w zawodach wyraźnie zdominowanych przez jedną z płci 

(31% w zawodach męskich, o stopniu feminizacji poniżej 20%, a 24% w zawodach kobiecych, 

o stopniu feminizacji 80% lub więcej)78. 

Wyniki analiz wskazują, że jeżeli pracodawca wymagał określonego poziomu wykształcenia, to 

szukał raczej młodszego pracownika, gdyż wraz z wiekiem rosła rola innych atrybutów, takich 

jak doświadczenie i kompetencje.  
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  Na podstawie danych BKL - Badanie  Ludności 2010-2011.  



 

 

 

Doświadczenie zawodowe miało największy wpływ na decyzje rekrutacyjne w przypadku 

kandydatów młodszych i w średnim wieku. Jeżeli pracodawcy go wymagali, to nie byli skłonni 

zatrudnić dwudziestolatków, preferowali za to osoby w wieku 35-50 lat. Jednak wraz z wiekiem 

znaczenie doświadczenia malało, a w grupie wiekowej 55+ nie miało wpływu na akceptację 

kandydata. Jest to zgodne z teoriami i badaniami przedstawionymi w rozdziale II – przy 

kilkuletnim stażu znaczenie każdego kolejnego roku pracy maleje (Simpson i in., 2002; 

Posthuma, Campion, 2007).  

W przypadku wymogów kompetencyjnych wyraźny pozytywny związek z wiekiem 

obserwowano jedynie w sytuacji, kiedy pracodawca wymagał umiejętności technicznych 

i kierowniczych. Wyraźnie negatywny związek z wiekiem występował wobec zdolności 

komputerowych, artystycznych i twórczych oraz sprawności fizycznej. Natomiast bez związku 

z wiekiem kandydata pozostawały wymogi względem umiejętności matematycznych, 

samoorganizacyjnych, interpersonalnych, wyszukiwania i analizy informacji, wyciągania 

wniosków oraz dyspozycyjności. Wyniki te były zgodne z danymi uzyskanymi podczas 

przeglądu badań psychologicznych dotyczących typowych zmian poziomu zdolności 

następujących wraz z wiekiem, przedstawionych w rozdziale II.  

 

  



 

 

 

 

Zakończenie  

 

Głównym celem pracy była analiza roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na 

rynku pracy. W badaniach nad procesami starzenia się dominuje perspektywa systemowa 

i indywidualna. Wobec tego skupiłem się na – wciąż nie do końca określonej – perspektywie 

organizacyjnej, a więc na analizie występujących w przedsiębiorstwie warunków do kontynuacji 

pracy lub dezaktywizacji w wieku starszym. Główne pytania badawcze pracy były następujące: 

1. Jaką rolę w kształtowaniu sytuacji starszych pracowników odgrywają pracodawcy? 

2. Jak pracodawca konstruuje oczekiwania wobec pracownika? 

3. Jakie znaczenie dla pracodawcy ma wiek pracownika?  

Drugim celem o charakterze aplikacyjnym było określenie priorytetów polityki publicznej 

zmierzającej do zwiększenia aktywności osób starszych na rynku pracy w Polsce w wymiarze 

organizacyjnym. 

Pierwsze dwa rozdziały pracy miały charakter teoretyczny i zostały oparte na przeglądzie literatury 

światowej. W pierwszym rozdziale w systematyczny sposób zaprezentowałem aktualny stan 

wiedzy, jaką dysponuje współczesna gerontologia oraz inne nauki podejmujące zagadnienia 

starzenia się jednostek, starzenia się ludności oraz uwarunkowań sytuacji osób starszych 

w społeczeństwie i na rynku pracy. Drugi rozdział był natomiast poświęcony teoretycznemu ujęciu 

roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji starszych pracowników. Dostępna wiedza i wyniki 

badań posłużyły skonstruowaniu modelu koncepcyjnego relacji pomiędzy pracownikiem 

(w określonym wieku) a pracodawcą w kontekście organizacyjnym i społecznym.  

W rozdziale trzecim – w oparciu o przegląd literatury i dane empiryczne (m.in. wyniki Badań 

Ludności BKL 2010-2013, N2010=17904; N2011=17782; N2012=17600; N2013=17600) oraz analizę 

polityki publicznej – przedstawiłem uwarunkowania gospodarcze, polityczne, społeczne 

i historyczne obecnej sytuacji osób starszych w Polsce.   

W czwartej części pracy poddałem analizie empirycznej zagadnienie roli pracodawców 

w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy w Polsce, bazując na wynikach 

pierwszych w Polsce reprezentatywnych badań pracodawców poświęconych tej tematyce (ASPA 

2009 PL; N=1037) oraz wynikach największych badań pracodawców w Polsce (Badania 

Pracodawców BKL 2010-2013; N2010=15841; N2011=16159; N2012=16000; N2013=16005) 

i dodatkowych badań ASPA 2010 (N=263).  

Ostatnim krokiem będzie podsumowanie głównych wniosków z pracy. W pierwszej kolejności 

przedstawię konkluzje teoretyczne oraz wkład pracy w rozwój wiedzy o mechanizmach 



 

 

 

społecznych określających sytuację osób starszych na rynku pracy (zwracając przy tym uwagę 

na pytania, które nadal pozostają bez odpowiedzi). Następnie przejdę do wniosków odnoszących 

się do sytuacji osób starszych na rynku pracy w Polsce oraz rodzimej polityki publicznej w tym 

zakresie.   

1. Rola pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na 

rynku pracy –  główne wnioski teoretyczne  

Jeden z najpoważniejszych zarzutów wobec nauk o starzeniu się dotyczy ich ateoretyczności – 

duża część badań w tej dziedzinie skupia się na gromadzeniu danych, analizie korelacyjnej 

czynników związanych ze starością lub wąsko zakrojonej ewaluacji polityk publicznych. 

Dokonany w pracy przegląd literatury pokazał, że problem ten nie wynika z braku teorii 

wyjaśniających procesy starzenia się jednostki i ludności, lecz z niewykorzystywania ich podczas 

realizacji badań i interpretacji danych. Kluczowym wyzwaniem dla nauk o starzeniu się jest 

według Phillipsona (2013: 49) podniesienie rangi budowania teorii wyjaśniających mechanizmy 

społeczne. Takie też podejście było wyznacznikiem niniejszej rozprawy. Opierało się ono 

o metodologię pragmatyczną, której fundamentalnymi założeniami – tak jak i we współczesnej 

gerontologii społecznej – są pluralizm paradygmatyczny, teoretyczny i metodologiczny oraz 

interdyscyplinarność. Celem postępowania naukowego było zbudowanie opartej na empirii 

teorii, rozumianej jako zestaw hipotez wyjaśniających rzeczywistość w kategoriach procesów 

i mechanizmów.  

Głównym wkładem pracy w rozwój dziedziny badań nad procesami starzenia się była próba 

wypełnienia istotnej luki teoretycznej w zakresie roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji 

osób starszych na rynku pracy oraz – w szerszym ujęciu – określenie perspektywy 

organizacyjnej w analizie wpływu procesów starzenia się ludności na rynek pracy. Zagadnienie 

to, i zaprezentowane w pracy podejście, najlepiej wpisuje się w perspektywę wyznaczoną na 

gruncie gerontologii społecznej oraz socjologii starzenia się przez ekonomię polityczną 

procesów starzenia się. Pierwszym krokiem była systematyzacja wiedzy w tym obszarze, 

zaprezentowana w rozdziale II, kolejnym – opracowanie modelu relacji pomiędzy pracownikiem 

a pracodawcą (zaprezentowanego w podsumowaniu rozdziału II i poddanego weryfikacji 

empirycznej w rozdziale IV).  

Dotychczas literatura gerontologiczna niewiele miejsca poświęcała omawianym zagadnieniom, 

w pracach przeglądowych i podręcznikach zazwyczaj wątki te były pomijane. Niewątpliwie 

jednym z powodów jest mała dostępność danych z badań pracodawców. W tym kontekście 

szczególnie cennym źródłem informacji są prezentowane w pracy wyniki badań ASPA i BKL. 

Należy jednak zauważyć, że w ostatnich latach pojawia się coraz więcej publikacji przyjmujących 

organizacyjną perspektywę w badaniu procesów starzenia się, które sięgają do wiedzy i teorii 

z różnych nauk społecznych (np. Conen i in., 2011; Henkens, van Dalen, 2013; Mulders i in., 

2013; Vandenberghe, 2013). Najczęściej wpisują się one w perspektywę wyznaczoną przez 



 

 

 

teorię ekonomii politycznej procesów starzenia się, w której procesy starzenia się i problemy 

z nimi związane są wyjaśniane w kontekście warunków społecznych, politycznych 

i ekonomicznych (Walker, 1981; Phillipson, 2006). Można przypuszczać, że wkrótce zostanie 

wypracowany kanon teoretyczny dziedziny traktującej o roli pracodawców w tym obszarze. 

Przegląd literatury dowodzi, że poza tradycją kojarzoną z gerontologią społeczną i socjologią 

starości, niezwykle dużo do zaoferowania w tym zakresie mają takie dziedziny, jak psychologia, 

ekonomia, czy też nauki o zarządzaniu, niekoniecznie bezpośrednio podejmujące wątki 

ageingowe.   

Najważniejszym efektem pracy w wymiarze teoretycznym jest opracowanie modelu relacji 

pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Rolę pracodawców można analizować na poziomie 

mikro – czyli zindywidualizowanych interakcji między jednostkami, a także makro – tzn. relacji 

pomiędzy organizacją a jej otoczeniem politycznym, prawnym i gospodarczym. Jednak głównym 

obszarem moich zainteresowań był poziom mezo, który odnosi się do relacji 

wewnątrzorganizacyjnych oraz polityki przedsiębiorstw w zakresie zarządzania zasobami 

ludzkimi. W tym kontekście zostały zaprezentowane główne mechanizmy kształtujące sytuację 

osób starszych na rynku pracy. Centralne miejsca w modelu zajmują dwa elementy: zdolność do 

pracy oraz oczekiwana przez pracodawców wartość pracownika dla organizacji.  

Warto jeszcze raz spojrzeć na omawiany model, zaznaczając jedocześnie, które z jego elementów 

stanowiły główny przedmiot analiz (zob. schemat 1). Ścieżki i relacje w kolorze szarym zostały 

oparte wyłącznie o przegląd literatury. Dotyczą one przede wszystkim mechanizmów 

wpływających na zdolność do pracy, przy uwzględnieniu wieku jednostki. Kolorem czarnym 

oznaczono natomiast elementy i relacje, które zostały w mniejszym lub większym stopniu ujęte 

w analizach empirycznych (w oparciu o dostępne dane). Skupiały się one na oczekiwanej 

wartości pracownika oraz na działaniach pracodawcy.  

  



 

 

 

Schemat 1. Model relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą – główne ścieżki i relacje poddane 

weryfikacji empirycznej 

 

Uwagi: Kolorem czarnym oznaczono relacje, które zostały poddane weryfikacji empirycznej, a kolorem 

szarym – relacje oparte wyłącznie o przegląd literatury.  

Źródło: opracowanie własne.  

