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przeprowadzana jest transakcja pomiędzy osobami po-
szukującymi pracy za wynagrodzeniem a pracodawcami. 
Czynnikami istotnymi, mającymi wpływ na popyt na pracę, 
są koszty, jak też efektywność pracy oraz popyt na dobra 
i usługi. Rozbieżność popytu i podaży na pracę jest przy-
czyną powstania w pewnym stopniu zamkniętych sektorów 
rynku pracy. Niewielka możliwość wejścia do niektórych 
segmentów jest przypuszczalnie wynikiem zbyt wygóro-
wanych wymagań pracodawców, jak też spowodowana 
jest czynnikami kulturowymi oraz przynależnością do da-
nej organizacji. Rynek pracy można podzielić pod wpływem 
różnego rodzaju czynników, lecz tematem przewodnim ar-
tykułu jest czynnik demograficzny dotyczący starzenia się 
ludności, spadku liczby urodzeń, intensywnego spadku po-
tencjalnych zasobów pracy w Europie.

 Zasadniczym źródłem wiadomości o sytuacji na ryn-
ku pracy jest Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(Szydlik-Leszczyna 2012). Wyniki badania dostarczają in-
formacji w zakresie liczby osób aktywnych zawodowo, jak 
również osób bezrobotnych. Badania prowadzone są w Pol-
sce, w cyklu kwartalnym, przez Główny Urząd Statystycz-
ny (Noga, Stawicka 2011). Urzędy Statystyczne przekazują 
również informacje dotyczące przedsiębiorców. Istotną 
rolę spełnia Bank Danych Regionalnych, który jest zasobem 
Głównego Urzędu Statystycznego, posiadając największy 

Wstęp

Postępujące procesy globalizacyjne oraz zmniejszające 
się bariery komunikacyjne i informacyjne są przyczynami 
społeczno-gospodarczych przemian. Zmiany demograficz-
ne i kryzys ekonomiczny spowodowały niejako załamanie 
dotychczasowej, względnej stabilności. Nasilające się bez-
robocie, wczesna bezczynność i marginalizacja osób star-
szych skutkowała narastającymi problemami. Ze względu 
na niską aktywność zawodową osób po 50 roku życia (dalej 
50+) sytuacja na rynku pracy stawała się coraz trudniejsza. 
W obawie przed negatywnymi skutkami postępującego sta-
rzenia się społeczeństwa polskiego podjęto działania mają-
ce na celu aktywizację zawodową osób w fazie dojrzałości 
i starszych.

Charakterystyka rynku pracy

Rynek pracy stanowi umowny obszar interakcji ludzi, 
poszukujących szans na samorealizację z tymi, którzy ofe-
rują miejsce zatrudnienia. Rynek pracy stanowi całokształt 
zagadnień dotyczących kształtowania podaży oraz popytu 
pracy. Pełni formę regulatora procesów gospodarczych 
i społecznych, stymulując działania, na jakich podstawie 
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Artykuł podejmuje tematykę funkcjonowania rynku pracy. 
Ma on na celu przedstawienie niektórych działań, które sprzyjają 
aktywności na rynku pracy ludzi starszych w Polsce. Autorka zwra-
ca uwagę na trudną sytuację tej grupy społecznej na rynku pracy. 
Zaprezentowanych zostaje szereg działań podejmowanych przez 
rząd w celu zwiększenia aktywności na rynku pracy osób w wie-
ku 50+ oraz przedstawione są rozważania na temat elastycznych 
form zatrudnienia, jako efektywnego gospodarowania zasobami 
pracy.
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zbiór informacji w Polsce o sytuacji społecznej, społecz-
no-gospodarczej, demograficznej, jak też opisującym wo-
jewództwa, powiaty, gminy oraz stan środowiska. Rynek 
pracy od początku istnienia cechował się pewną asymetrią 
odnośnie ustalania treści kontraktu, przedstawiając prze-
wagę pracodawców. Z tej przyczyny pojawiły się rozmaite 
formy ingerencji państwa w formie regulacji zasad zawiera-
nia umów, ich treści, jak i warunków realizowania stosunku 
pracy. Regulacje te miały charakter ogólny bądź dotyczyły 
konkretnych sektorów rynku pracy. 

