
1



2 Wykluczenie kompetencyjne osób starszych i możliwości ich aktywizacji

Raport
Wykluczenie kompetencyjne osób starszych 
i możliwości ich aktywizacji

Autor: Jakub Nyziak, Tomasz Wiśliński, Fundacja Przyszłość Pokoleń



3

SPIS TREŚCI:

Streszczenie....................................................................................................................................................................5

Wstęp...................................................................................................................................................................................7

I. Osoby starsze w Polsce...................................................................................................................................8

1. Dane demograficzne odnoszące się do osób starszych...................................................................8

2. Sytuacja bytowa i poziom uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.................................9

3. Polityka senioralna Państwa Polskiego......................................................................................................12

II. Udział osób starszych w rynku pracy.................................................................................................15

1. Wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny.....................................................................15

2. Bariery i możliwości funkcjonowania seniora na rynku pracy........................................................17

III. Wykluczenie kompetencyjne i jego konsekwencje...............................................................21

1. Pojęcie wykluczenia kompetencyjnego.....................................................................................................21

2. Skutki wykluczenia kompetencyjnego.......................................................................................................21

Wnioski i rekomendacje....................................................................................................................................24



4 Wykluczenie kompetencyjne osób starszych i możliwości ich aktywizacji



5

 W niniejszym opracowaniu przybliżono najświeższe wyniki badań demograficznych wskazują-
cych na złe prognozy dla naszego kraju w perspektywie następnych dziesięcioleci. Spadek dzietności  
i towarzyszące mu wydłużenie okresu życia powoduje, że osoby starsze (rozumiane w niniejszym rapor-
cie, choć nie do końca konsekwentnie jako osoby powyżej 60. roku życia) i ich sytuacja bytowa stają się 
tematem niezwykle doniosłym. Raport przybliża aktualne dane dotyczące sytuacji seniorów w Polsce  
a także przybliża główne nurty polskiej polityki senioralnej i podstawowe akty ją regulujące.

 Przedmiotem rozdziału II jest sytuacja osób starszych w perspektywie ich uczestnictwa w rynku 
pracy. Przedstawione są podstawowe pojęcia, mające nie tylko walor porządkujący i deskryptywny, ale 
również normatywny. Przybliżone są czynniki uzależniające bariery wejścia lub utrzymania się na rynku 
pracy osób starszych widziane z perspektywy pracownika i pracodawcy, jak również zalety aktywnego 
życia zawodowego seniorów i wreszcie – motywy, jakimi kierują się pracownicy podejmujący decyzję o 
kontynuowaniu aktywności zawodowej pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Korzystając z badań 
wyspecjalizowanych podmiotów międzynarodowych, pokazana jest również perspektywa globalna, 
jednakże ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień polskich.

 Kulminacją raportu jest rozdział II. przybliżający (a może nawet: wprowadzający) pojęcie wyklu-
czenia kompetencyjnego i jego powiązań z wykluczeniem społecznym poprzez wskazanie mechani-
zmów powstawania wykluczenia kompetencyjnego jak i jego konsekwencji społecznych, w szczególno-
ści przez pryzmat sytuacji osób starszych. Raport wskazuje na konieczność aktywizacji osób starszych 
poprzez edukację. Po pierwsze – ze względu na poprawienie jakości życia najstarszych Polaków, po dru-
gie – ze względu na dotkliwe konsekwencje gospodarcze dla starzejącego się społeczeństwa, w któ-
rym sukcesywnie spada liczba osób w wieku produkcyjnym. Zwieńczeniem raportu są rekomendacje 
proponowane przez Fundację Przyszłość Pokoleń a skupiające się na poprawie warunków życia osób 
starszych

STRESZCZENIE
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Starość w kulturach świata postrzegana była bardzo różnorodnie. W kręgu cywilizacyjnym  
w którym leży Polska starość zawsze miała szczególne znaczenie. Starość wiązała się z posłuchem 
oraz okazywaniem należnego szacunku przez młode pokolenia. Jednym z powodów takiego stanu rze-
czy był fakt, że osoby starsze najbardziej doświadczone życiowo, przekazywały depozyt wiedzy przy-
szłym pokoleniom. Szczególne umiejętności i wiedza którymi z racji wieku odznaczali się ludzie starsi 
były wystarczające aby zrównoważyć niedostatki wynikające z postępujących z wiekiem ograniczeń 
fizycznych. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, osoby starsze coraz częściej przestawały być depozyta-
riuszami najlepszej jakości kompetencji, które dostały się w ręce ludzi coraz to młodszych. Powszechna 
informatyzacja i związany z nią niemal nieograniczony dostęp do wszelkiej informacji spowodowały, że 
wiedza kojarzona dotąd tylko z siwym włosem, stała się udziałem najmłodszych pokoleń. Okoliczności 
takie sprzyjają marginalizacji osób starszych, które wraz z zanikiem zdolności manualnych mogą czuć 
się niepotrzebni. Zjawisko to jest potęgowane przez nieznajomość przez ludzi starszych mechanizmów 
rządzącym pędzącym światem młodych. 

Kilkuletnie doświadczenie Fundacji Przyszłość Pokoleń pracy z osobami starszymi pozwoliło na 
częściowe przynajmniej zrozumie mechanizmów, jakimi rządzi się okres „jesieni życia”. Fatalne progno-
zy demograficzne, globalizacja, powszechna informatyzacja przyśpieszona wybuchem epidemii ko-
ronawirusa w 2020 roku każe kolejny raz zadać pytanie o miejsce osób starszych we współczesnym, 
nowoczesnym społeczeństwie w którym starość jest postrzegana przez młodszych coraz bardziej 
niejednoznacznie. Z jednej strony jako zasłużony, naturalny okres poprzedzony wieloletnią ciężką pracą, 
z drugiej zaś jako czas obarczony ryzykiem marginalizacji osób które uważają, że lata swojej świetności 
mają już dawno za sobą. Dlatego też, pytając z jednej strony o to czym jest? i jaka jest? starość, powinni-
śmy zarazem zapytać jaka mogłaby i powinna być starość, a dalej – co należy poczynić, aby starość nie 
oznaczała czasu wykluczenia i marginalizacji. Papież Franciszek w jednym z przemówień w 2019 roku 
w Panamie wskazywał na cztery filary, na których podparte być powinno dobre życie tak młodej, jak i 
starszej osoby. Filary te to: rodzina, wspólnota, edukacja i praca. Dwa ostatnie z tych filarów mogą nie być 
kojarzone w pierwszej kolejności z osobami starszymi. W ocenie Fundacji to błąd, zbyt często powielany 
przez kreatorów polskiej polityki senioralnej.

WSTĘP
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1. Dane demograficzne odnoszące się do osób starszych

Pojęcie „osoby starszej” zmieniało się na przestrzeni minionych stuleci. Samo zagadnienie „okresu 
starości” ma charakter czysto uznaniowy, zależny od kontekstu kulturowego, społecznego, historyczne-
go jak i prawnego. Używanie pojęcia „osoba starsza” czy też „senior” prosi się jednak o doprecyzowanie, 
przede wszystkim poprzez podanie określonego konkretnie wieku, od jakiego można mówić o „osobie 
starszej”. Polski ustawodawca przez „osobę starszą” rozumie przede wszystkim osobę, która ukończyła 
60. rok życia. To właśnie na taką granicę wiekową wskazuje art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o osobach starszych1. W ślad za definicją wprowadzoną przez ustawodawcę, przełom sześćdziesiątego 
roku życia jako początku okresu senioralnego, traktuje również w swoich opracowaniach Główny Urząd 
Statystyczny - w ostatnich latach w sposób zintensyfikowany gromadzący dane dotyczące polskich se-
niorów. Duża ilość badań zagranicznych dotyczących seniorów, na czele z EUROSTAT-em oraz badania-
mi OECD za osobę starszą uznaje jednak osoby powyżej 65. roku życia.