W tabeli 2 zostały podsumowane główne pytania badawcze, hipotezy i sposób ich empirycznej 

weryfikacji wraz z informacją o zastosowanych technikach analitycznych oraz odniesieniem do 

odpowiednich rozdziałów. Główne wnioski teoretyczne płynące z pracy zostaną podsumowane 

w kilku kolejnych paragrafach.   
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Zdolność do pracy  

(work ability) 

Wydajność indywidualna  
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Tabela 2. Główne pytania badawcze, hipotezy oraz sposób ich weryfikacji 

Główne pytania 
badawcze   

Hipotezy 
Weryfikacja 
empiryczna  

Szczegółowe pytania 
badawcze 

Sposób analizy i źródło danych Techniki 
analityczne  

Rozdz. 

1. Jaką rolę 
w kształtowaniu 
sytuacji starszych 
pracowników 
odgrywają 
pracodawcy? 

Oczekiwana przez pracodawcę wartość 
pracownika dla organizacji wpływa na 
działania i politykę organizacyjną, która może 
sprzyjać (lub nie) starszym pracownikom. 
 
 

Związek pomiędzy 
opiniami i działaniami 
pracodawców. 

Jakie działania względem 
starszych pracowników 
podejmują organizacje 
i od czego one zależą? 
 
 
 
 
 
 
Jaki jest związek pomiędzy 
opiniami i działaniami 
pracodawców? 
 

Strategie działań wobec starszych 
pracowników i zarządzanie wiekiem 
w firmach oraz czynniki wpływające 
na ich stosowanie (ASPA 2009 PL, ASPA 
2010). 
 
Prawdopodobieństwo i formy 
inwestowania w rozwój pracowników 
(B.P. BKL 2010-2013). 
 
Związek strategii zarządzania 
z opiniami pracodawców na temat 
produktywności pracowników (ASPA 
2009 PL). 
 
 

Analizy opisowe,  
Analiza czynnikowa,  
Regresja zliczeniowa. 
 
 
 
Analizy opisowe,  
Regresja logistyczna.  
 
 
Regresja liniowa. 

IV.1.1 
 
 
 
 
 
IV.1.2 
 
 
 
IV.2.3 

2. Jak pracodawca 
konstruuje 
oczekiwania wobec 
pracownika? 

Na oczekiwaną wartość pracownika dla 
pracodawcy składają się trzy elementy: 
(1) oczekiwane koszty, (2) oczekiwana 
wydajność i wartości dodatkowe oraz 
(3) oczekiwany czas pracy. Są one budowane 
w oparciu o: (a) potencjał produktywny, 
historię zatrudnienia i charakterystyki 
pracownika mogące być wskaźnikami dla 
oczekiwanej wartości (m.in. wiek, płeć, 
pochodzenie etniczne, orientacja seksualna), 
(b) specyfikę, wymagania i warunki 
środowiska pracy, (c) wiedzę, doświadczenie, 
postawy, opinie i plany pracodawcy.  
 

Analiza opinii 
pracodawców 
o starszych 
pracownikach. 

Jakie są opinie pracodawców 
o starszych pracownikach  
i co je warunkuje? 

Oczekiwane konsekwencje starzenia się 
pracowników (ASPA 2009 PL, ASPA 
2010). 
 
Opinie na temat umiejętności 
i produktywności pracowników (ASPA 
2009 PL). 
 
Czynniki wpływające na opinie 
pracodawców na temat produktywności 
pracowników (ASPA 2009 PL). 
 

Analizy opisowe. 
 
 
 
Analizy opisowe 
Analiza czynnikowa. 
 
 
Regresja liniowa. 

IV.2.1 
 
 
 
IV.2.2 
 
 
 
IV.2.3 

3. Jakie znaczenie 
dla pracodawcy ma 
wiek pracownika?  

Po pierwsze, wiek pracownika wpływa na 
potencjał produktywny. Po drugie, wiek ma 
znaczenie przy określaniu przez pracodawcę 
oczekiwanej wartości pracownika dla 
organizacji. Jednak w obydwu przypadkach 
nie jest to wpływ bezpośredni i jego efekt 
zależy od szeregu innych czynników. Wiek nie 
determinuje sytuacji pracownika, jego 
możliwości i relacji z pracodawcą. 

Analiza preferencji 
pracodawców 
względem wieku 
pracowników. 

Jakie są preferencje 
pracodawców względem wieku 
pracowników i co je warunkuje?  

Opinie na temat wieku pracowników 
(ASPA 2009 PL). 
 
Preferencje wobec wieku kandydatów 
w procesie rekrutacji (B.P. BKL 2010-
2013). 
 
Czynniki wpływające na preferencje 
wiekowe pracodawców wobec 
kandydatów (B.P. BKL 2010-2013). 

Analizy opisowe. 
 
  
Analizy opisowe. 
 
 
 
Regresja logistyczna.  

IV.3.1 
 
 
IV.3.2 
 
 
 
IV.3.3 

Uwagi: B.P.– Badania Pracodawców. 

Źródło: opracowanie własne.  



 

 

Rola pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy 

W literaturze ageingowej pracodawcy są niekiedy przedstawiani w negatywnym świetle, jeżeli 

nie zatrudniają osób starszych i nie stosują rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem, 

a w pozytywnym, jeżeli to robią. Oczekiwanie od pracodawców, że pochylą się nad problemem 

starszych pracowników, czy jakichkolwiek innych grup, które mają większe problemy na rynku 

pracy lub są dyskryminowane jest w dużej mierze naiwne. Jeżeli pracodawcy nie stosują tzw. 

dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem, nie musi to wynikać z ich złych intencji, uprzedzeń lub 

braku wiedzy. Funkcjonowanie firmy musi być przede wszystkim opłacalne. Należy wyjść od 

założenia o ekonomicznej racjonalności działań pracodawców – w tym przypadku oznacza to 

oparcie ich decyzji w pierwszej kolejności o wynik rachunku korzyści i strat w wymiarze 

ekonomicznym, a nie np. w wymiarze relacji osobistych. Granice tej racjonalności wyznacza 

jednak zakres wiedzy, poziom umiejętności i uwarunkowania zewnętrzne.  

Pierwsze pytanie badawcze dotyczyło roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji starszych 

pracowników. Najbardziej ogólna odpowiedź na nie brzmi następująco: oczekiwana przez 

pracodawcę wartość pracownika dla organizacji wpływa na działania i politykę organizacyjną, 

która może sprzyjać starszym pracownikom lub nie. Hipotezę tę można było zoperacjonalizować 

w uproszczonej postaci, badając związek pomiędzy opiniami i działaniami pracodawców 

w oparciu o dane z badań ASPA 2009 PL. Analizę można podsumować mało odkrywczym 

stwierdzeniem, że przy kontroli innych zmiennych występowała korelacja pomiędzy tym, co 

pracodawcy myśleli i tym, co robili. Jednak w kontekście modelu relacji pracodawca-pracownik 

wniosek ten stanowi istotną implikację dla polityki publicznej: pragnąc zmienić działania 

pracodawców względem starszych pracowników, nie można pomijać kwestii ich opinii, a co za 

tym idzie – stereotypów. Wyniki analiz zaprezentowanych w pracy potwierdzają, że negatywne 

opinie pracodawców należą do czynników wypychających starszych pracowników z rynku 

pracy. 

Teorie z zakresu socjologii gospodarki, nauk o zarządzaniu i ekonomii wskazują, że działania 

w ramach firmy i polityka organizacyjna zależą m.in. od wiedzy, opinii, modeli mentalnych, 

oczekiwań i umiejętności pracodawców (w rzeczywistości ten abstrakcyjny aktor może być 

grupą jednostek uczestniczących w procesie decyzyjnym w organizacji). Z tego względu ich 

opinie na temat starszych pracowników, także te wynikające ze stereotypów, oraz percepcja 

umiejętności i wydajności odgrywają niezwykle istotną rolę w kształtowaniu sytuacji osób 

starszych na rynku pracy. Kluczowe jednak było pytanie, dlaczego tak się dzieje? 

Konstruowanie oczekiwań wobec pracownika 

Skoro oczekiwania pracodawcy są jednym z centralnych elementów relacji z pracownikiem, to 

pojawia się pytanie, jak są one konstruowane? Przegląd literatury, głównie z zakresu nauk 

o zarządzaniu i ekonomii, wskazuje, że na oczekiwaną wartość pracownika dla pracodawcy 

składają się trzy elementy: oczekiwane koszty, oczekiwana wydajność i dodatkowe atrybuty 



 

 

 

oraz oczekiwany czas pracy. Są one budowane w oparciu o czynniki związane z pracownikiem 

(potencjał produktywny, historia zatrudnienia i charakterystyki pracownika mogące być 

wskaźnikami dla oczekiwanej wartości, np. wiek, płeć, pochodzenie etniczne), ze środowiskiem 

pracy (specyfika, wymagania i warunki) oraz z pracodawcą (jego wiedza, doświadczenie, 

postawy, opinie i plany). Warto zwrócić uwagę, że pozytywne lub negatywne oczekiwania 

pracodawcy wcale nie muszą mieć wiele wspólnego z rzeczywistym potencjałem jednostki (np. 

mogą być obciążone przez brak wiedzy lub stereotypy).  

Wyniki badań nad zmieniającą się wraz z wiekiem wydajnością i kosztami stanowiły inspirację 

dla rozwoju wpływowych koncepcji ekonomicznych, takich jak ekonomia zarobków, koncepcja 

tzw. wage-productivity gap, teoria odroczonej zapłaty i teoria kapitału ludzkiego. Dopiero jednak 

wyjście poza schemat neoklasycznej teorii ekonomicznej i uwzględnienie m.in. perspektywy 

socjologii gospodarki pozwoliło przejść od analizy „obiektywnych” charakterystyk pracowników 

do analizy oczekiwań pracodawców w warunkach ograniczonej informacji (Harris, Holmstrom, 

1982; Bishop, 1987). Istotne było również zwrócenie uwagi w naukach o zarządzaniu na kwestię 

prawdopodobieństwa opuszczenia pracy (Flamholtz, 1972a; 1974/1999), bowiem w dużej 

mierze to nie wiek wpływa na oczekiwaną wartość pracownika, lecz oczekiwany dalszy czas 

pracy, który często jest określany względem przeciętnego wieku dezaktywizacji.   

Badania ASPA 2009 PL i 2010 dostarczyły interesujących wniosków dotyczących opinii 

pracodawców o starszych pracownikach. Były one zgodne z wynikami prezentowanymi 

w literaturze dotyczącej stereotypów wiekowych, przywołanej w rozdziale II.4. Proces starzenia 

się pracowników pracodawcy wiązali często z negatywnymi konsekwencjami, takimi jak wzrost 

liczby zwolnień chorobowych, spadek poziomu zainteresowania nowymi technologiami, spadek 

wydajności, powiększanie się luki pomiędzy wydajnością i kosztami. Starsi pracownicy byli 

postrzegani w gorszym świetle niż osoby młodsze na wielu płaszczyznach, przede wszystkim 

w zakresie kompetencji twardych, takich jak umiejętność uczenia się, kreatywność, elastyczność, 

siła fizyczna, wykorzystywanie nowych technologii. Pozytywne aspekty dotyczyły wzrostu 

zasobów wiedzy, doświadczenia, a także kompetencji miękkich: lojalności, rzetelności 

i umiejętności zarządzania.  

Co istotne, w wymiarze produktywności starsi pracownicy byli oceniani niżej niż osoby młodsze. 