Ingerencja państwa ma charakter normatywny, jednak-
że niesie ze sobą skutki ekonomiczne oraz społeczne, wyra-
żające się między innymi podniesieniem kosztów pracy, jak 
też pobieraniem przez państwo znacznej części dochodu, 
np. z zamiarem zabezpieczenia wykonywanych świadczeń 
społecznych. Pojawiło się także szereg instytucji obsługu-
jących rynek pracy w wyniku chęci racjonalizacji interwen-
cji. Głównym czynnikiem gospodarki rynkowej w okresie 
industrializacji było ułatwianie coraz większej grupie pod-
miotów udziału w wymianie rynkowej. Względem stosun-
ku pracy odzwierciedlało się to poszerzeniem zatrudnienia, 
czyli wykonaniem pracy w oparciu o umowę. Z początkiem 
1990 roku rynek pracy przekształcił się w standardowy dla 
gospodarki konkurencyjnej rynek pracy pracodawcy. Wów-
czas powstał tzw. wolny rynek pracy, w którym właściciele 
firm zmierzali do zatrudnienia pracowników w zakresie cza-
su, wieku i kwalifikacji odpowiednich dla interesów firmy. 
Przejawem wykorzystania mechanizmów rynkowych był 
nagły spadek ofert pracy i wzrost redukcji pracowników. 
W późniejszych latach liczba zatrudnionych osób stale się 
zmniejszała. Istotnym problemem na rynku pracy stało się 
pojawienie tzw. szarej strefy, której działania nie tylko są 
nielegalne, ale i niedopuszczalne w świetle prawa. Głów-
nym skutkiem przemian gospodarki w Polsce było masowe 
bezrobocie (Kucab-Bąk 2011). Poziom bezrobocia rejestro-
wany jest od początku 1990 roku. Problem ten ma tenden-
cję stale powiększającą się i obejmuje obszar całego kraju. 
Bezrobocie jest zjawiskiem polegającym na niemożności 
znalezienia pracy zarobkowej przez osoby zdolne do pracy 
i gotowe do jej podjęcia. 

Kreowanie zmian na rynku pracy

Sektor rynku pracy z biegiem czasu ulega ciągłym 
zmianom. Wynika to z przemian politycznych i gospo-
darczych. Gospodarka w Polsce przed rokiem 1998 była 
centralnie sterowana, później nastąpiły zmiany i prze-
kształcenia, w konsekwencji doprowadzające do powsta-
nia gospodarki wolnorynkowej. W wyniku różnych zależ-

ności mechanizmu rynkowego, zmiany nastąpiły również 
na rynku pracy. Transformacja spowodowała, że w Polsce 
wykształcił się rządzący prawami popytu i podaży rynek 
pracy (Steinerowska-Streb 2009). Wynikiem zmian był wy-
soki popyt na pracę, powoli przekształcający się w stale 
rosnącą stopę bezrobocia.