Zachodzące od lat zmiany w strukturze demograficznej ludności Polski, związane ze wzrostem 
udziału osób starszych, stanowią wyzwanie dla gospodarki i społeczeństwa. Niezbędne jest podejmo-
wanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb tej grupy, zapewnienia właściwego funkcjono-
wania systemu ochrony zdrowia, opieki społecznej, systemu ubezpieczeń społecznych, a także – co 
szczególne istotne w kontekście niniejszego opracowania - rozwiązywania pojawiających się proble-
mów na rynku pracy, będących konsekwencją zmniejszającej się podaży zasobów ludzkich. Realizacja 
właściwej polityki senioralnej, tak na szczeblu centralnym, regionalnym, jak i lokalnym wymaga dostępu 
do informacji opisujących sytuację osób starszych, będących głównymi beneficjentami tej polityki2.

W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby mieszkańców naszego kraju. W końcu 2018 r. licz-
ba ludności Polski wyniosła 38,411,1 tys. osób i była o 22,4 tys. osób niższa niż w 2017 r.

Jednocześnie obserwuje się postępujący proces ogólnego starzenia się ludności. Fakt ten wynika 
z dwóch czynników. Po pierwsze, z wydłużenia się średniej długości życia Polaków3, po drugie, z trwają-
cej od lat zapaści demograficznej. W 2018 r. współczynnik dzietności wyniósł 1,43, co oznacza, że na 100 
kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) przypadało zaledwie 143 urodzonych dzieci4.

 W 2018 r. liczba mieszkańców Polski w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,508,4 tys. osób i była o 
214,8 tys. większa niż w 2017 r. W związku ze wzrostem liczby osób, należących do tej grupy wiekowej, 
stopniowo wzrasta ich odsetek w populacji całego kraju. W 2010 r. ukształtował się on na poziomie 
19,6%, podczas gdy w 2018 r. osiągnął już poziom 24,8%. Według prognozy demograficznej Głównego 

1  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705)
2  Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r., Warszawa 2020.
3  Przewidywane przeciętne trwanie życia noworodka płci męskiej w 2018 r. wynosiło 73,9 lat, natomiast płci żeńskiej – 81,7 lat, odpowiednio o 4,2 
oraz 3,7 lat dłużej niż w 2000 r. (Główny Urząd Statystyczny, op. cit.)
4  Przyjmuje się, że współczynnik dzietności na poziomie 2,10-2,15 charakteryzuje prostą zastępowalność pokoleń, zaś jego wartości poniżej 1,5 
oznaczają niską dzietność, a poniżej 1,3 – bardzo niską dzietność. Generalnie wartości współczynnika dzietności utrzymujące się w dłuższym okresie poniżej 
1,5 prowadzą do nieodwracalnych zmian w strukturze wieku ludności (A. Abramowska-Kmon, Dlaczego mamy niż demograficzny? Gazeta SGH https://
gazeta.sgh.waw.pl/?q=po-prostu-ekonomia/dlaczego-mamy-niz-demograficzny [dostęp: 10.10.2020 r.].

01OSOBY STARSZE W POLSCE
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Urzędu Statystycznego w perspektywie do roku 2050 - populacja Polski będzie stawała się coraz star-
sza. Równolegle do przewidywanego spadku liczby ludności o 4,5 mln osób do roku 2050, spodziewany 
jest stały wzrost liczby ludności w wieku senioralnym. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej według 
prognozy GUS, w roku 2030 ukształtuje się na poziomie 10,8 mln osób (wzrost w stosunku do roku 2018 
o 13,4%), w roku 2040 na poziomie 12,3 mln osób (wzrost w stosunku do analizowanego roku o 28,9%). 
W 2050 r. zaś w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku (wzrost w stosunku do roku 
2018 o 44,1%), stanowiąc 40,4% społeczeństwa5.

 Dane te w sposób oczywisty wymuszają na władzach działania mające na celu dostosowanie 
społeczeństwa do funkcjonowania w nowych realiach struktury ludności.

2. Sytuacja bytowa i poziom uczestnictwa seniorów w życiu społecznym

W gospodarstwach domowych osób starszych obserwuje się zjawisko tzw. singularyzacji, czy-
li wysokiego odsetka ludzi, którzy żyją samotnie. Liczba jednoosobowych gospodarstw rośnie wraz z 
wiekiem. Aż 22% Polaków po 60 roku życia mieszka w pojedynkę6. Wśród osób w wieku 60-64 lata 
odsetek ten wynosi 15%, zaś w grupie wiekowej powyżej 75 lat – już 34%. Ponad połowa seniorów (54%) 
mieszka z jedną osobą. Najczęściej są to małżeństwa w starszym wieku bądź rodzic z dorosłym dziec-
kiem. Prawie jedna czwarta seniorów (24%) mieszka w wieloosobowych gospodarstwach domowych7. 
Główną przyczyną rzeczonej singularyzacji jest przede wszystkim owdowienie.

5  Główny Urząd Statystyczny, op. cit.
6  W ocenie Fundacji Przyszłość Pokoleń liczba ta może być zaniżona z uwagi na niechęć osób starszych do przyznawania – zwłaszcza wobec nie-
znanych osób (np. ankieterów) – że zamieszkują sami. Taka postawa jest zresztą zalecana z punktu widzenia bezpieczeństwa osób starszych (vide: Fundacja 
Przyszłość Pokoleń, Bezpieczeństwo osób starszych w Polsce, Wrocław 2020).
7  Centrum Badania Opinii Społecznej, Sytuacja społeczno-ekonomiczna seniorów. Komunikat z badań. Nr 129/2019, Warszawa 2019.
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Prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego i brak pomocy ze strony innych osób, 
a także poczucie wyobcowania i zapomnienia przekłada się na jakość życia seniorów i ich warunki ma-
terialno-bytowe. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez CBOS, największy odsetek (29%) osób 
po 60. roku życia deklaruje, że ich miesięczne dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym wynoszą od 1300 do 1799 zł netto. W przypadku mniejszej części tej grupy (24%) wysokość 
dochodów wynosi od 900 do 1299 zł. Osoby w wieku 60-64 lat relatywnie częściej niż pozostali senio-
rzy osiągają dochody per capita do 899 zł. Natomiast badani w wieku 65–74 lat i 75+ (po 32%) najczę-
ściej deklarują dochody per capita mieszczące się w przedziale 1300-1799 zł.

Pomimo faktu, że prezentowane wyniki odpowiedzi udzielonych przez respondentów sytuują ich 
dochody znacznie poniżej chociażby przeciętego wynagrodzenia za pracę (w roku 2019 było to 4,918,17 
zł brutto) to prawie połowa ankietowanych Polaków po 60. roku życia (49%) uważa, że ich warunki byto-
we są dobre. Porównując wyniki tożsamych badań przeprowadzonych przez CBOS w roku 2016, można 
zauważyć znaczący wzrost odsetek seniorów zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej. Dla porów-
nania: w 2016 roku największy odsetek (49%) osób starszych oceniało swoje warunki materialne jako 
średnie8. Obecnie taką ocenę deklaruje 43% badanych. Różnicę widać również w odsetku seniorów, 
którzy uważają, że ich sytuacja bytowa jest zła. Wcześniej 13% oceniało ją negatywnie, teraz jest to 8%. 
Poprawę oceny własnych warunków materialnych możemy zaobserwować także przy porównywaniu 
wyników wyszczególnionych grup wiekowych wśród wszystkich osób starszych w Polsce. Prawdopo-
dobnie wiąże się to głównie z podwyższeniem emerytur i rent, a także wysokości najniższych świadczeń. 
Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wysokość kwoty najniższych świadczeń emerytal-
nych od 2016 roku wzrosła z 882,56 zł do 1200,00 zł miesięcznie9 w roku 2020. To właśnie otrzymywana 
emerytura i renta stanowi dla znakomitej większości seniorów główne źródło utrzymania. Pomimo rela-
tywnie niewysokich świadczeń, regularnie otrzymywana emerytura posiada ważny walor psychologicz-
ny, kształtujący przede wszystkim poczucie stabilizacji.