Analiza czynników wpływających na te opinie pozwoliła przybliżyć mechanizmy konstruowania 

oczekiwań wobec pracownika. W ocenie pracodawców produktywność zależała głównie od 

kapitału ludzkiego (wraz z wiekiem poziom i znaczenie kompetencji twardych spadały, 

natomiast kompetencji miękkich – rosły), a także od strategii zarządzania zasobami ludzkimi, 

zaś w mniejszym stopniu od typu pracy. Rezultaty te wpisywały się w model teoretyczny, 

w którym oczekiwania pracodawcy wiążą się z wiekiem pracownika, charakterystyką firmy 

i polityką zarządzania.  

 



 

 

 

Znaczenie wieku pracownika w relacjach z pracodawcą  

Wreszcie należy zapytać, jakie znaczenie dla pracodawcy ma wiek pracownika – kluczowa 

zmienna w dziedzinie gerontologii społecznej i socjologii starzenia się. Na wiek pracownika 

należy patrzeć pod kątem nakładanych na niego znaczeń i oczekiwań. Tak jak zakłada ekonomia 

polityczna procesów starzenia się, starość jest konstruktem społecznym i należy ją analizować 

poprzez pryzmat społecznych, ekonomicznych i politycznych uwarunkowań. Tworzą one reguły, 

które definiują starość i wpływają na doświadczanie tego okresu (Phillipson, 2006). Bez 

wątpienia wiek pracownika odgrywa istotną rolę w kontekście zawodowym, chociaż nie 

determinuje on sytuacji pracownika, jego możliwości i relacji z pracodawcą.  

Po pierwsze, wiek pracownika ma pewne znaczenie dla potencjału produktywnego. Badania nad 

procesami starzenia się pokazują, że wraz z wiekiem zmieniają się zdolności fizyczne, 

kognitywne oraz motywacje i postawy jednostek. Jednak trajektorie zmian poziomu zdolności 

wraz z wiekiem zależą od różnych czynników i niekoniecznie w starszych grupach wiekowych 

należy oczekiwać spadku potencjału produktywnego. Ponadto, potencjał produktywny nie 

przekłada się bezpośrednio na produktywność – zależy ona od zdolności do pracy, na którą 

składają się także warunki i charakterystyka pracy oraz sposób zarządzania. Kilka dekad badań 

na wydajnością pracy prowadzi do konkluzji, że pytanie zadawane o jej bezpośredni związek 

z wiekiem pracownika jest błędnie sformułowane, m.in. dlatego, że metryka urodzenia sama 

z siebie nie odgrywa w tym względzie kluczowego znaczenia. Wraz z wiekiem wzrasta 

doświadczenie, wiedza praktyczna, mądrość, czy też pragmatyka kognitywna, co pozwala na 

rekompensowanie potencjalnych negatywnych efektów procesu starzenia się dla 

produktywności. Dzięki temu starsi pracownicy znakomicie radzą sobie jako eksperci, doradcy 

lub mentorzy.  

Po drugie, wiek ma znaczenie przy określaniu przez pracodawcę oczekiwanej wartości 

pracownika dla organizacji, wpływa on bowiem na jej wszystkie trzy składowe: oczekiwaną 

wydajność i dodatkowe atrybuty, oczekiwany dalszy czas pracy oraz oczekiwane koszty. Relacja 

ta stanowi kluczowy aspekt wyjaśniający znaczenie postaw i opinii pracodawców 

w kształtowaniu polityki organizacyjnej, a w szerszym kontekście – w kształtowaniu sytuacji 

pracowników w różnym wieku na rynku pracy.   

Bardzo często wiek starszy jest uznawany za okres niższej wydajności, co może mieć istotne 

przełożenie na działania pracodawców. Dodatkowo w przypadku zbliżania się do wieku 

emerytalnego rośnie również prawdopodobieństwo odejścia z pracy. Ponadto, badania nad 

wysokością zarobków wskazują na dosyć uniwersalny trend wzrostowy w miarę rozwoju 

kariery zawodowej. Może to sprawiać, że pracodawcy będą spodziewali się wyższych kosztów 

zatrudnienia osób w wieku starszym (przynajmniej w porównaniu do osób młodszych), a to 

w połączeniu z oczekiwanym spadkiem wydajności może potencjalnie prowadzić do powstania 

luki pomiędzy tymi dwoma wartościami, oznaczającej dla firmy straty finansowe. Konsekwencją 



 

 

 

może być polityka zmierzająca do wypychania starszych pracowników na emeryturę. Natomiast 

krótszy oczekiwany czas dalszej pracy może mieć znaczenie w kalkulacji uwzględniającej zwrot 

z inwestycji w pracownika (np. szkolenia). Niski przeciętny wiek dezaktywizacji każe 

pracodawcom oczekiwać, że inwestycje w rozwój starszych pracowników mogą nie przynieść 

spodziewanego zwrotu, skoro pracownicy zaraz po uzyskaniu uprawnień emerytalnych odejdą 

z firmy. W konsekwencji mamy do czynienia z niechęcią do inwestowania w rozwój 

pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego, budowania strategii zarządzania 

wiekiem, planowania kariery, czy też wdrażania zindywidualizowanych programów 

rozwojowych. Jednocześnie dominacja negatywnych oczekiwań pracodawców może negatywnie 

wpłynąć na wydajność pracowników, przyspieszając tym samym decyzję o przejściu na 

emeryturę. Postawy, oczekiwania i działania pracodawców oraz pracowników są zatem silnie ze 

sobą powiązane.  

Niewątpliwie, co najmniej od początku lat 90. rośnie wśród pracodawców, menedżerów 

i specjalistów HR świadomość i są oni bardziej ostrożni w uleganiu stereotypom wiekowym 

(Marshall, Taylor, 2006). W fachowej prasie, na uniwersytetach i różnego rodzaju szkoleniach 

z zakresu HR znacznie częściej pojawiają się kwestie starzenia się ludności, dyskryminacji 

wiekowej i zarządzania wiekiem. Stopniowo wzrasta również świadomość pracodawców 

w zakresie przemian zachodzących na rynku pracy powodowanych przez demografię oraz roli 

zarządzania wiekiem. Nie przekłada się to jednak automatycznie na zmianę postaw i działań. 

Pracodawcy są aktorami działającymi w ramach możliwości i ograniczeń, jakie daje im system 

prawny oraz sytuacja gospodarcza. Dopóki łatwy był dostęp do dobrze wykształconych 

formalnie (lepiej niż ich rodzice) i tanich pracowników w dobie wyżu demograficznego 

i wysokiego bezrobocia w pierwszej dekadzie XXI w., pracodawcy mogli przywiązywać mniejszą 

wagę do rozwoju pracownika, a większą do selekcji odpowiednich kandydatów. Jednak sytuacja 

na rynku pracy będzie się znacząco zmieniać. Udział starszych pracowników wzrośnie, a zasoby 

siły roboczej istotnie się zmniejszą. Pracownicy będą coraz dłużej aktywni, zaś kandydaci do 

pracy będą coraz częściej poszukiwani w grupie osób w wieku 50+. Europejski i polski rynek 

pracy w najbliższych dekadach będzie coraz bardziej rynkiem pracownika. Pracodawcy będą 

musieli nauczyć się funkcjonować w nowych warunkach, dostrzec zasoby kompetencji i wiedzy 

drzemiące w starszych pracownikach i nauczyć się je wykorzystywać.    

Polityka rekrutacyjna  

Z poziomu modelu teoretycznego można przejść do bardziej konkretnych aspektów relacji 

pracodawca-pracownik na kolejnych etapach zatrudnienia: rekrutacji, rozwoju i przejścia na 

emeryturę. Wyniki analiz strategii rekrutacyjnych w oparciu o badania pracodawców BKL 

2010-2013 potwierdzają, że typizacja wiekowa jest elementem procesu rekrutacji (Perry, Kulik, 

Bourhis, 1996; Marshall, Taylor, 2006). Sytuacji tej nie zmieni fakt, że umieszczanie informacji 

o preferencjach wiekowych w ogłoszeniach o pracę jest prawnie zabronione. Podobnie jest 

z typizacją płciową. Bardzo ciekawe są wyniki uzyskane w badaniach polskich pracodawców, 



 

 

 

zgodnie z którymi istnieje korelacja pomiędzy preferencjami wobec konkretnego wieku 

kandydata a oczekiwaniami dotyczącymi jego płci. Dowodzi to, że pracodawcy budując bardziej 

wyraźne oczekiwania wobec kandydatów, obejmują większą liczbę ich cech. Wiek i płeć są 

wskaźnikami, na podstawie których pracodawcy przypisują pracownikom pewne domniemane 

atrybuty. Na ich podstawie konstruują oczekiwania – oceniają ich „dopasowanie” do wymagań 

danej pracy, do pozycji w strukturze firmy lub do etapu rozwoju kariery (np. normy wiekowe 

wobec pozycji praktykanta lub kierownika).   

Znaczenie wieku kandydata dla pracodawcy ma także związek z regulacjami prawnymi 

zmniejszającymi elastyczność, a zwiększającymi ochronę zatrudnienia (Rutkowski, 2008; 

Siergiejuk i in., 2010; Magda, Ruzik-Sierdzińska, 2012). Okres ochronny w wieku 

przedemerytalnym może zniechęcać pracodawców do zatrudniania osób w tym wieku. 

Oczekiwania względem przyszłej wydajności i kosztów pracownika stanowią istotny element 

procesu rekrutacji, a brak możliwości reakcji w przypadku błędnej decyzji (np. zwolnienie 

objętego ochroną pracownika jest niemożliwe lub utrudnione) zwiększa jej potencjalne koszty. 

Potwierdzają to wyniki Badań Ludności BKL prezentowane w rozdziale III – wiek był 

wymieniany jako bariera w podjęciu pracy przez niemal połowę bezrobotnych, którzy 

przekroczyli 50 r.ż. Szczególnie wysoki odsetek wskazań był w grupach wiekowych 

poprzedzających oraz już objętych przedemerytalnym okresem ochronnym.   

Wyniki badań BKL pokazały, że przy zatrudnianiu pracownika liczy się oczywiście także jego 

kapitał ludzki. Od młodszych i starszych pracowników oczekiwano różnych kompetencji. 

Ponadto, w przypadku młodszych kandydatów duże znaczenie miało wykształcenie, natomiast 

wśród kandydatów w wieku 35-50 lat większą uwagę przykładano do doświadczenia. Warto 

przy tym dodać, że specyficzny kapitał ludzki starszych pracowników, wypracowywany przez 

lata pracy, traci wartość na rynku zewnętrznym. Potencjalne trudności w adaptacji do nowego 

miejsca pracy mogą stanowić kluczowy czynnik wpływający negatywnie na możliwość 

znalezienia lub zmiany pracy w starszym wieku. Wynik rekrutacji, tak jak i inne etapy relacji 

pracodawca-pracownik, zależą więc od wielu czynników, które wpływają na ocenę oczekiwanej 

wartości kandydata. Oddziaływanie stereotypów wiekowych i mechanizmów potencjalnie 

dyskryminujących, takich jak typizacja zawodów, słabnie m.in. wraz ze wzrostem ilości 

informacji dotyczących pracownika oraz ze względu na pogłębianie się relacji osobistej (Perry, 

Finkelstein, 1999; Posthuma, Campion, 2007).  