Bezrobocie w Polsce to wciąż aktualne zjawisko, ma-
jące wiele przyczyn. Istotny problem stanowi między in-
nymi niski współczynnik zapotrzebowania na obsadzanie 
wolnych stanowisk pracy w stosunku do osób starających 
się o zatrudnienie. Dodatkowo mentalność przedsiębior-
ców i ich ukierunkowanie na poszukiwanie pracowników 
o wielu różnorodnych kompetencjach i profesjonalnych 
umiejętnościach, ogranicza możliwości pozyskania lub 
utrzymania tegoż stanowiska pracy. Na problem bezrobocia 
wpływają także wahania koniunktury, sezonowość wyko-
nywanych prac oraz w znacznym stopniu rozwój techniki, 
czyli automatyzacja. Również przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 roku, niosło ze sobą wiele istotnych 
zmian w aspekcie rynku pracy. Rynek pracy po akcesji Polski 
do Wspólnoty ożywił się wskutek wzrostu gospodarczego 
oraz funduszy strukturalnych, w wyniku czego powstało 
więcej nowych miejsc pracy (Nagaj 2009). Fundamentami 
jednolitego, unijnego rynku jest pięć podstawowych swo-
bód, a mianowicie: swoboda przepływu osób, swoboda 
przepływu towarów, swoboda przepływu usług, swoboda 
przepływu kapitału oraz swoboda przedsiębiorczości, któ-
rych zasadniczym celem było zniesienie wszelkich barier 
i integracja krajowych rynków (Sozański 2010). Swoboda 
przepływu osób jest jedną z fundamentalnych swobód 
traktatowych, której istota wyraża się w tym, że każdy, kto 
posiada obywatelstwo kraju członkowskiego, może bez 
żadnych ograniczeń przemieszczać się w obrębie Unii Eu-
ropejskiej. Początkowo swoboda ta była określana mianem 
swobody przepływu pracowników albowiem przyznawała 
ona obywatelom państw członkowskich UE prawo do prze-
mieszczania się w celu podjęcia zatrudnienia. Z upływem 
czasu swoboda ta była poszerzana i zaczęła obejmować 
nowe przestrzenie aktywności jednostki. Dotyczyła nie tyl-
ko procesu świadczenia pracy, ale również poszukiwania 
pracy, a pod wpływem orzecznictwa Europejskiego Trybu-
nału Sprawiedliwości stwierdzono, że ze swobody mogą 
korzystać również osoby, które są rodziną pracownika, 
niekoniecznie poszukujące miejsca zatrudnienia. Swoboda 
przepływu osób normatywnie wyrażona jest w artykule 45 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W ramach tej 
swobody dąży się do zniesienia wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową pomiędzy pracow-
nikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wy-
nagrodzenia i innych warunków pracy. Swoboda przepły-
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wu osób nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Polacy 
pozyskali większe możliwości pracy zarówno w kraju, jak 
i za granicą, lecz zmiany, do których doszło, zaowocowały 
emigrowaniem wykwalifikowanej kadry.

Kreowane zmiany dotyczyły również transformacji in-
stytucji wspierających rynek pracy jak np. Państwowych 
Urzędów Pracy. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w ży-
cie dnia 27 maja 2014 roku, nałożono obowiązek profilo-
wania osób bezrobotnych. Profilowanie rozpatrywane jest 
w aspekcie pomocy osobom bezrobotnym i ich wspierania 
w poszukiwaniu miejsca pracy. Profilowanie miało na celu 
ułatwienie ustalenia odpowiedniej formy pomocy (roz-
patrywanej indywidualnie) i wprowadzenie osób nieak-
tywnych zawodowo ponownie na rynek pracy. Czynności 
dotyczące profilowania dają możliwość wstępnej oceny 
sytuacji bezrobotnego, wyznaczenia kierunku ponownej 
jego aktywizacji. Przyjęto trzy profile pomocy, jak też formy 
pomocy realizowanych w kontekście tychże profili. Pierw-
szy odnosi się do formy pomocy i obejmuje pośrednictwo 
pracy, a w uzasadnianych sytuacjach poradnictwo zawo-
dowe lub inne formy takie jak: uczestnictwo w szkoleniu 
grupowym, uczestnictwo w szkoleniu określonym przez 
osobę bezrobotną, opłacenie należności za egzaminy bądź 
pozyskania licencji, pomoc finansowa w formie pożyczki na 
rozpoczęcie własnego przedsięwzięcia. Drugi profil odnosi 
się do całości usług oraz instrumentów rynku pracy, zleco-
nych przez urząd pracy wszelkich czynności aktywizacyjnych 
i wszelkich form wsparcia. Natomiast trzeci uwzględnia pro-
gramy szczególne, doradztwo zawodowe, Program Aktywi-
zacji i Integracji, jak też czynności aktywizacyjne polecone 
przez Urząd Pracy. Ten jednak profil odnosi się do aktywnych 
zawodowo, potrzebujących wyłącznie propozycji pracy, ale 
i wymagających pomocy w zakresie szkoleń, staży, grantów, 
bonów czy dotacji na rozwinięcie swojego przedsięwzięcia. 
Sprecyzowanie indywidualnego profilu ma pomóc w stwo-
rzeniu Indywidualnego Planu Działania – IPD, obejmującego 
działania i czynności mające na celu aktywizację zawodową. 
Reforma urzędów dotyczyła uproszczenia struktury obsługi 
i wprowadziła doradców klienta, którzy pilotują działania do-
tyczące poszczególnych osób. Przeprowadzone zmiany miały 
ułatwić pracę zarówno urzędom w pośrednictwie pracy np. 
poprzez dotarcie do osób o odpowiednich kompetencjach. 
W Polsce, pod koniec lutego 2015 roku, zarejestrowanych 
osób z określonym profilem pomocy było 1 840,3 tysiące 
(https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1336342/BEZ-
ROBOCIE..... 2016). 