Kryterium finansowe nie jest jednak najważniejszym dla seniorów z punktu widzenia warunków 
życia. Sprawdza się w tym obszarze mądrość, że to zdrowie jest bezcenną wartością. Ewentualny brak 
poczucia stabilizacji finansowej (bezpieczeństwa finansowego) wynika właśnie z obaw o swój stan 
zdrowia, z uwagi na wysokie nakłady finansowe które seniorzy muszą czynić na zakup lekarstw czy wi-
zyty u lekarza. Osoby w wieku 60 lat i więcej rzadko wskazują na dobry lub bardzo dobry stan swojego 
zdrowia. W 2018 r. jedynie 1,9% osób w wieku senioralnym uznało swój stan zdrowia jako „bardzo dobry”. 
Odpowiedź „dobry” wskazało 23,8% seniorów. Na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby prze-
wlekłe trwające (lub mające trwać według przewidywań) przez 6 miesięcy lub więcej uskarżało się 67% 
seniorów. W 2018 r. na 100 seniorów 69 chciało skorzystać z leczenia lub badania, z czego 87,7% z nich 
skorzystało z badania lub leczenia za każdym razem kiedy była taka potrzeba. Sytuacja może się pogor-
szyć wziąwszy pod uwagę częściowy paraliż i utrudnienia z dostępem do opieki zdrowotnej wywoła-
ne pandemią koronawirusa z roku 2020. Ograniczony został bowiem dostęp do profilaktyki zdrowotnej 
a także odwołano znaczną część planowych operacji – a zatem takich, które mają przede wszystkim 
poprawiać komfort życia. To problem szczególnie doniosły, mogący mieć daleko idące konsekwencje, 

8  W obu badaniach przy trzech wariantach odpowiedzi: złe, średnie, dobre.
9  Kwoty brutto. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych [dostęp: 15.10.2020].
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albowiem to właśnie ogólny stan zdrowia seniorów determinuje ich aktywność zawodową10 i społeczną.

Oczywistym stwierdzeniem jest, że aktywność społeczna seniorów jest tylko jedną z wielu form 
ich aktywności – obok m. in. aktywności rodzinnej, religijnej oraz (co szczególnie istotne z punktu wi-
dzenia niniejszego raportu) zawodowej. Ponadto sama aktywność społeczna nie zawsze musi, a na-
wet nie zawsze może mieć charakter sformalizowany, wyrażający się na przykład przynależnością do 
różnych organizacji pozarządowych. To samo dotyczy uczestnictwa w działalności partii politycznych, 
które coraz częściej mają charakter kadrowy, a zwolenników pozyskują realizując konkretne programy, 
a nie przez sformalizowane członkostwo. Na znaczeniu zyskuje zatem aktywność nieformalna i do niej 
seniorzy są często zachęcani. Z punktu widzenia podnoszenia jakości życia konkretnej jednostki, strona 
formalna jest bowiem kwestią drugoplanową. 

Wraz ze starzejącym się społeczeństwem, w ostatnich latach na skutek przemian społecznych 
oraz usilnych starań państwa o „ogólną” aktywizację seniorów, coraz popularniejsze stają się postawy 
odznaczające się aktywnością osób w wieku postprodukcyjnym. W wyniku zmian struktury demogra-
ficznej, których cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji, Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) pod koniec lat 90. XX wieku wprowadziła w sferę polityki społecznej i gospodarki koncepcję 
aktywnego starzenia się (active ageing). W myśl tej koncepcji, przedstawiono również wskaźnik aktyw-
nego starzenia się (AAI) biorący pod uwagę szereg czynników - np. zdolności znalezienia zatrudnienia, 
stan opieki zdrowotnej, a także uczestnictwo w życiu społeczeństwa. Zgodnie z senackim opracowa-
niem pt. „Aktywność osób starszych11”, w 2019 roku Polska znajdowała się dopiero na 23. miejscu (spo-
śród 28 państw Unii Europejskiej) w rankingu AAI jeśli chodzi o poziom uczestnictwa seniorów w życiu 
społeczeństwa. Do najważniejszych form aktywności społecznej seniorów należy ich zaangażowanie 
w sprawy lokalnej społeczności oraz w działania różnych organizacji, np. upowszechniających wiedzę, 
hobbystycznych i religijnych12. W przypadku aktywności w wymiarze lokalnym można przede wszystkim 
mówić o organizacjach pozarządowych, niesformalizowanym wolontariacie i współpracy z  organami 
samorządu lokalnego. W tym miejscu warto zasygnalizować mnogość grup sformalizowanych jak i grup 
nieformalnych, z którymi spotkała się Fundacja Przyszłość Pokoleń w ramach prowadzonych przez nią 
działań na rzecz osób starszych. Mowa tu o różnej maści klubach seniora, kołach gospodyń wiejskich 
oraz grupach działających przy parafiach.

Ponad jedna czwarta osób w wieku 60 lat i więcej podejmowała kształcenie formalne lub niefor-
malne. W roku 2016 osoby w wieku 60–69 lat deklarujące posługiwanie się przynajmniej jednym języ-
kiem obcym stanowiły 50,7% osób w tej grupie wiekowej. W 2018 r. w Polsce działało 640 uniwersytetów 
trzeciego wieku, a łączna liczba ich słuchaczy w roku akademickim 2017/2018 wyniosła 113,2 tys. Więk-
szość z nich (86,3%) to osoby w wieku 60 lat i więcej. Słuchacze w wieku 60 lat i więcej, korzystający z 
zajęć organizowanych przez UTW stanowili ok. 1% populacji osób w tym wieku. W 2018 r. w bibliotekach 
publicznych odnotowano 854,7 tys. aktywnie wypożyczających użytkowników mających 60 lat i więcej. 
Było to jedynie 9% osób w tym wieku. Osoby starsze uczestniczą również w różnych formach aktywno-

10  Vide: Rozdział 2.2. Bariery i możliwości funkcjonowania seniora na rynku pracy.
11  Kancelaria Senatu, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Aktywność osób starszych, Warszawa 2019.
12  J. Semków, Niektóre problemy aktywności społeczno-kulturalnej w okresie późnej dorosłości, [w:] Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa 
seniorów, (red.) A. Fabiś, WSA, Bielsko Biała 2008.
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ści kulturalnej organizowanych przez ośrodki krzewiące kulturę. W 2018 r. w jednostkach tych ponad 199 
tys. osób w wieku 60 lat i więcej było członkami różnych kół, klubów i sekcji, a 54,4 tys. seniorów aktyw-
nie udzielało się w grupach artystycznych. Inną formą regularnej, choć dość ograniczonej aktywności 
seniorów jest ich udział w wyborach. Abstrahując od licznych i ogólnodostępnych badań i sondaży w 
zakresie preferencji wyborczych seniorów i samego ich uczestnictwa, warto zauważyć, że odsetek osób 
powyżej 60. roku życia czynnie biorących udział w wyborach jest bardzo wysoki. Kluczowe jest tutaj kry-
terium wykształcenia. Deklarowana frekwencja wśród seniorów z wyższym wykształceniem od lat stale 
oscyluje w okolicach 90% i praktycznie nie zmienia się w zależności od przedziału wiekowego (60-69 lat; 
70-79 lat; + 80 lat)13. Kryterium wykształcenia jest kluczowe w kontekście uczestnictwa seniorów w życiu 
społecznym. Badania zgodnie pokazują, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, wzrasta poziom 
uczestnictwa osób starszych. Należy oczekiwać, że wziąwszy pod uwagę ogólny wzrost wykształcenia 
Polaków, w kolejnych latach poziom uczestnictwa społecznego z tej perspektywy będzie rósł. Istotnym 
kryterium jest również kwestia miejsca zamieszkania, z ogólnym trendem wyższego poziomu uczestnic-
twa społecznego w mieście aniżeli na terenach wiejskich. Przewidywane zmiany w tym zakresie są trud-
ne do przewidzenia. Z jednej strony bowiem rozwój technologiczny i wzrost umiejętności posługiwania 
się technologiami informacyjnymi14 minimalizuje nieprzekraczalne dotąd granice, wynikające z koniecz-
ności pokonania odległości do miejsca w którym osoba starsza mogłaby się realizować; z drugiej jednak 
strony postępujące wyludnianie się małych i średnich miejscowości na rzecz wielkich metropolii stawia 
pod znakiem zapytania nadzieje na wzrost poziomu aktywności społecznej – jako przyszłych seniorów 
– następnych pokoleń. 