Inwestowanie w rozwój pracowników 

Bardzo dobrą ilustracją mechanizmów kształtujących relację starszy pracownik-pracodawca jest 

inwestowanie w rozwój kadry. Czynna lub bierna polityka w tym zakresie może zwiększyć lub 

zmniejszyć efektywny kapitał ludzki pracowników, wpłynąć na ich motywacje oraz na 

wydajność pracy. Inwestycyjna strategia może wydłużać okres aktywności zawodowej, zaś 

bierność może prowadzić do mechanizmu wypychania na emeryturę.   



 

 

 

Wyniki badań ASPA oraz Badań Ludności i Pracodawców BKL dotyczące aktywności edukacyjnej 

osób starszych i polityki szkoleniowej firm nie zaskakują w świetle teorii i danych z wielu 

krajów przedstawionych w rozdziale II. Potwierdzają one tezę o niższej partycypacji starszych 

pracowników w szkoleniach i niechęci pracodawców do inwestowania w ich rozwój (Greller, 

Simpson, 1999; Maurer, 2001; Withnall, 2010; Cedefop, 2012; Lazazzara i in., 2013). Z jednej 

strony, zgodnie z klasycznymi teoriami kapitału ludzkiego, wiedza i umiejętności pracownika są 

bezpośrednio związane z jego produktywnością i w długim okresie generują korzyści i zyski dla 

firmy (Mincer 1958; Becker 1962; Ben-Porath 1967). Jednak konieczność inwestowania 

w pracownika stopniowo spada z wiekiem, wraz z gromadzeniem przez niego kapitału 

ludzkiego. W związku z tym firmy więcej inwestują w rozwój pracownika w pierwszym okresie 

jego kariery zawodowej, głównie w specyficzny kapitał ludzki, czego kosztem – zgodnie 

z teoriami odroczonej zapłaty (Lazear, 1979; Harris, Holmstrom, 1982) – są niższe zarobki. 

Z drugiej jednak strony, według założeń teorii kapitału ludzkiego, inwestycje w kapitał ludzki 

kadry wynikają z oczekiwanych przyszłych korzyści w postaci wyższej wydajności, a także 

zwiększenia motywacji i satysfakcji z pracy. Natomiast ewentualne obniżenie produktywności 

powinno skutkować inwestycją w rozwój pracownika. Dlaczego tak się jednak nie dzieje?   

Odpowiedzi można udzielić opierając się na modelu relacji pomiędzy pracownikiem 

a pracodawcą. W pierwszej kolejności należy wskazać na spadający wraz z wiekiem oczekiwany 

okres pozostania w pracy, co ma znaczenie w procesie kalkulacji kosztów i zysków działań 

szkoleniowych. Z punktu widzenia pracodawców sytuację osób zbliżających się do emerytury 

charakteryzuje niższy „potencjał rozwojowy”, co oznacza, że inwestycje w ich szkolenie 

przyniosą niższy zysk ze względu na spodziewany krótszy okres zwrotu, czyli pracy zawodowej 

(por. Taylor, Urwin, 2001; Hedge i in., 2006; Lazazzara i in., 2013). 

Harper i in. (2006) zwracają jednak uwagę, że szkolenie starszych pracowników może być dla 

pracodawcy bardziej opłacalne niż szkolenie osób młodych. Po pierwsze, największy zwrot 

z inwestycji w szkolenia pracownika obejmuje stosunkowo krótki okres i rzadko kiedy 

pracodawcy oczekują, aby trwał on przez całą pozostałą karierę (por. Simpson i in., 2002; 

Posthuma, Campion, 2007). Po drugie, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo opuszczenia 

pracy, przejście do konkurencji młodszych pracowników jest mniej przewidywalne niż przejście 

na emeryturę.  

Drugi mechanizm wpływający na mniejsze możliwości rozwoju starszych pracowników bazuje 

na stereotypach na temat niższej umiejętności uczenia się, mniejszej otwartości na zmianę 

i niższego potencjału rozwojowego (Maurer, 2001; Posthuma, Campion, 2009). Badania ASPA 

potwierdzają, że chęć do uczenia się starszych pracowników była oceniana gorzej niż 

w przypadku ludzi młodych. Takie opinie w połączeniu z ograniczonymi możliwościami rozwoju 

mogą negatywnie wpływać na wiarę we własne umiejętności uczenia się, przekonanie o własnej 

skuteczności w realizacji samorozwoju, a w konsekwencji – na potrzebę uczenia się (Maurer, 

2001). Formuje to niekorzystny mechanizm samospełniającej się przepowiedni opisany 



 

 

 

w rozdziale II.5.2 niniejszej rozprawy: niski przeciętny wiek wycofywania się z rynku pracy 

obniża motywację pracodawców i pracowników do inwestycji w kształcenie, co prowadzi do 

obniżenia kapitału ludzkiego osób starszych i w efekcie obniża ich zatrudnialność 

(Szatur-Jaworska, 2000; Buyens i in., 2009). 

Decyzje emerytalne jako efekt relacji pracodawca-pracownik79  

Przejście na emeryturę jest bardzo często analizowane z perspektywy indywidualnej, w której 

kładzie się nacisk na preferencje i autonomiczne decyzje jednostki (Henkens, van Dalen, 2013), 

oraz z perspektywy systemowej, skupiającej się m.in. na wpływie regulacji systemowych lub 

norm społecznych na wybory jednostek (Hanushek, Maritato, 1996; Hinrichs, 2000; García-

Pérez i in., 2013; Holzmann, 2013). Często obydwa te ujęcia są łączone w analizach. 

Wykorzystuje się przy tym także popularną koncepcję czynników wypychających 

i przyciągających (Beehr, 1986; Feldman, 1994; Taylor, Shore, 1995; Lumsdaine, 1996; 

Shultz i in., 1998; Adams, 1999; Beehr i in., 2000; Bidewell i in., 2006; MPiPS, 2008; 

Krzyżowski i in., 2014).  

Wnioski z niniejszej pracy wpisują się natomiast w stosunkowo najsłabiej rozwiniętą 

perspektywę organizacyjną. W klasycznym ekonomicznym ujęciu przejście na emeryturę było 

traktowane jako proces kształtowany przez wymagania przedsiębiorstwa. Najistotniejszą 

koncepcją tego nurtu był model odroczonej zapłaty (Lazear, 1979; Medoff, Abraham, 1980, 

1981; Lazear, Moore, 1984). Zgodnie z nim moment przejścia na emeryturę wynika z kalkulacji 

kosztów i korzyści związanych z pracownikiem w perspektywie całej jego kariery zawodowej – 

opuszczenie firmy kończy okres odroczonej zapłaty i dalsze utrzymywanie w zatrudnieniu nie 

byłoby opłacalne wobec powiększania się luki pomiędzy zarobkami i produktywnością. Model 

ten opiera się jednak na błędnych założeniach. Po pierwsze, jak to było wielokrotnie 

podkreślane, produktywność nie musi spadać w starszym wieku i pracodawcy mogą na nią 

wpływać poprzez swoje działania. Po drugie, zarobki nie są jedynymi kosztami – uwzględnienie 

innych ich rodzajów może zaowocować odmienną trajektorią zmian kosztów pracownika wraz 

z postępem kariery. Po trzecie, model upraszczał temporalny wymiar relacji zawodowych – 

pracodawcy nie oceniają jedynie obecnej krańcowej produktywności, lecz biorą pod uwagę 

także przeszłość zawodową oraz oczekiwania względem przyszłości, m.in. dalszy czas pracy 

w firmie.  

Naprzeciw tym problemom wyszedł model odroczonej zapłaty, uwzględniający fakt, że 

pracodawcy oceniają wartość pracownika w oparciu o niepełne informacje i subiektywne opinie 

(Harris, Holmstrom, 1982). Modyfikował on założenie neoklasycznej teorii kapitału ludzkiego, 

zgodnie z którym zarobki wynikają z produktywności krańcowej, przez twierdzenie, że bazują 

one na oczekiwaniach pracodawcy (Bishop, 1987).  

                                                           
79

 por. Turek (2015a). 



 

 

 

Analiza mechanizmów konstrukcji tych oczekiwań oraz ich wpływu na politykę organizacyjną, 

podsumowane na schemacie 1, skłaniają do traktowania procesu przejścia na emeryturę jako 

wyniku relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. System emerytalny definiuje ramy dla 

decyzji emerytalnych, jednak wydłużenie okresu aktywności zawodowej nie jest możliwe bez 

odpowiedniej polityki na poziomie firm, która kształtuje warunki do kontynuowania pracy. Aby 

lepiej zrozumieć indywidualne decyzje emerytalne oraz projektować politykę dotyczącą 

konsekwencji starzenia się ludności, należy uwzględnić zachowania i postawy pracodawców. Są 

one kształtowane przez oczekiwania wobec wydajności, kosztów i pozostałego czasu pracy 

jednostki zbliżającej się do wieku emerytalnego – negatywne oczekiwania (bez względu na 

rzeczywisty potencjał produktywny i plany zawodowe jednostki) mogą przełożyć się na 

niekorzystne działania skutkujące wczesną dezaktywizacją. Wyniki badań ASPA 2009 PL 

pokazały, że negatywne opinie pracodawców na temat produktywności starszych pracowników 

korelowały z polityką organizacyjną zmierzającą do wczesnego wypychania ich na emeryturę, 

podczas gdy opinie pozytywne – z polityką zarządzania wiekiem dążącą do utrzymania 

w zatrudnieniu (zob. rozdz. IV.2.3). Do podobnych wniosków prowadzą analizy z innych krajów 

(Conen, 2013; Henkens, van Dalen, 2013). 

Wymiar organizacyjny polityki ageingowej  

W sferze analizy i planowania polityki publicznej zmierzającej do zwiększenia aktywności osób 

starszych na rynku pracy główne wnioski płynące z pracy podkreślają znaczenie wymiaru 

organizacyjnego. Celem polityki w tym obszarze powinno być stworzenie warunków do dłuższej 

pracy – warunków obejmujących możliwości i motywacje zarówno pracowników, jak 

i pracodawców. Pracownicy muszą być chętni i zdolni do efektywnej pracy, a pracodawcy muszą 

być w stanie i chcieć im to umożliwić.   

W noeklasycznym ujęciu problemu luki pomiędzy produktywnością i zarobkami można wskazać 

na trzy potencjalne sposoby jego rozwiązania: zwiększenie produktywności, zmniejszenie 

zarobków lub zakończenie pracy. Jak jednak pokazano, model ten jest zbyt dużym 

uproszczeniem – zarówno w sferze determinant produktywności, szacowania kosztów oraz 

podejścia do kwestii czasu pracy, jak i w sferze relacji pracodawcy z pracownikiem. Analiza roli 

pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy pozwala spojrzeć na to 

zagadnienie inaczej, w szczególności w odniesieniu do procesu przejścia na emeryturę 

traktowanego jako wynik relacji pracodawca-pracownik. Skoro wiek nie jest decydującym 

czynnikiem dla produktywności, to utrzymanie wysokiej wydajności na późnych etapach kariery 

zawodowej jest możliwe, a odpowiednie zarządzanie może prowadzić do wydłużenia okresu 

aktywności zawodowej.   

 



 

 

 

W kontekście relacji na poziomie organizacyjnym można wyróżnić cztery warunki, które są 

niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest wydłużenie okresu aktywności zawodowej. Wskazują 

one jednocześnie na cztery wymiary, w jakich można analizować i planować politykę ageingową.  