3. Polityka senioralna Państwa Polskiego

Pojęcie polityki senioralnej wprowadziło do polskiej debaty publicznej Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Definicję tego pojęcia zaproponowano w uchwalonym przez Radę Ministrów dokumencie 
„Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”, choć pojawiło się ono wcze-
śniej w nazwach podmiotów instytucjonalnych tworzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W 
przywołanej uchwale Rady Ministrów wyjaśniono, że „polityka senioralna jest to ogół celowych działań 
organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują 
zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się15”. Niemal bliźniaczą definicję 
zawarto w art. 4 pkt 2 przywołanej już ustawy o osobach starszych, w której posłużono się następującą 
definicją: „polityka senioralna - ogół działań organów administracji publicznej oraz innych organizacji i 
instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się”. Z 
punktu widzenia krytyki polityki senioralnej Państwa Polskiego symptomatyczne może być niezamiesz-
czenie w ustawowej definicji przymiotnika „celowych działań”.

13  J. Czapiński, P. Błędowski, Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, Raport tematyczny, 
Warszawa 2014.
14  Według badania CBOS „Korzystanie z internetu” z roku 2018 r., zaledwie 25% osób w grupie wiekowej 65 i więcej lat deklaruje, że są użytkow-
nikami internetu. Dane te zasadniczo pokrywają się z deklarowaniem korzystania z komputera w ogóle. Odsetek ten stoi w wyraźnym kontraście z liczbą 
użytkowników internetu w przedziale wiekowym 18-24 lat, sięgającym 100% respondentów.
15  Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce 
na lata 2014–2020” (M. P., poz. 118).
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W innym miejscu uchwały Rady Ministrów czytamy, że „na potrzeby niniejszego dokumentu polity-
ka senioralna rozumiana jest szeroko jako ogół działań w okresie całego życia człowieka, prowadzących 
do zapewnienia warunków wydłużenia aktywności, zarówno zawodowej, jak i społecznej oraz samo-
dzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych”. Zaakcentowania należy tutaj 
stwierdzenie, że działania Państwa mają dotyczyć okresu „całego życia”, nie zaś wyłącznie już okresu 
senioralnego. Takie podejście do sprawy pozwala przyjąć słuszne założenie, że polityka senioralna nie 
jest adresowana wyłącznie do osób starszych, lecz powinna być kompleksową i długofalową polityką 
państwa zmierzającą do zabezpieczenia przyszłych pokoleń. Jak podnosi B. Szatur–Jaworska, są to 
jednak „deklaracje na wyrost, gdyż nie znajdujemy tam propozycji działań, które można by uznać za ad-
resowane do faz życia wcześniejszych niż starość lub późna dorosłość (wzrost aktywności zawodowej 
jest celem określanym wobec osób 50+ i 60+)16” z tak postawioną diagnozą (zarzutem?) trudno się nie 
zgodzić. 

W 2018 roku przyjęty został przez Radę Ministrów dokument „Polityka społeczna wobec osób 
starszych 2030. Bezpieczeństwo–Uczestnictwo–Solidarność17”, opracowany w  Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Celem było wyznaczenie kluczowych kierunków polityki senioralnej w nad-
chodzących latach oraz uporządkowanie działań instytucji publicznych w Polsce, tak by w jak najwięk-
szym stopniu odpowiadały na aktualne potrzeby seniorów. Jak czytamy w ministerialnym dokumencie 
„informacja o sytuacji osób starszych za 2018 rok18: ”To pierwszy dokument rządowy, uwzględniający 
szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych. Polityka spo-
łeczna wobec osób starszych 2030 wyznacza konkretne obszary działań, a także, wskazuje podmioty 
bezpośrednio odpowiedzialne za ich realizację”. Przedmiotowy dokument uwzględnia 7 obszarów po-
lityki społecznej dotyczących ogółu osób starszych oraz 4 obszary działań skierowane bezpośrednio 
do niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów, które w niniejszym raporcie zostaną pominięte. 
Przywołanych 7 obszarów to: 

1. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.

2. Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatel-
skiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej.

3. Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystane potencjału osób starszych jako ak-
tywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwo-
ści psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej.

4. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

5. Zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wo-
bec osób starszych.

6. Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej.

16  B. Szatur–Jaworska, Polityka senioralna w Polsce — analiza agendy, Warszawa 2015.
17  Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. 
BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ” (M. P., poz. 1169).
18  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r., Warszawa 2019.
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7. Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe 
społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (oso-
by starsze).

Analiza przywołanych obszarów pozwala stwierdzić, że w porównaniu z „Założeniami Długofa-
lowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020” większy akcent położono na działania skiero-
wane niebezpośrednio do samych tylko osób starszych, lecz do całego społeczeństwa. Koncepcja ta 
opiera się na słusznym założeniu, że wszyscy kiedyś będziemy seniorami i polityka senioralna nie do-
tyczy działań skierowanych wyłącznie do seniorów. Odpowiedzialna i długofalowa polityka senioralna 
powinna uwzględniać realia społeczno-kulturowe oraz wskaźniki demograficzne. W sytuacji, w której w 
perspektywie roku 2050 odsetek Polaków powyżej 60. roku życia niemal dwukrotnie wzrośnie, działania 
polityki senioralnej powinny być kierowane do dzisiejszych czterdziesto-, trzydziesto-, a nawet dwudzie-
stolatków. Wyraz takiego podejścia daje przede wszystkim obszar I. (kształtowanie pozytywnego po-
strzegania starości w społeczeństwie) oraz obszar VI. (tworzenie warunków do solidarności i integracji 
międzypokoleniowej). Rozczarowywać mogą działania przewidywane w ramach obszaru IV. (promocja 
zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji). Czytamy tam bowiem m. in. 
o rozwoju telemedycyny oraz kształceniu kadr medycznych na potrzeby sprawowania opieki nad oso-
bami starszymi, brak jest jednak konkretniejszych działań mających mieć charakter „prewencji wśród 
młodszych pokoleń”. Autorzy dokumentu ograniczają się jedynie do ogólnego stwierdzenia, że „kom-
pleksowe kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie, a także wspieranie zdrowego stylu życia wpły-
nie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców Polski po osiągnięciu wieku senioralnego.

Naturalnie, obszary te nie wyczerpują całości polskiej polityki senioralnej, jednakże są swoistą 
„konstytucją” dla działań rządu względem najstarszych obywateli. Oprócz szczebla centralnego, ak-
tywne w kształtowaniu polityki senioralnej są również samorządy. To właśnie samorządy stanowią naj-
większe wsparcie instytucjonalne dla małych grup senioralnych nastawionych na aktywizację społecz-
ną – mowa tu przede wszystkim o różnej maści klubach seniora i grupach „aktywizacyjnych”. Działania 
związane z poprawą jakości życia, w szczególności z zakresu opieki zdrowotnej, są domeną programów 
rządowych. Mowa tu oczywiście o ogólnych trendach, ponieważ na mocy przepisów kształtujących za-
dania jednostek samorządu terytorialnego (zwłaszcza gmin) dostrzegalne są liczne inicjatywy (zwłasz-
cza największych miast) mające na celu poprawę jakości życia seniorów także w aspekcie zdrowotnym. 
Nie sposób nie wspomnieć o dużej liczbie organizacji pozarządowych, których cele statutowe koncen-
trują się wokół poprawy jakości życia osób starszych. Liczba sformalizowanych grup senioralnych stale 
rośnie, zwłaszcza po uchwaleniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich19, która 
to wprowadziła m. in. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, po wpisaniu do którego koło nabywa 
osobowość prawną.

19  Dz. U. z 2020 r., poz. 553 z późn. zm.
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1. Wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny

Pojęcie wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego używane jest oraz badane 
przez naukowców wielu dziedzin, w tym demografii, statystyki, prawa, ekonomii oraz ekonomiki zatrud-
nienia. Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego pojęcia te odnosi się do wieku człowieka 
w kontekście jego zdolności do pracy. I tak według GUS20:

1) Wiek przedprodukcyjny (ang. pre-working age) to wiek w którym ludność nie osiągnęła jeszcze 
zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0-17 lat. Jest to wiek, w którym ludzie najczęściej nie podejmują 
pracy zarobkowej lub nie prowadzą działalności gospodarczej z  powodu braku samodzielności a 
później z powodu kształcenia się. Również osoby w tym wieku w Polsce nie mogą być zatrudnione, 
co zostało usankcjonowane na mocy przepisów Kodeksu pracy ze względu właśnie na zbyt niski 
wiek tych osób. W Europie i na świecie wiek ten nie jest jednolity. Dla uproszczenia jednak przyjmuje 
się 18 rok życia jako wartość umownego rozpoczęcia wieku produkcyjnego w większości państw 
rozwiniętych21.

2) Wiek produkcyjny (ang. working age) to wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 
lata, dla kobiet - 18-59 lat. Jest to zatem przedział wiekowy, w którym ludzie najczęściej podejmują 
pracę. Jako pojęcia podrzędne wiekowi produkcyjnemu wyróżnia się również:

a) wiek mobilny (ang. mobile age), tj. grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-
44 lata. Jest to zatem przedział wiekowy osób zawierających się w wieku produkcyjnym oraz 
obejmujący osoby, które łatwo mogą znaleźć nowe miejsce pracy, wciąż się dokształcają oraz są 
otwarte na nowe możliwości, podróże służbowe czy mobilne miejsca pracy lub ewentualnego 
całkowitego przekwalifikowania się. Wiek mobilny zazwyczaj najczęściej określa się jako prze-
dział między 18 a 44 rokiem życia niezależnie od płci. Oczywiście są to wartości umownie zaokrą-
glone, jednak taki podział przyjmuje GUS.

b) Wiek niemobilny (ang. non-mobility age) tj. grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w 
wieku: mężczyźni - 45-64 lata, kobiety - 45-59 lat. Czy raczej, z uwagi na uzależnienie górnej gra-
nicy wieku produkcyjnego od uwarunkowań prawnych systemu ubezpieczeń społecznych, na-
leżałoby użyć sformułowania: osoby powyżej 44. roku życia do końca ich wieku produkcyjnego, 
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Przedział ten zawiera się w wieku produkcyjnym i obejmuje 
ludzi, którzy są wyspecjalizowani w danej dziedzinie, więc nie są już chętni do zmiany charakteru 
lub miejsca pracy, dokształcania, odbycia nowych kursów a w szczególności całkowitego prze-
kwalifikowania się w celu zmiany stanowiska pracy. Osoby te w tym wieku cenią sobie również 

20  https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej, (hasła: wiek przedprodukcyjny, wiek produkcyjny, 
wiek mobilny, wiek niemobilny, wiek poprodukcyjny [dostęp: 15.11.2020 r.]).
21  https://mfiles.pl/pl/index.php/Wiek_produkcyjny [dostęp: 15.11.2020 r.].

02UDZIAŁ OSÓB STARSZYCH W RYNKU PRACY
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poczucie bezpieczeństwa jakie daje stała praca. Niejednokrotnie są cenione na rynku pracy, lecz 
charakteryzują się małą zdolnością dostosowania się do nowych warunków, co współcześnie 
zaczyna stanowić problem natury systemowej, o czym mowa w dalszej części niniejszego opra-
cowania.

3) Wiek poprodukcyjny (ang. post-working age) to wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę za-
wodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej. Szerzej rozumiejąc to pojęcie: 
są to osoby które nie prowadzą już działalności zarobkowej w żadnej formie, ponieważ ich wiek im 
już na to nie pozwala. Ciężko jest definitywnie wyznaczyć granicę wieku przejścia na wiek popro-
dukcyjny. Należy zaznaczyć, że w wielu krajach liczba ta jest różna oraz często się zmienia na skutek 
nowelizacji ustaw jak i na skutek postępów w medycynie22.

Jak już zasygnalizowano, zarówno dolna jak i górna granica wieku produkcyjnego jest determi-
nowana w znacznym stopniu przez ustawodawstwo konkretnych Państw i sprzężenia ich z regulacjami 
dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto wiek 
produkcyjny zgodnie z definicją GUS-u przyjętą dla Polski, w  której przyjmuje się dla mężczyzn wiek 
produkcyjny 18 –64 lat, a dla kobiet 18 –59 lat.

Identyfikacja przyszłych zmian w obciążeniu demograficznym ludności Polski, to jest stosunku 
liczby osób w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym, ma duże znaczenie dla rozwoju i bezpieczeń-
stwa gospodarczego. Pozwala przewidywać obciążenie systemu zabezpieczenia społecznego wypła-
tą świadczeń emerytalnych i rentowych. Liczba osób w wieku produkcyjnym oznacza posiadane przez 
dany kraj zasoby czynnika pracy oraz wpływa bezpośrednio na stopę bezrobocia23. Prognozy dotyczą-
ce potencjalnego współczynnika obciążenia demograficznego mogą sugerować odpowiednie posu-
nięcia dotyczące kształtowania odpowiedniego wieku emerytalnego, polityki zatrudnienia oraz – co 
ważne – polityki senioralnej.

Pojęciem mającym dać ogląd zestawienia danych demograficznych o liczbie osób w wieku niepro-
dukcyjnym24 i produkcyjnym, jest tzw. współczynnik obciążenia demograficznego, wyrażający stosunek 
ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym. W ostatnich 
latach współczynnik ten znacząco wzrastał, czyniąc m. in. system zabezpieczenia społecznego Polski 
22  Ibidem.
23  R. Murkowski R., Ocena obciążenia demograficznego ludności Polski na lata 2010-2025, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 435 – 452;
24  Tj. przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.
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coraz bardziej niewydolnym. Proces ten obrazuje poniższa tabela25.

Tabela - Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w skali całego kraju.

Lata Współczynnik obciążenia demograficznego
2005 56,3
2010 55,2
2015 60,1
2016 61,7
2017 63,4
2018 65,1

Z pierwszych danych za rok 2019 r. wynika, że współczynnik ten w skali całej Polski wyniósł 67. In-
nymi słowy, na 100 zdolnych do pracy mieszkańców Polski w 2019 r. przypadało 67 osób niepracujących, 
stanowiących ekonomiczny „ciężar” ich utrzymania przez pracujących mieszkańców Polski.

Taki posuwający się coraz dalej trend nieubłagalnie prowadzi do niewydolności systemu emery-
talnego oraz do załamania finansów Państwa. Dlatego też, celem prowadzonej polityki senioralnej po-
winno być nie tylko poprawianie warunków bytowych seniorów, lecz przede wszystkim stymulowanie 
działań które spowodują, że górna granica określająca kraniec wieku produkcyjnego będzie plasować 
się wyżej aniżeli na aktualnych 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ponadto, konieczne są działania 
mające na celu przesunięcie granicy kresu „wieku mobilnego” z 45 lat. Granica wieku „mobilnego” i „nie-
mobilnego” docelowo powinna zrównać się z granicą wieku produkcyjnego i poprodukcyjnego. Takie 
działania nie tylko pozwolą na uniknięcie dramatycznych konsekwencji systemu finansów spowodowa-
nego złą sytuacją demograficzną, ale również idą w parze ze społeczną aktywizacją seniorów, której 
praca jest niezwykle istotnym elementem26.