Są to: 

1. Podniesienie potencjału produktywnego pracownika. 

2. Podniesienie zdolności do pracy danego pracownika w firmie. 

3. Zmiana oczekiwań pracodawców względem starszych pracowników. 

4. Zmiana działań pracodawców wobec starszych pracowników. 

Wszystkie te elementy – czyli potencjał produktywny, zdolność do pracy, oczekiwania i działania 

pracodawców – są ze sobą związane, ale nie bezpośrednio. Przykładowo, wysoki potencjał 

produktywny (indywidualne zasoby jednostki) nie musi skutkować ani wysoką zdolnością do 

pracy (ponieważ wymaga ona odpowiednich warunków do aktywizacji potencjału), ani wysoką 

wartością oczekiwaną pracownika w ocenie pracodawcy (która może być obciążona brakiem 

wiedzy lub stereotypami) i przekładać się na działania wpływające na pozostanie 

w zatrudnieniu (ponieważ zależą one również od kontekstu, np. prawnego). Skuteczna polityka 

prozatrudnieniowa musi brać pod uwagę wszystkie te obszary. 

 

2. Polityka publiczna wobec wyzwań związanych z procesem 

starzenia się ludności w Polsce – wnioski i rekomendacje   

Głównym celem praktycznym pracy było określenie priorytetów polityki publicznej zmierzającej 

do zwiększenia aktywności osób starszych na rynku pracy w Polsce w wymiarze 

organizacyjnym. Zanim zostaną one omówione, warto przedstawić szerszy kontekst 

i uwarunkowania dla działań w tym zakresie.  

W ostatnim dwudziestoleciu starzenie się ludności przebiegało w Europie Środkowej znacznie 

gwałtowniej niż w przypadku Europy Zachodniej. Co więcej, odbywało się i nadal będzie się 

odbywać w innych warunkach – można stwierdzić, że kraje zachodnioeuropejskie najpierw się 

wzbogaciły, następnie zaś „zestarzały”, natomiast kraje postsocjalistyczne zestarzeją się zanim 

osiągną porównywalny poziom rozwoju (Hoff, 2011). Konsekwencje mogą być odczuwalne m.in. 

w poziomie tolerancji na dodatkowe obciążenia finansowe.  

Pod względem kondycji systemu emerytalnego nasz kraj jest obecnie w stosunkowo dobrej 

pozycji wyjściowej. Odważna reforma z 1999 r., częściowe ograniczenie przywilejów 

emerytalnych i wydłużenie wieku emerytalnego pozwalają na uniknięcie drastycznych działań 

w przyszłości. Według prognoz z 2011 r., Polska, obok Estonii, była jedynym państwem, gdzie 

publiczne wydatki na świadczenia emerytalne (w relacji do PKB) spadną w najbliższych kilku 

dekadach (inną sprawą jest to, że są obecnie relatywnie wysokie) (OECD, 2011). Indeks 

stabilności systemów emerytalnych, opracowany przez Allianz Group dla 44 krajów, lokuje 



 

 

 

Polskę na dosyć bezpiecznym miejscu w środku stawki, m.in. razem z Niemcami (Allianz, 2011). 

Na samym końcu indeksu ulokowała się Grecja, w przypadku której najmocniej podkreślano 

konieczność reformy systemu emerytalnego.  

Wystarczy zauważyć, że do niedawna Grecja posiadała najbardziej hojny system emerytalny na 

świecie. Stopa zastąpienia netto (czyli stosunek emerytury danej osoby do jej wcześniejszych 

zarobków po uwzględnieniu podatków) dla osób o przeciętnych zarobkach wynosiła tam 

rekordowe 111% (w Polsce było to 68%, średnia dla OECD – 69%; OECD, 2011), a średni wiek 

opuszczenia rynku pracy był jednym z najniższych w Europie. W obliczu kryzysu obciążenie 

systemu fiskalnego świadczeniami emerytalnymi okazało się miażdżące. Pod naciskami 

zewnętrznymi Grecy postanowili podnieść ustawowy wiek emerytalny oraz podjąć inne 

działania zmierzające do zwiększenia średniego wieku przechodzenia na emeryturę (choć nawet 

w obliczu potencjalnego bankructwa kraju zmiany te były bardzo mocno oprotestowywane 

przez Greków).  

Z kryzysu greckiego można wyciągnąć ważną lekcję, a mianowicie, że działania zmierzające do 

optymalizacji obciążeń systemowych trzeba podejmować wcześnie. W sytuacji, kiedy rosnącym 

obciążeniom demograficznym towarzyszyć będą silne zawirowania gospodarcze, znaczące 

pogorszenie sytuacji na rynku pracy, a w odpowiednim czasie zabraknie niezbędnych reform, to 

zamiast ewolucji społeczno-gospodarczej faktycznie możemy doczekać się głębokiego kryzysu. 

Byłby on tym trudniejszy do przezwyciężenia, że jego przyczyny leżałyby w procesie 

demograficznym, którego nie sposób w krótkim okresie kontrolować.  

Bez wątpienia podstawowym mechanizmem regulacyjnym, będącym w rękach rządów, jest 

w tym przypadku system emerytalny. Otwartą kwestią jest natomiast to, jakie działania powinny 

towarzyszyć jego reformie. Samo podniesienie ustawowego wieku emerytalnego nie odciąży 

automatycznie budżetu. Aby koszty emerytalnie nie przeszły w inne koszty socjalne (np. zasiłki 

dla bezrobotnych seniorów), niezbędne jest zwiększenie i wydłużenie aktywności zawodowej, 

zachęcenie do niej pracowników oraz pracodawców.  

Wzorem państw demograficznie najstarszych, które już dzisiaj doświadczają problemów, na 

które Polska musi się przygotować, można oczekiwać wzrostu znaczenia niektórych obszarów 

polityki publicznej. Poza podnoszeniem wieku dezaktywizacji, jest to również ułatwianie 

wczesnego wejścia na rynek pracy osobom młodym, wspomaganie polityki imigracyjnej 

zwiększającej zasoby siły roboczej (dzisiaj to w Polsce kwestia o znaczeniu marginalnym), 

aktywizacja nieaktywnych zawodowo (Denton, Spencer, 1999; UN, 2001; WHO, 2002; 

Malmberg, 2006; OECD, 2006; Berkhout, 2008). Z pewnością nie można jednak traktować 

priorytetów unijnych za najbardziej trafne odpowiedzi na wyzwania społeczne i ekonomiczne 

we wszystkich krajach członkowskich. Lokalny wymiar uwarunkowań może wymagać 

modyfikacji stosowanych rozwiązań. Kraje Europy Zachodniej, Południowej, 

Środkowo-Wschodniej, czy też Skandynawii różnią się m.in. kulturą starości, czyli powszechnym 



 

 

 

wizerunkiem tego okresu życia, przypisanymi mu rolami oraz dominującymi postawami osób 

w starszym wieku (Guillemard, Rein, 1993). Odrębna historia miała także wpływ na 

zróżnicowanie między- i wewnątrzpokoleniowe, np. w zakresie kapitału ludzkiego (m.in. Turek, 

Stypińska, Perek-Białas, 2015, wskazują, że mechanizmy akumulacji przewag i słabości nie mają 

tak wielkiego znaczenia w krajach potransformacyjnych, jak w krajach Europy Zachodniej lub 

USA).  

Polityka publiczna względem starzenia się ludności nie może skupiać się jedynie na grupie osób 

50+, 60+, czy też jakiejkolwiek innej wyodrębnionej kategorii senioralnej, lecz uwzględniać 

także osoby w wieku średnim, a nawet młodsze. Jakość życia, możliwości, przewagi i słabości 

jednostki w okresie starszym w dużej mierze wynikają z wcześniejszego przebiegu jej życia. Na 

radykalną zmianę sytuacji zawodowej i poziomu aktywności dzisiejszych seniorów może być już 

za późno. To sposób i jakość starzenia się dzisiejszych kobiet i mężczyzn w wieku średnim, 

a szczególnie pokoleń wyżu demograficznego, będą miały kluczowe znacznie dla sytuacji 

naszego kraju w najbliższych dziesięcioleciach. Ma to istotne konsekwencje praktyczne, m.in. 

w zakresie podnoszenia poziomu aktywności edukacyjnej w późniejszych etapach kariery 

zawodowej w dłuższej perspektywie, czyli także wśród generacji, które będą wchodzić w wiek 

50+ w następnych latach lub dekadach. Działania w tym zakresie powinny być zatem 

adresowane nie tylko do obecnej grupy 50+, lecz także do osób w wieku średnim oraz do ludzi 

młodych.  

Istotne jest również rozpatrywanie polityki ageingowej w szerszym kontekście społecznym. 

Przykładem jest uwzględnienie kosztów polityki aktywizacyjnej w sferze opieki nad dziećmi 

w wieku przedszkolnym i młodszym – w tradycyjnym modelu opieki rodzinnej dziadkowie 

odgrywają w tym względzie istotną rolę. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej może 

skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na żłobki i przedszkola, z kolei braki w tym zakresie 

mogą mieć znaczenie dla decyzji prokreacyjnych, a konsekwencje w postaci spadku dzietności 

mogą pogłębiać proces starzenia się ludności.  

Nie bez znaczenia jest również sfera aktywności pozazawodowej. Jest to sfera ważna dla 

promocji aktywnego i zdrowego starzenia się. Dodatkowo aktywność społeczna może stanowić 

alternatywę dla pracy zarobkowej (również korzystną społecznie przy uwzględnieniu 

szerokiego znaczenia terminu produktywność) lub też ścieżkę przejścia z bierności do 

zatrudnienia.  

Polityka mająca na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób w starszym wieku powinna 

również brać pod uwagę dynamiczny rozwój technologii i medycyny, które mogą w bardzo 

znaczący sposób zmienić jakość życia i możliwości osób starszych. Innym wymiarem, w którym 

zachodzą wyraźne zmiany jest sytuacja kobiet – są one coraz lepiej wykształcone, co wiąże się 

z dłuższym okresem kształcenia formalnego i jest jednym z czynników zmniejszających 



 

 

 

dzietność. Polityka ageingowa nie może być oderwana od polityki prorodzinnej oraz od polityki 

zmierzającej do wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.   

Priorytety dla polityki ageingowej na poziomie organizacyjnym  

Wiele ze wspomnianych powyżej wątków znalazło odzwierciedlenie w treści programu 

„Solidarność Pokoleń” z 2013 r. – głównym dokumencie wyznaczającym cele polityki w zakresie 

zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych do 2020 r. Autor niniejszej rozprawy był 

współautorem tego dokumentu i w pełni zgadza się z jego treścią, dlatego też bezcelowa jest 

prezentacja konkluzji w zakresie wszystkich priorytetów polityki w formie powielającej te 

zapisy. Program „Solidarność Pokoleń” został omówiony w rozdziale III.2.5, jest również 

dostępny publicznie (zawarto w nim także propozycje konkretnych działań). Warto natomiast 

skupić się na najistotniejszych kwestiach, które wynikają bezpośrednio z analizy roli 

pracodawców i polityki organizacyjnej w kontekście starzenia się ludności, a które wychodzą 

poza treść wspomnianego dokumentu. Dotyczą one priorytetów dla polityki ageingowej na 

poziomie organizacyjnym (nie tylko w kontekście polskim).  

W oparciu o wyróżnione wcześniej cztery warunki, a zarazem wymiary analizy polityki 

publicznej zmierzającej do wydłużania i zwiększania aktywności zawodowej osób starszych 

dotyczące poziomu organizacyjnego, można określić pięć priorytetów dla tej polityki, 

tj. (1) zwiększenie poziomu aktywności edukacyjnej, (2) aktywne i zdrowe starzenie się, (3) 

rozwój kultury organizacji i środowiska pracy sprzyjających starszym pracownikom, (4) zmianę 

w sferze świadomości społecznej oraz (5) zwiększenie elastyczności na rynku pracy.  

Pierwszy priorytet to zwiększenie poziomu aktywności edukacyjnej jednostek na różnych etapach 

kariery zawodowej. Z perspektywy indywidualnej edukacja przez całe życie stanowi element 

aktywnego starzenia się. Z organizacyjnego punktu widzenia stanowi ona centralne rozwiązanie 

z zakresu zarządzania wiekiem. Zarówno w opinii ekspertów i naukowców, jak i w opinii 

pracodawców podnoszenie kapitału ludzkiego jest kluczowym czynnikiem mogącym zwiększyć 

wydajność starszych pracowników, a w dalszej kolejności polepszyć ich sytuację rynkową 

i opóźnić moment dezaktywizacji (OECD, 2006; Cedefop, 2012; Lazazzara i in., 2013). Pozwala 

również na korektę dopasowania podaży i popytu kompetencji na rynku pracy. Od kilku lat 

edukacja przez całe życie jest bardzo silnie promowana i wspierana finansowo, jednak 

wskaźniki aktywności edukacyjnej Polaków (także osób starszych) praktycznie nie zmieniają się 

– pod tym względem jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej. Biorąc ten fakt pod uwagę, można 

stwierdzić, że istniejące mechanizmy wspierania aktywności szkoleniowej przez środki 

publiczne są nieskuteczne. Problem niskiej aktywności edukacyjnej w starszych grupach 

wiekowych odzwierciedla waga, jaką nadano tej kwestii w programie „Solidarność Pokoleń” 

(przede wszystkim w celu 1). Skuteczność interwencji publicznych w dużej mierze będzie 

jednak zależeć nie tyle od np. nakładów na dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniach, lecz od 

stworzenia warunków, w których zarówno pracobiorcy, jak i pracodawcy będą odczuwać 



 

 

 

korzyści płynące z rozwoju kompetencji zasobów pracowniczych. Jako że jest to kwestia istotna 

i poświęcono jej w pracy sporo miejsca, kwestie dotyczące zwiększenia aktywności edukacyjnej 

zostaną omówione dodatkowo w osobnym podrozdziale, po prezentacji pozostałych 

priorytetów.  

Drugi priorytet jest bardzo blisko związany z poprzednim. Dotyczy on aktywnego i zdrowego 

starzenia się, mającego na celu podniesienie potencjału jednostek, utrzymanie ich w sprawności 

i niezależności. Jest to obecnie jeden z najmocniej podkreślanych i powszechnie akceptowanych 

postulatów w kontekście starzenia się ludności. Aktywne starzenie się jest traktowane jako 

pewna inwestycja, opłacająca się zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Stawia 

ono na rozwój jednostki, utrzymanie w zdrowiu, sprawności fizycznej i psychicznej, aktywności 

(niekoniecznie zawodowej) oraz niezależności. Jego elementem jest stałe uczenie się 

i aktywność intelektualna, istotne nie tylko ze względu na funkcjonowanie zawodowe, lecz 

również utrzymanie funkcjonalności kognitywnej (Withnall, 2010; Ervik, Lindén, 2013a). 

Wprawdzie w dużej mierze priorytet ten dotyczy pozazawodowej aktywności jednostki, to 

jednak polityka organizacyjna nie jest w tym względzie bez znaczenia. Po pierwsze, może 

ułatwiać i promować aktywność fizyczną, zdrowy styl życia oraz ochronę zdrowia. Po drugie, 

przedsiębiorstwa są głównymi promotorami aktywności rozwojowej i znaczna część kształcenia 

osób dorosłych w Polsce jest związana z działalnością zawodową. 

Trzeci priorytet jest w pełni zgodny z tym, co zostało zawarte w celu 2 programu „Solidarność 

Pokoleń” dotyczącym rozwoju kultury organizacji i środowiska pracy bardziej przyjaznych 

starszym pracownikom. Jego celem jest podniesienie zarówno potencjału, jak i zdolności do 

pracy różnych grup wiekowych. Obejmuje ono inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, strategie 

zarządzania wiekiem, a także tworzenie odpowiednich warunków i zachęt do pracy. Działania te 

pozwalają wykorzystać potencjał pracownika, wpłynąć na jego motywacje i lojalność, a także 

usprawnić funkcjonowanie zespołu. W efekcie rzutuje to na wydajność pracy. We współczesnym 

modelu gospodarki opartej na wiedzy podstawowym czynnikiem rozwoju jest kapitał ludzki. 

Inwestycje w tym zakresie zwrócą się jednak wyłączne w wypadku jednostek chętnych 

i zdolnych do pracy. 

Czwarty priorytet odnosi się do zmiany w sferze świadomości społecznej. Po pierwsze, dotyczy 

ona postrzegania osób starszych, w tym kwestii stereotypów, które mogą wpływać na 

oczekiwania pracodawców. Po drugie, podstawą zmian w zakresie aktywnego starzenia się 

i zarządzania wiekiem jest promocja wiedzy o nich – o możliwościach, zasadach, kosztach 

i korzyściach, jakie się z nimi wiążą.  

W odniesieniu do tego priorytetu można postawić pytanie, czy powinniśmy oczekiwać zmiany 

niekorzystnej percepcji starszych pracowników wraz z postępującym procesem starzenia się 

ludności? Wydaje się, że bez większego ryzyka można odpowiedzieć twierdząco i nie jest to 

kwestia dobrej woli, etyki, czy też świadomości społecznej pracodawców, lecz kwestia 



 

 

 

konkurencyjności, stabilności i efektywności działania przedsiębiorstw. W nowych warunkach – 

starszego niż dotychczas i mniejszego rynku pracy – umiejętność zarządzania, wykorzystania 

i podnoszenia potencjału starszych pracowników może stanowić przewagę konkurencyjną. 

Z tego samego powodu, czyli potrzeby zwiększenia konkurencyjności, można oczekiwać zmiany 

postaw pracobiorców.  

Piąty proponowany priorytet dla polityki ageingowej na poziomie relacji w przedsiębiorstwach 

dotyczy zwiększania elastyczności na rynku pracy w formach zatrudnienia, poziomie 

wynagrodzenia oraz w procesie przechodzenia na emeryturę. Niewątpliwie jest to kwestia 

bardziej kontrowersyjna niż cztery wymienione wcześniej, ponieważ wskazuje wyraźnie na 

rozwiązanie przeciwstawiające się postulatowi zwiększania poziomu ochrony zatrudnienia. 

Stanowi ona jedną z głównych linii sporu o liberalny bądź etatystyczny model gospodarki, m.in. 

między związkami pracodawców i pracowników. W ostatnich latach bardzo silne emocje 

wywoływała w Polsce m.in. kwestia elastycznych form zatrudnienia w postaci umów 

cywilnoprawnych. Równie kłopotliwym tematem jest nadal przedemerytalny okres ochronny. 

Wiele rozsądnych argumentów przemawia na rzecz zachowania niektórych form ochrony 

pracowników, podobnie jak wiele wskazuje na słuszność uelastyczniania rynku – nie ma w tym 

względzie idealnych rozwiązań.  

Z punktu widzenia starszego pracownika zróżnicowanie form zatrudnienia może pomóc 

w dostosowaniu zakresu i czasu pracy do wymagań i możliwości, może też pomóc w przypadku 

obciążenia obowiązkami opiekuńczymi. Nie bez znaczenia jest także „łagodzenie” procesu 

dezaktywizacji zawodowej poprzez stopniowe zmniejszanie ilości pracy (tzw. częściowe lub 

stopniowe przejście na emeryturę). Pozwala ono uniknąć „szoku” związanego z nagłą zmianą 

oraz zwiększa kontrolę nad własną sytuacją, co przekłada się na dobrostan i jakość życia 

emerytów (Shultz i in., 1998; Greller, Simpson, 1999). W tym kontekście niekiedy wskazuje się 

na samozatrudnienie traktowane jako rodzaj pomostu pomiędzy karierą zawodową a emeryturą 

(Anxo i in., 2012). 

Natomiast z punktu widzenia pracodawcy elastyczność dotyczy dwóch aspektów. Po pierwsze, 

możliwość obniżenia wynagrodzenia lub zwolnienia pracownika zmniejsza ryzyko przy podjęciu 

błędnej decyzji o jego zatrudnieniu lub utrzymaniu w zatrudnieniu. Wpływa to na szacowanie 

wartości pracownika w wymiarze potencjalnych kosztów i ma istotne znaczenie dla zwiększenia 

zatrudnialności bezrobotnych i mobilności w wieku starszym (Rutkowski, 2008; Siergiejuk i in., 

2010; Magda, Ruzik-Sierdzińska, 2012). Po drugie, elastyczność w działaniach pracodawców 

może pomóc w zmniejszeniu ewentualnej luki pomiędzy kosztami i wydajnością pracownika. 

Jednym z rozwiązań wskazywanych w literaturze jako alternatywa do wypychania pracownika 

na emeryturę jest obniżenie jego wynagrodzenia i przeniesienie na niższą pozycję (degradacja 

lub demotion) (Mulders i in., 2014).  



 

 

 

Nie można jednak zapominać, że ochrona pracowników może przeciwdziałać dyskryminacji 

i stabilizować sytuację osób zbliżających się do emerytury. Negatywne konsekwencje 

elastyczności mogą dotyczyć zmniejszenia poczucia pewności i zwiększenia 

nieprzewidywalności zatrudnienia. Niektóre rozwiązania mogą być także wykorzystywane 

przez firmy na niekorzyść pracowników wbrew intencjom autorów reform, np. celem obniżenia 

kosztów, co można było obserwować w przypadku wcześniejszych emerytur, a także umów 

cywilnoprawnych. Niemniej, w świetle wiedzy o kształtowaniu się relacji na linii pracodawca-

pracownik oraz w odniesieniu do ogromnego zróżnicowania sytuacji zawodowej w grupie osób 

starszych, można stwierdzić za Garibaldim (2010: 4), że „elastyczność jest słowem-wytrychem” 

i wydaje się być istotnym priorytetem działań politycznych. Niewątpliwie jednak efekty 

elastyczności i ochrony zatrudnienia dla sytuacji osób starszych na rynku pracy wydają się być 

obecnie jednym z kluczowych obszarów wymagających dalszych badań.    

Zwiększenie aktywności edukacyjnej osób na różnych etapach kariery zawodowej w Polsce   

Stosunkowo wiele miejsca w pracy przeznaczono na kwestie dotyczące aktywności edukacyjnej, 

co wynikało m.in. z możliwości, jakie oferowały dane, którymi dysponowałem. Warto więc 

poświęcić temu zagadnieniu osobny akapit w zakończeniu, łącząc wyniki z poziomu 

indywidualnego, organizacyjnego oraz systemowego.  