2. Bariery i możliwości funkcjonowania seniora na rynku pracy

Zmniejszenie ludności w wieku produkcyjnym może spowodować spadek wzrostu gospodarcze-
go, o ile nie zrównoważy go większy udział wszystkich sektorów pracowniczych i zatrudnienia w nich 
oraz wyższy wzrost produkcji. Zagrożenia te, potęgowane są dodatkowo przez takie zjawiska jak szyb-
kie zmiany technologiczne, globalizacja czy kryzys finansowy, które stanowią istotne czynniki restruktu-
ryzacji gospodarczej27.

W 2006 r. został opublikowany raport zatytułowany The future of retirement28, opracowany przez 
HSBC przy współpracy Oxford Institute of Ageing, zawierający wyniki badania przeprowadzonego w 
20 krajach na świecie, w tym również w Polsce. Respondenci pytani byli o stosunek do problemu staro-
25  http://eregion.wzp.pl/wskaznik/wskaznik-obciazenia-demograficznego [dostęp: 15.11.2020 r.].
26  Vide: Rozdział 3., Konieczność wydłużenia aktywności zawodowej.
27  I. Mandrzejewska-Smól, Aktywność zawodowa osób starszych na współczesnym rynku pracy, Problemy Profesjologii nr 2, 175-187.
28  The Future of Retirement: What the world wants, HSBC 2006.
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ści, emerytury i planów na dalsze życie. Pytania dotyczyły również zabezpieczenia rodzinnego, miejsca 
pracy i roli państwa w realizacji potrzeb osób starszych. Oprócz 28 milionów osób fizycznych w badaniu 
uczestniczyło również 6 milinów pracodawców z sektora prywatnego, którzy pytani byli o stanowisko 
w sprawie starszych pracowników, procesu starzenia się ludności i zmian modeli emerytalnych. Wyniki, 
jakie uzyskano, wskazują, iż w badanych krajach tylko 20% pracowników nie zamierza już więcej pra-
cować po przejściu na emeryturę, natomiast 75% z nich pragnie nadal być aktywna zawodowo, bądź 
to pracując na cały etat (9%), bądź w niepełnym wymiarze czasu (66%). W krajach europejskich, w tym 
również w Polsce, około 70% pracowników chciało kontynuować pracę w niepełnym wymiarze czasu, a 
około 7% w pełnym. Respondenci pytani o powody, dla których chcą nadal pracować, najczęściej (25%) 
wymieniają kwestie finansowe, 22% z nich wskazuje na potrzebę bardziej wartościowego spędzania 
czasu nieco mniej (21%) uważa, że praca pomoże im w zachowaniu dobrej kondycji fizycznej, natomiast 
13% ankietowanych chce kontynuować pracę w celu zachowania kontaktu z innymi i z uwagi na dobrą 
kondycję psychiczną29.

 Nowsze badania, choć przeprowadzane zdecydowanie na mniejszej grupie ankietowanych, po-
kazują podobne trendy. Szczególne znaczenie wśród polskich seniorów ma potrzeba obcowania z ludź-
mi, którą gwarantuje im pozostanie aktywnym zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W literaturze przedmiotu dotyczącej osób starszych w kontekście ich aktywności zawodowej 
wyróżnia się tzw. retirement push and pull factors, czyli czynniki przyciągające te osoby do przejścia na 
emeryturę i czynniki, które utrudniają znalezienie i utrzymanie przez seniora zatrudnienia na rynku pracy. 
Czynnikiem pierwszoplanowym, który „wypycha” osoby starsze z rynku pracy jest czynnik ekonomicz-
ny. Osiągając wiek emerytalny i nabywając uprawnienia do świadczeń dokonywany jest swoisty bilans 
zysków i strat, wiążący się z przejściem na emeryturę. Znaczenie ma tutaj korzystna relacja emerytury 
do zarobków, szczególnie wśród osób nisko uposażonych30. Niebagatelne znacznie ma również niski 

29  D. Kałuża, Z. Lewandowska-Szweda, Bariery aktywizacji zawodowej osób starszych w Polsce, [w:] R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska 
(red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, WSE, Warszawa-Białystok 2009, 168-179
30  U. Sztanderska, Przyczyny wczesnej dezaktywizacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczonych w ZUS [w:] Dezaktywizacja osób w wieku 
okołoemerytalnym. Raport z badań. Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; 2008. s. 18
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poziom wykształcenia osób starszych, w wieku przedemerytalnym, wśród których dysproporcja wyso-
kości otrzymywanej emerytury a ostatniej otrzymywanej pensji nie jest na tyle znaczna, szczególnie gdy 
jedynym źródłem utrzymania jest tradycyjnie rozumiany „etat”.

Wartość kompetencji wśród osób po 55 roku życia w Polsce jest niższa ze względu na postępu-
jące coraz szybciej zmiany technologiczne. Zbyt niskie i przestarzałe często kwalifikacje pracowników 
starszych, ograniczają ich możliwości utrzymania się na rynku pracy. Niestety, Polska ma bowiem najniż-
szy w Unii Europejskeiej wskaźnik uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. W 2012 roku w szkoleniu 
zawodowym lub kształceniu ogólnym uczestniczyło zaledwie 1,2% zatrudnionych mężczyzn oraz 1,8% 
zatrudnionych kobiet będących w wieku 55 - 64 lata. Odsetek ten znajduje się znacznie poniżej średniej 
unijnej, która wynosi 6,4% w przypadku mężczyzn oraz 9,9% w przypadku kobiet31. Innym czynnikiem, 
odpychającym osoby starsze od pozostania albo – tym bardziej – ponownego wejścia – na rynek pra-
cy, są problemy zdrowotne. Wraz z wiekiem następuje pogorszenie stanu zdrowia oraz wzrost niepeł-
nosprawności. Z badania „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia 
się ludności w Polsce” wynika, że duża grupa osób wycofała się z aktywnego życia z powodu niepeł-
nosprawności i różnych innych problemów zdrowotnych. Orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 
21,2% badanych32. Zaburzenia wzroku i słuchu są jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności, które 
towarzyszą procesowi starzenia a tym samym ograniczają aktywne funkcjonowanie. Badanie wskazuje 
także na częste występowanie zaburzeń o charakterze psychicznym: u 24,4% osób w wieku 55–59 lat 
stwierdzono podejrzenie łagodnych zaburzeń poznawczych, a u 3,8% otępienie w lekkim stopniu nasi-
lenia.

W Polsce w dalszym ciągu dużą rolę w wycofywaniu lub „dystansowaniu” się seniorów z rynku 
pracy odgrywają czynniki społeczne. Jednym z nich jest ogólna niechęć starszego pokolenia do dłuż-
szego pozostawania na rynku pracy. Jak zauważa A. Giza-Poleszczuk, w fazę okołoemerytalną wchodzi 
lub weszło już pokolenie powojennego wyżu demograficznego, dla którego emerytura jest naturalnym, 
niemal „biologicznym” etapem życia, kojarzonym z zasłużonym odpoczynkiem i przywilejem tych, którzy 
przez wiele lat ciężko pracowali33.

Pracodawcy zwykle postrzegają osoby starsze jako osoby znacznie mniej wydajne, nieobezna-
ne w nowoczesnych technologiach i bardziej podatne na choroby. Czynnikiem zniechęcającym praco-
dawcę do zatrudnienia seniora są także koszty utrzymania oraz ograniczenia prawne związane zatrud-
nieniem osoby starszej – ochrona przedemerytalna. Jednocześnie, osoby starsze uchodzą za bardziej 
lojalne, przywiązane do miejsca pracy i poważnie traktujące swoje obowiązki. Według przywołanego 
raportu z badań HSBC, w Polsce odsetek odpowiedzi sugerujących, że przejście na emeryturę starsze-
go pracownika stanowi stratę cennego źródła wiedzy wynosi 41%. Zarazem natomiast 38% polskich 
pracodawców uważa, że osoby starsze powinny zwalniać miejsca pracy młodym34. Wyniki raportu The 
future of retirement wskazywały, że zaledwie 37% badanych przedsiębiorców jest skłonnych zaofero-

31  Starzenie się i polityka zatrudnienia. Polska 2015. Lepsza praca wraz z wiekiem, Warszawa: OECD-MPiPS; 2015. s. 12.
32  B. Wizner, A. Skalska, A. Klich-Rączka, Ocena stanu funkcjonalnego u osób w starszym wieku [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.) 
Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (PolSenior), Poznań: Termedia; 2012. s. 89
33  A. Giza-Poleszczuk, Źródła niechęci do podnoszenia wieku emerytalnego [w:] Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, 
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008. s. 116
34  HSBC, op. cit.
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wać osobie starszej sposobność wykonywania nowego rodzaju pracy. W krajach europejskich, w tym 
również w Polsce, taką możliwość oferuje blisko połowa pracodawców35. 

Mobilizacja potencjału starszych pracowników może stanowić kluczowe rozwiązanie dla proble-
mu kurczących się zasobów siły roboczej. Jednak promowanie aktywności zawodowej osób starszych 
wymaga przede wszystkim poprawy warunków pracy i ich przystosowania do stanu zdrowia i potrzeb 
tej populacji, a także lepszego dostępu do szkoleń i kształcenia przez całe życie oraz przeglądu systemu 
świadczeń i systemów podatkowych tak, aby dłuższa praca wiązała się z odpowiednim wynagrodze-
niem oraz korzyściami w rozumieniu ogólnym36. O ile co do konieczności mobilizacji mobilizacji najstar-
szych grup wiekowych w perspektywie uczestnictwa w rynku pracy zdaje się panować konsensus, o tyle 
istnieje wyraźny deficyt propozycji, które mogłyby skłonić seniorów do aktywności zawodowej. Obecnie 
próżno szukać w Polsce systemowych zachęt które skłaniałyby seniorów do dłuższego pozostawania 
na rynku pracy. Sam niski poziom aktywności zawodowej wśród najstarszych Polaków nie wynika tylko z 
kalkulacji ekonomicznej, lecz i braku wymaganych kompetencji, które uniemożliwiają wejście i utrzyma-
nie się na rynku pracy – nawet wtedy, gdy osoba starsza ma ku temu chęci.

35  D. Kałuża, Z. Lewandowska-Szweda, op. cit.
36  I. Mandrzejewska-Smól, op. cit., s. 178.
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1. Pojęcie wykluczenia kompetencyjnego

We współczesnych naukach społecznych pojęcie wykluczenia kompetencyjnego sensu strice nie 
występuje. Znacznie popularniejszym i szerszym zagadnieniem jest zagadnienie wykluczenia społecz-
nego i innych, poszczególnych wykluczeń, które stają się jego przyczyną. Przykładowo, mówi się o wy-
kluczeniu cyfrowym jako jednocześnie coraz częstszym powodzie wykluczenia społecznego. 

Fundacja Przyszłość Pokoleń w swojej działalności na rzecz aktywizacji społecznej zwraca uwa-
gę na problem wykluczenia kompetencyjnego, rozumianego jako długotrwałą marginalizację jednostki  
w życiu społecznym i zawodowym ze względu na brak kompetencji będących podstawą funkcjonowania  
w określonym środowisku – społecznym lub zawodowym. Wykluczenie kompetencyjne dotyczy osób 
niedostosowanych (z różnych przyczyn) do środowiska w którym funkcjonują lub mają, lecz nie mogą 
efektywnie funkcjonować. Brak kompetencji rozumiany jest tutaj zarówno jako brak posiadania umiejęt-
ności „twardych”, takich jak określone uprawnienia, znajomość fachu lub umiejętność obsługi urządze-
nia; jak i brak posiadania umiejętności „miękkich” objawiających się niecelowym niedostosowaniem do 
obyczajów, kultury i brakiem zrozumienia mechanizmów kierujących określonym środowiskiem. Wyklu-
czenie kompetencyjne widoczne jest przede wszystkim w wieku niemobilnym, lecz może dotykać rów-
nież osoby młodsze. Wykluczeniu kompetencyjnemu mogą, choć nie muszą towarzyszyć: wykluczenie 
społeczne czy cyfrowe. Z całą pewnością jednak sprzyjają one występowaniu wykluczenia kompeten-
cyjnego.

Skutkiem tego rodzaju wykluczenia jest przede wszystkim niedostosowanie na rynku pracy jak 
i bardzo ograniczone możliwości mobilności na tymże rynku pracownika dotkniętego wykluczeniem 
kompetencyjnym. Mechanizm powstawania wykluczenia kompetencyjnego jest zbliżony do powstawa-
nia wykluczenia cyfrowego, opiera się bowiem na niedostępności określonych usług. Osoba dotknięta 
tak zdefiniowanym „wykluczeniem kompetencyjnym” może nie odczuwać potrzeby zdobywania nowych 
kompetencji, podnoszenia swoich umiejętności czy uczenia się nowych warunków funkcjonowania w 
środowisku zawodowym i społecznym. Często więc wykluczenie kompetencyjne nie musi być zależne 
od (nie)dostępności oferty szkoleniowej, lecz przede wszystkim od braku determinantów do szeroko 
rozumianej nauki. W ocenie Fundacji Przyszłość Pokoleń praprzyczyną występowania zjawiska wyklu-
czenia kompetencyjnego jest właśnie pojmowanie edukacji sensu largo jako procesu skończonego – 
kończącego się w pewnym momencie życia.

2. Skutki wykluczenia kompetencyjnego

Wykluczenie kompetencyjne przede wszystkim ogranicza mobilność zawodową. Powoduje, że 
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znalezienie pracy osobie wykluczonej przychodzi z wielką trudnością, gdyż dostępny dla niej staje się 
wąski wachlarz branż niewymagających określonych umiejętności. Dotyczy to zarówno poszukiwania 
nowej pracy przez niepracującego, wykluczonego seniora jak i ewentualnej zmiany miejsca zatrudnie-
nia. Umiejętności niegdyś niezbyt rozpowszechnione, takie jak pisanie na komputerze czy komunikacja 
internetowa, dziś stają się codziennością i w żaden sposób nie uchodzą za „specjalne” umiejętności. 
Kompetencja ta zalicza się bowiem już do podstawowej gamy umiejętności, którymi wyróżnia się po-
szczególna generacja. Przenosząc powyższe rozważania na grunt polski wskazać należy, że przykłado-
wo blisko 100% osób w wieku 18 – 24 lat deklaruje, iż używa komputera i internetu, podczas gdy w grupie 
seniorów jedynie co czwarty senior odznacza się taką umiejętnością37. Podobnie, badanie IBRIS dla Fun-
dacji Przyszłość Pokoleń38 pokazuje, że kontrast międzypokoleniowy jest również zauważalny w kwestii 
używania na co dzień smartfonów i aplikacji mobilnych, która to umiejętność dla przedstawicieli młode-
go pokolenia stanowi swoistą codzienność, podczas gdy dla seniora przez całe życie nieobcującego 
ze smartfonem i aplikacjami mobilnymi, nauka jego obsługi wymaga większego wysiłku i nakładu czasu. 
Z tych względów, umiejętności na pierwszy rzut oka oczywiste dla młodego pokolenia, mogą stanowić 
umiejętność specjalną dla ludzi starszych i tym samym świadczyć o ich wykluczeniu kompetencyjnym 
w sytuacji, gdy nie opanują w porę takiej umiejętności39.