Oczekiwanie, że aktywność edukacyjna wzrośnie automatycznie, gdy podniesie się poziom 

wykształcenia ludności, choć nie jest pozbawione podstaw, nie uwzględnia złożoności 

uwarunkowań aktywności edukacyjnej dorosłych, a zwłaszcza roli, jaką w rozwoju tej 

aktywności odgrywają możliwości rozwoju zawodowego. Aktywność edukacyjną w wieku 

dorosłym należy rozważać przede wszystkim z perspektywy zawodowej. Wynika to z tego, że, 

po pierwsze, uczestnictwo w kursach i szkoleniach jest traktowane głównie jako działanie 

zwiększające szanse rynkowe lub kompetencje zawodowe (osoby, które uczestniczyły 

w kursach i szkoleniach były najczęściej motywowane wymaganiami obecnej pracy lub chęcią 

zdobycia pracy). Po drugie, to pracodawcy finansują większość działań edukacyjnych i decydują 

o tym, do których pracowników je adresować (według danych BKL z 2013 r. 61% kursów, 

w których ostatnio brali udział respondenci finansowali pracodawcy; Szczucka i in., 2014a). 

Zatem uwarunkowania organizacyjne wydają się być kluczem do zrozumienia i kształtowania 

aktywności edukacyjnej osób dorosłych.  

Szczucka, Turek i Worek (2014: 129) za główny motor napędowy aktywności edukacyjnej 

uznają pracodawców, którzy najczęściej finansują szkolenia i decydują o tym, kogo na nie 

wysyłają. Natomiast główne bariery wzrostu aktywności szkoleniowej Polaków, w tym starszych 

pokoleń, widzą w niskim zapotrzebowaniu na wyższe kompetencje w polskich firmach 

i instytucjach, niskim poziomie zaangażowania w budowanie kompetencji kadry oraz 

w strategiach zarządzania kadrami, które nie stymulują pracowników do podnoszenia swoich 

kompetencji.  Warto zauważyć, że brak odpowiednich zasobów kompetencyjnych może się 

przekładać na zastój firmy, szczególnie w sytuacji, kiedy znalezienie na rynku odpowiednio 



 

 

 

przygotowanego nowego pracownika będzie coraz trudniejsze. Jest to zatem kwestia 

konkurencyjności firmy, a w ujęciu ogólnym – całej gospodarki. Kluczowym aspektem 

interwencji publicznych są nie tyle nakłady na dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniach, ile 

stworzenie warunków, w których zarówno pracobiorcy, jak i pracodawcy będą odczuwać 

korzyści płynące z rozwoju kapitału ludzkiego.  

Tabela 3. Główne problemy, wyzwania i czynniki sukcesu w obszarze zwiększania poziomu aktywności 

edukacyjnej osób starszych w Polsce   

Wyzwania Czynniki sukcesu 

Poziom indywidualny 

– Niska aktywność edukacyjna 
– Stosunkowo mała motywacja do kształcenia, 
niechęć do przekwalifikowania; brak wiary 
w sensowność i znaczenie takich działań dla 
poprawy sytuacji zawodowej lub zwiększenia 
szans zatrudnienia 

– Perspektywa rosnącej destandardyzacji ścieżek 
kariery zawodowej, konieczności wzrostu 
mobilności i elastyczności  

– Obecnie niski przeciętny wiek dezaktywizacji; 
perspektywa wydłużania się okresu aktywności 
zawodowej  

– Postrzeganie edukacji przez całe życie jako elementu 
zdrowego, aktywnego i produktywnego starzenia się 

– Wzmacnianie postaw i motywacji wobec uczenia się przez całe 
życie już wśród osób młodszych  

– Zmiana postaw wobec edukacji i rozwoju przez całe życie 
wśród kolejnych, coraz lepiej wykształconych, generacji 

 

Poziom organizacyjny 

– Małe zaangażowanie pracodawców we 
wspieranie kształcenia i rozwoju kompetencji 
pracowników (szczególnie firm mikro i małych)  

– Niskie zapotrzebowanie na wyższe kompetencje 
w polskich firmach; słaby rozwój strategii 
zarządzania stymulujących rozwój pracownika  

– Utrata wartościowych pracowników w wyniku 
wczesnej dezaktywizacji doświadczonych osób  

– Koszty alternatywne szkolenia w postaci 
nieobecności pracownika (szczególnie dla  
mikro i małych firm)  

– Wzrost świadomości pracodawców w zakresie przemian rynku 
pracy powodowanych przez demografię; przełamywanie 
stereotypów wiekowych  

– Rozwój kształcenia przez całe życie jako elementu zarządzania 
wiekiem; ułatwienie i zachęcenie pracodawców do 
inwestowania starszych pracowników  

– Stworzenie warunków, w których pracobiorcy i pracodawcy 
będą odczuwać korzyści płynące z rozwoju kompetencji 
zasobów pracowniczych 

– Wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności osób 
starszych w rozwoju kompetencji młodszych pracowników 
(międzygeneracyjny transfer wiedzy, tworzenie 
wielopokoleniowych zespołów) 

– Nauka przy pracy oraz rozwój umiejętności ściśle związanych 
z pracą i dotychczasowym doświadczeniem 

– Stworzenie warunków do współpracy pracodawców 
z instytucjami edukacyjnymi w zakresie kształtowania oferty 
edukacyjnej i rozwojowej  

 

Poziom systemowy 

– Niedopasowanie oferty edukacyjnej dla osób 
starszych do potrzeb rynku pracy oraz do 
możliwości i potrzeb osób w tej grupie 
wiekowej 

– Brak powszechnej, łatwo dostępnej i aktualnej 
informacji na temat dostępu do szkoleń 
i możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji 

 

– Rozwój oferty edukacyjnej i rozwojowej wyprofilowanej na 
osoby starsze i w wieku średnim  

– Rozwój instytucji wyspecjalizowanych w doradztwie 
zawodowym i kształceniu osób starszych (np. centrów kariery 
50+) 

– Zindywidualizowane podejście nakierowane na doradztwo 
zawodowe, pracę z trenerem lub coachem 

– Rozwój kadry doradców zawodowych, trenerów i coachów 
specjalizujących się w pracy z osobami starszymi  

– Zapewnienie długofalowej perspektywy do realizacji działań  

Źródło: opracowanie własne oparte m.in. o materiały wykorzystane przy pracach nad programem 

„Solidarność Pokoleń”.  



 

 

 

 

Tabela 3 podsumowuje główne problemy, wyzwania i czynniki sukcesu związane ze 

zwiększaniem poziomu aktywności edukacyjnej osób starszych w Polsce. Wzorce skutecznych 

działań np. w postaci centrów kariery wyspecjalizowanych w doradztwie zawodowym dla osób 

starszych (tzw. centrów kariery 50+) istnieją, ale konieczne jest jednak ich wdrożenie na szerszą 

skalę oraz zapewnienie długofalowej perspektywy działań. Należy przy tym pamiętać, że 

ogromną rolę będą odgrywać postawy indywidualne oraz polityka firm. Stopniowo wzrasta 

świadomość pracodawców w zakresie przemian rynku pracy wynikających ze zmian 

demograficznych, coraz częściej też firmy stosują rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem. 

Można również oczekiwać, że będzie się zmieniać podejście do kształcenia i rozwoju przez całe 

życie wśród kolejnych, coraz lepiej wykształconych generacji (szczególnie kobiet, dla których 

wykształcenie i stały rozwój kompetencji są bardzo istotne w kontekście szans na rynku pracy). 

Dostrzeżenie obustronnych korzyści płynących z rozwoju pracowników w firmie wydaje się 

szczególnie istotne w odniesieniu do osób zbliżających się do wieku emerytalnego – w sytuacji, 

kiedy pracodawca oczekuje, że pracownik zaraz po uzyskaniu uprawnień emerytalnych odejdzie 

z firmy, może być on mniej skłonny do inwestowania w niego.  

Bardzo istotne jest również dostosowanie formy i treści szkoleń do oczekiwań starszych 

pracowników, m.in. poprzez większy nacisk na naukę przy pracy, samokształcenie, rozwój 

umiejętności ściśle związanych z pracą i dotychczasowym doświadczeniem, rozwój zdolności 

w sferze zarządzania i komunikacji, motywowanie, pomoc w adaptacji, uczenie się radzenia 

sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym (Bohlinger, Loo, 2010; Ropes, Ypsilanti, 2012; 

Zwick, 2012). Z tego względu tak ważny wydaje się rozwój instytucji wyspecjalizowanych 

w doradztwie zawodowym i kształceniu osób starszych (np. centrów kariery 50+).  

3. Ograniczenia wniosków, dalsze pytania badawcze 

Siła metody naukowej (przynajmniej w ujęciu pozytywistycznego falsyfikacjonizmu) polega na 

sceptycyzmie wobec uzyskanych wyników, poszukiwaniu błędów i stawianiu kolejnych pytań 

„dlaczego?”. Jak zakładają peirceowski pragmatyzm i popperowski falsyfikacjonizm, nauka jest 

nieskończonym procesem, a teorie naukowe są jedynie tymczasowymi hipotezami 

wyjaśniającymi zmieniającą się rzeczywistość. Należy więc na koniec zastanowić się nad 

ograniczeniami analiz i wątpliwościami wobec uzyskanych wyników, a także zwrócić uwagę na 

istotne kwestie, którym nie poświęcono wystarczająco wiele uwagi w pracy. Warto również 

wskazać na główne kierunki dalszych badań, wynikające z tych rozważań.  

Przede wszystkim empiryczna weryfikacja hipotez postawionych w pracy nie oznaczała 

bezpośredniego testowania zależności, które symbolizują na schemacie 1 pojedyncze strzałki. Po 

pierwsze, możliwości w tym zakresie były ograniczone przez dostępne dane. Po drugie, jak 

w każdym badaniu, proces operacjonalizacji konstruktów teoretycznych sprowadza się do ich 



 

 

 

uproszczenia i przełożenia na język pomiaru, zaś interpretacja uzyskanych wyników nigdy nie 

jest niepodważalna. Weryfikacja hipotez polegała zatem na analizie zależności pomiędzy 

zmiennymi, które operacjonalizowały relacje sugerowane przez model teoretyczny.  

Ponadto, przedstawione modele analityczne nie pozwalają na bezpośrednią interpretację 

w kategoriach przyczynowo-skutkowych – znacznie większe możliwości w tym zakresie daje 

pomiar powtarzany, a przede wszystkim eksperyment. Jednak zależności o charakterze 

korelacyjnym, uzyskane przy kontroli innych zmiennych, mogą stanowić cenne wnioski pod 

warunkiem, że są wpisane w rozważania teoretyczne ugruntowane w literaturze. Żadne wyniki, 

nawet o charakterze eksperymentalnym lub jakościowym, nie są wolne od założeń, 

a ostatecznym kryterium ich trafności i wiarygodności jest teoria.  

Należy również zwrócić uwagę na przekrojowy charakter danych. Stwarzał on ograniczenia 

analityczne i interpretacyjne zarówno w zakresie badań osób aktywnych zawodowo, jak i badań 

przedsiębiorstw. W pierwszym przypadku przy porównaniach grup wiekowych występuje 

problem związany z brakiem możliwości klarownego rozdzielenia efektów wieku, kohorty 

i okresu. Różnice w poziomie kapitału ludzkiego, postawach lub zachowaniach nie mogą być 

traktowane wyłącznie jako efekt starzenia się lub jako efekt kohorty (zob. rozdz. I.1.6). 