Co więcej, umiejętności nawet dotąd określane jako „specjalne” z biegiem czasu tracą na warto-
ści lub staję się zupełnie nieprzydatne, chociażby z powodu przemian technologicznych. Zagadnienie 
to jest szczególne relewantne dla osób starszych, jednak przemiany otaczającego nas świata wpływać 
będą na wszystkie pokolenia. Różnicą może być jedynie zdolność przystosowania się do nich przez po-
szczególne generacje, co stanowi wyzwanie nie tylko polskie, lecz globalne – w szczególności w odnie-
sieniu do państw najlepiej rozwiniętych. 

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2016, aż 65% dzieci uczęszczających 
obecnie do szkół podstawowych w przyszłości będzie wykonywać zawód, który jeszcze nie istnieje40. 
Tzw. „czwarta rewolucja cyfrowa” będzie oznaczała zastąpienie obecnych zawodów lub miejsc pracy 
rozwiązaniami technologicznymi, co do których człowiek nie będzie potrzebny lub jego rola będzie 
ograniczała się do nadzorowania maszyny. Choć samo zastępowanie człowieka w pracy przez maszynę 
nie jest zjawiskiem nowym, tak jednak na skutek postępującej globalizacji, wzrostu konsumpcji a zara-
zem zwiększeniu się światowej populacji, proces ten będzie przyśpieszał41. W praktyce może to ozna-
czać wystąpienie zjawiska, w którym „technologia przegania starzenie się” i sytuację, w której osoba 
wchodząca na rynek pracy z pełnym przygotowaniem do wykonywania zawodu wykonuje go począt-
kowo z powodzeniem, jednak na skutek przemian technologicznych i zastępowalności pracy człowieka 
przez automatyzację, nie będzie ona miała możliwości do osiągnięcia wieku emerytalnego (czy szerzej: 
starości) wykonując zawód, do którego została przygotowana. W sytuacji w której osoba taka zaniecha 
nauki lub innych działań mających na celu przystosowanie się do warunków rynku pracy, może stać się 
długotrwale bezrobotna, a w konsekwencji wykluczona także społecznie. 

37  Korzystanie z internetu, Komunikat z badań CBOS nr 95/2019, Warszawa 2019.
38  Vide: Seniorzy w świecie aplikacji mobilnych. Opracowanie na podstawie badań IBRIS dla Fundacji Przyszłość Pokoleń, Fundacja Przyszłość 
Pokoleń, Wrocław 2020.
39  Historycznie jako taką umiejętność wskazać można umiejętność prowadzenia samochodu, która w obecnych czasach stała się kompetencją po-
wszechną dla 67% dorosłych Polaków – gdzie odsetek ten wyraźnie rośnie w przypadku ludzi młodszych (V. Zachowania kierowców oraz postawy wobec 
uczestników ruchu drogowego, Komunikat z badań CBOS nr 113/18, Warszawa 2018).
40  The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum 2016.
41  Ibidem.
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Przykładowo, wśród zawodów, które w niedalekiej przyszłości mogą całkiem zniknąć w najlepiej 
rozwiniętych gospodarczo państwach świata, wymienia się na przykład sekretarkę i pracowników ad-
ministracyjnych, zaś wśród zawodów na które zapotrzebowanie będzie wzrastać podaje się np. progra-
mistów, marketingowców czy kadrę medyczną. Jednocześnie, w nadchodzących latach liczyć się będą 
umiejętności interpersonalne, społeczne, systemowe i  poznawcze. Wśród dziedzin natomiast, które 
będą konieczne do wykonywania zawodów przyszłości, znajdują się te związane z zarządzaniem, na-
ukami ścisłymi i językami obcymi42. Konsekwencje wykluczenia kompetencyjnego nie rzutują jedynie na 
sferę zawodową seniorów. 

Wykluczenie kompetencyjne choć w pierwszej kolejności objawia się niedostosowaniem do zmie-
niających się warunków rynku pracy, ma również doniosłe konsekwencje w życiu społecznym seniora. 
Trudno bowiem poruszać się osobie niewładającej podstawowymi narzędziami społeczeństwa infor-
macyjnego w zinformatyzowanym świecie, w którym informacja przekazywana jest coraz częściej już 
wyłącznie drogą elektroniczną. Brak zdolności komunikacyjnych będzie skutecznie ograniczał osobę 
starszą pragnącą zaangażować się w jakąś inicjatywę, a nawet może uniemożliwić aktywne skorzystanie 
z niektórych instrumentów demokratycznych43. Pandemia COVID-19 i związane z nią „przejście” wielu 
form aktywności do sieci jest tego najlepszym dowodem. Dlatego też, edukacja i aktywizacja powinny 
zawsze iść z sobą w parze. W nowoczesnym świecie wszelka aktywizacja będzie bowiem niemożliwa 
bez uprzedniego zdobycia wymaganych od danego pokolenia kompetencji. Wymagania zaś stawiane 
przez ten świat od osób starszych są natomiast coraz większe.

42  P. Schneider, H. Bakhshi, H. Armstrong, The future of skills employment in 2030, Pearson and Nesta 2017
43  Przykładem mogą być głosowania i ankiety organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie za pośrednictwem internetu.
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I. Zapewnienie stabilności gospodarczej, ale i stabilności społecznej wymaga aktywnych działań 
państwa i sektora prywatnego w sferze polityki senioralnej, rozumianej jako całość działań z myślą 
o obecnych jak i przyszłych seniorach.

II. Odpowiedzialna polityka senioralna wobec seniorów powinna uwzględniać związek aktywności 
zawodowej i ogólnej aktywności społecznej seniorów. Aktywność zawodowa jest bowiem często 
determinantem życia codziennego w ogóle.

III. Zwiększający się odsetek osób starszych w ogólnej populacji nie musi stanowić problemu, lecz 
może być rozwiązaniem problemu niedoboru kadr pracowniczych.

IV. Polityka zachęcania osób starszych do wydłużania aktywności zawodowej powinna kłaść nacisk 
na uwypuklenie zalet pozaekonomicznych wynikających z pozostawania na rynku pracy, takich jak 
pozytywny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną, kontakt z ludźmi, łatwość partycypowaniu w 
życiu wspólnot.

V. Należy wprowadzić zachęty fiskalne dla pracowników-seniorów poprzez zwolnienie uzyskiwane-
go wynagrodzenia za pracę z podatku dochodowego od osób fizycznych lub jego redukcję.

VI. Należy wprowadzić zachęty dla pracodawców zatrudniających seniorów w postaci zwolnienia z 
odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne leżące po stronie pracodawcy lub redukcję 
ich wysokości.

VII. Działania aktywizacyjne wobec osób starszych powinny skoncentrować się przede wszystkim na 
dostarczaniu bogatej oferty edukacyjnej dla osób w wieku niemobilnym i już w wieku poproduk-
cyjnym.

VIII. Długofalowym celem polityki pracy i polityki senioralnej powinno być rzeczywiste wyeliminowanie 
pojęcia-zjawiska wieku niemobilnego. Działania te – oparte na dostępie do edukacji osób w tym 
wieku jak i młodszych – powinny promować postawy zachęcające do nauki i poszerzania kompe-
tencji niezależnie od wieku.

IX. Szczególny nacisk w działalności edukacyjnej osób w wieku niemobilnym i osób w wieku popro-
dukcyjnym powinien być położony na kształcenie w zakresie kompetencji związanych z korzysta-
niem z nowoczesnych technologii informacyjnych.

X. Rządowe i samorządowe działania aktywizacyjne kierowane do osób starszych powinny kłaść 
szczególny nacisk na kwestię cyberbezpieczeństwa. 

WNIOSKI I REKOMENDACJE
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