W przedstawionych interpretacjach starałem się uwzględnić wszystkie trzy źródła zmienności, 

jednak dopiero dane longitudinalne pozwoliłyby na weryfikację tego rodzaju wniosków (choć 

nie bez problemów analitycznych i teoretycznych).  

W przypadku analizy wyników przekrojowych badań pracodawców, nawet dysponując danymi 

z czterech lat, nie można w pełni wniknąć w źródła opinii i decyzji wobec starszych 

pracowników. Szczególnie kłopotliwe jest w tym przypadku określenie wpływu efektu okresu, 

np. tymczasowych uwarunkowań gospodarczych lub politycznych. Jeden z największych od 

dziesięcioleci kryzysów ekonomicznych (chociaż w przypadku Polski lepiej mówić 

o spowolnieniu gospodarczym), obejmujący okres, z którego pochodzą analizowane dane, mógł 

mieć duży wpływ na politykę realizowaną przez firmy. Nawet jeżeli w bardziej sprzyjających 

okolicznościach pracodawcy decydowaliby się na utrzymanie starszych pracowników 

w zatrudnieniu, to wobec różnego rodzaju obaw i kłopotów związanych z recesją mogli 

podejmować kroki zmierzające do wprowadzenia jak największych oszczędności i stabilizacji 

sytuacji w krótkim okresie. Efektem mogło być zmniejszenie poziomu zatrudnienia lub poziomu 

inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego, które to działania mogły w większej mierze dotykać 

starszych pracowników. Takie założenie sugeruje, że kryzys ekonomiczny może mieć negatywne 

skutki dla sytuacji osób starszych na rynku pracy.  

Powyższe wnioski wyraźnie wskazują, że dalsze badania nad procesami starzenia się wymagają 

badań longitudinalnych. Są one konieczne, aby zweryfikować kluczowe hipotezy o relacjach 

przyczynowo-skutkowych i postawić kolejne pytania o naturę badanych mechanizmów. 

W ramach badań przekrojowych trudno obecnie uzyskać wyniki, które pozwalałyby na dalszy 



 

 

 

postęp w tej dziedzinie. Warto zauważyć, że badania powtarzane, chociaż często o wiele bardziej 

kosztowne, są coraz bardziej popularne w wielu obszarach nauk społecznych. Towarzyszy temu 

intensywny rozwój metodologii i technik analitycznych. W obszarze badań nad procesami 

starzenia się najwięcej projektów longitudinalnych dotyczyło zmian w poziomie zdolności 

i funkcjonalności wraz z wiekiem (zob. rozdz. I.4) oraz produktywności i kosztów na poziomie 

organizacyjnym (zob. rozdz. II.2.5). Jednak bardzo często wyjaśnienie zróżnicowania wyników 

i konkluzji wymaga poszerzenia liczby i zakresu tych badań. Nadal też brakuje danych 

panelowych obejmujących co najmniej kilka lat, a dotyczących zmian w opiniach i działaniach 

pracodawców. Umożliwiłyby one analizę mechanizmów przyczynowych z uwzględnieniem 

znaczenia czynników związanych z jednostką, firmą i otoczeniem. 

Jednym z bardzo istotnych kierunków badań jest wspomniany wpływ sytuacji ekonomicznej 

(m.in. kryzysu) na politykę organizacyjną względem pracowników w różnym wieku. Literatura 

przedmiotu wskazuje, że kryzysy ekonomiczne wpływają niekorzystnie na szanse zatrudnienia 

i poziom życia osób młodszych, jednak w przypadku ostatniego kryzysu również starsze 

pokolenia odczuły wyraźne pogorszenie się sytuacji zawodowej (np. Munnell, Rutledge, 2013, 

analizujący sytuację w USA). Ma to tym większe znaczenie, że utrata pracy w starszym wieku 

bardzo często prowadzi do długotrwałego wykluczenia z rynku, spadku statusu ekonomicznego 

i jakości życia. Z punktu widzenia polityki publicznej bardzo istotne jest lepsze poznanie tego 

rodzaju społeczno-gospodarczych uwarunkowań polityki firm.  

W najbardziej ogólnym ujęciu kluczowym przedmiotem dalszych rozważań powinna być 

polityka publiczna mająca na celu przystosowanie społeczeństwa do zmieniających się 

warunków demograficznych. W obszarze rynku pracy głównym celem jest wydłużenie okresu 

i zwiększenie poziomu aktywności zawodowej (zarówno w najstarszych, jak i najmłodszych 

grupach wiekowych). Uwzględnienie reakcji pracodawców na regulacje prawne i programy 

polityczne może dostarczyć wiedzy służącej lepszemu planowaniu polityki. Jednym 

z centralnych zagadnień jest to, jakie konsekwencje dla polityki organizacyjnej w krótszym 

i dłuższym okresie mają reformy systemu emerytalnego? Istotny jest również wpływ 

programów w zakresie kształcenia przez całe życie na politykę organizacyjną w obszarze 

rozwoju pracowników. Jednym z najciekawszych tematów badawczych jest omawiany wcześniej 

wpływ rozwiązań zwiększających elastyczność rynku pracy lub zwiększających ochronę 

zatrudnienia na sytuację osób starszych (zarówno pracujących, jak i pozostających bez pracy). 

Najistotniejsze w tym zakresie są regulacje dotyczące przedemerytalnego okresu ochronnego, 

elastycznych form zatrudnienia, zmian poziomu wynagrodzenia oraz sposobu przechodzenia na 

emeryturę (np. częściowe lub stopniowe przechodzenie na emeryturę).  
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Aneks  

Wykres A1. Wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 55-64 lata w Polsce i krajach UE-15  

w latach 1997-2013 

 
Źródło: Eurostat. 

 

Tabela A2. Model konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla działań względem starszych pracowników. Wyniki 

niestandaryzowane i standaryzowane 

 

Niestandaryzowane Standaryzowane 

Ładunki 
  F1 przez 
  

Szkolenia dla starszych prac. 1,000 0,584 
Rozwiązania ergonomiczne 1,238 0,722 
Mobilność wewnątrz przedsiębiorstw 1,251 0,730 
Planowanie kariery zawodowej 1,071 0,625 

F2 przez 
  

Zmniejsz. cz. pracy przed emeryturą 1,000 0,698 
Dodatk. urlopy dla starszych prac. 0,924 0,645 
Zmniejszenie obciążenia pracą 0,809 0,565 
Redukcja obowiązków i zarobków 1,039 0,725 
Limit wieku dla nieregular. godz. 0,857 0,598 
Elastyczne godziny pracy 0,991 0,692 

F3 przez 
  

Częściowe przejście na emeryturę 1,000 0,741 
Wcześniejsze emerytury 1,201 0,890 

Kowariancje 
  F1 i F2 0,247 0,607 

F1 i F3 0,190 0,440 
F2 i F3 0,239 0,463 

Wariancje 
  F1 0,341 1,000 

F2 0,487 1,000 
F3 0,549 1,000 

Uwagi: Metoda WLSMV (Mplus 7); Wszystkie estymatory istotne na poziomie p<0,001; Dopasowanie modelu: 

CFI=0,947, TLI=0,931, RMSEA=0,039. 

Źródło: opracowanie własne we współpracy z dr J. Perek-Białas i Prof. A. Saganem, na podstawie badań 

ASPA 2009. 
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Tabela A3. Odsetek organizacji stosujących rozwiązania względem starszych pracowników w zależności od 

wielkości oraz odsetka zatrudnionych pracowników 50+ (w%) 

 Wielkość organizacji Odsetek pracowników 50+ 
Ogółem 

 10–49 50–249 250 + 1–25 26–50 51+ 

Planowanie kariery zawodowej 18 25 34 18 26 30 21 

Mobilność wewnątrz przedsięb. 26 26 35 26 30 23 27 

Szkolenia dla starszych prac. 30 40 59 30 44 40 35 

Rozwiązania ergonomiczne 33 41 32 34 41 43 36 

Częściowe przejście na emeryturę 20 32 37 22 27 32 24 

Wcześniejsze emerytury 24 44 61 26 37 52 32 

Dodatk. urlopy dla starszych prac. 4 4 0 4 3 0 4 

Redukcja obowiązków i zarobków 4 3 2 4 4 4 4 

Zmniejszenie obciążenia pracą 5 5 2 5 5 6 5 

Limit wieku dla nieregular. godz. 8 8 3 8 6 12 8 

Zmniejsz. cz. pracy przed 
emeryturą 

12 9 10 11 12 11 11 

Elastyczne godziny pracy 32 27 27 28 33 41 31 

Uwagi: najmniejsze i największe N wierszowe: 873-958. 

Źródło: ASPA 2009 PL. 

Tabela A4. Ocena kompetencji pracowników starszych i młodszych (dane z badań 2009 i 2010) 

 Dane z 2009 (N = 1037) Dane z 2010 (N = 263) 

 % wskazań: w wysokim lub 
w bardzo wysokim stopniu 

Średnia od 0 (zdecydowanie 
nie) do 4 (zdecydowanie tak) 

Cechy: 
Osoby mniej 
niż 35 lat 

Osoby 50+ 
Osoby mniej 
niż 35 lat 

Osoby 50+ 

Elastyczność działania 70 17 3,19 2,77 
Kompetencje społeczne 36 38 2,91 3,07 
Lojalność 25 63 2,79 3,44 
Produktywność 67 29 3,21 3,10 
Kreatywność 73 19 3,24 2,75 
Umiejętności zarządzania 27 44 2,74 2,96 
Rzetelność 35 67 2,97 3,43 
Chęć do uczenia się 78 17 3,40 2,67 
Zdrowie i wytrzymałość fizyczna 77 17 3,34 2,93 
Umiejętn. wykorzyst. nowych technologii 84 15 3,51 2,59 
Zdolność radzenia sobie ze stresem 42 34 - - 
Wiedza praktyczna (tzw. know-how) – – 2,94 3,34 
Umiejętność wyrażania swoich myśli – – 3,17 3,21 
Umiejętność przekazywania wiedzy – – 2,82 3,22 
Zaangażowanie w pracę – – 3,11 3,41 

Źródło: opracowanie własne, ASPA 2009, 2010. 

 

  



 

 

 

Tabela A5. Analiza czynnikowa dla ocen umiejętności pracowników poniżej 35 i powyżej 50 lat  

 

Czynniki dla <35 Czynniki dla 50+ 

Umiejętności 
twarde 

Umiejętności 
miękkie 

Umiejętności 
twarde 

Umiejętności 
miękkie 

Lojalność 0,195 0,713 0,362 0,621 
Umiejętności zarządzania 0,233 0,583 0,090 0,717 
Rzetelność 0,289 0,743 0,738 0,240 
Kompetencje społeczne 0,355 0,655 0,138 0,556 
Elastyczność działania 0,556 0,347 0,566 0,411 
Zdrowie i wytrzymałość fizyczna 0,652 0,181 0,305 0,637 
Kreatywność 0,704 0,253 0,807 0,126 
Chęć do uczenia się 0,723 0,332 0,638 0,214 
Umiejętności wykorzystania nowych technologii 0,727 0,266 0,359 0,402 
Miara KMO 0,880 0,853 
Całkowita wyjaśniona wariancja dla 2 wymiarów 53% 49% 

Uwagi: Metoda głównego czynnika (SPSS). Zastosowano rotację varimax.  

Źródło: opracowanie własne, ASPA 2009. 
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