Istotną formą przeciwdziałania bezrobociu jest także 
aktywizacja zawodowa osób po pięćdziesiątym roku życia, 
m.in. poprzez dofinansowanie wynagrodzenia. Pracodaw-

cy zatrudniający skierowane z urzędu osoby 50+, otrzymu-
ją dofinansowanie do wynagrodzenia na okres 12 lub 24 
miesięcy. Działania podejmowane z myślą o aktywizacji tej 
grupy bezrobotnych prowadzone są już od kilku lat w ra-
mach Programu „Solidarność pokoleń”. Program zakłada, 
że w roku 2020 wskaźnik zatrudnienia w tej grupie osób 
będzie przedstawiał poziom aż 50%. Czynnikiem wspierają-
cym aktywizację zawodową tej grupy wiekowej jest zwięk-
szenie dostępności szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Społeczna marginalizacja osób starszych

Nierówne i krzywdzące traktowanie osoby bądź grupy 
osób ze względu na wiek, jeszcze do niedawna było pro-
blemem rzadko nagłaśnianym w mediach, a dotykało dużej 
części polskiego społeczeństwa. Wiek dojrzały, niegdyś po-
strzegany jako gwarancja doświadczenia i życiowej mądro-
ści, w powszechnej opinii zaczął wywoływać stereotypowe, 
oparte na uprzedzeniach i niewiedzy skojarzenia związane ze 
zmniejszoną efektywnością zawodową osób starszych, bra-
kiem umiejętności przystosowania się do postępu technolo-
gicznego, większą podatnością na choroby, nieporadnością, 
uciążliwością dla otoczenia, brakiem chęci do podejmowania 
nowych wyzwań. W konsekwencji starsi ludzie byli dyskry-
minowani w wielu sferach funkcjonowania – począwszy od 
rynku pracy, służby zdrowia, poprzez rynek usług, dostęp do 
dóbr i informacji, skończywszy na relacjach społecznych i co-
dziennych kontaktach interpersonalnych.

Granica określająca starość dla jednych zaczyna się 
z chwilą przejścia na emeryturę, dla innych w momencie, 
kiedy pojawiają się pierwsze ograniczenia fizyczne. Według 
standardów Unii Europejskiej okres starzenia rozpoczyna 
się po ukończeniu 50 roku życia. W tym czasie ludzie starsi 
zmieniają pełnione przez siebie role społeczne, a ich miejsce 
zajmuje młode pokolenie. Marginalizacja ludzi starszych nie 
jest wyraźnie widoczna. Pierwszym sygnałem jest nieobec-
ność ludzi starszych w życiu zawodowym i publicznym. Rynek 
pracy jest obszarem, na którym osoby starsze są szczegól-
nie narażone na gorsze traktowanie. Negatywne stereotypy 
w połączeniu z kryzysem gospodarczym powodują, że na ryn-
ku pracy faworyzowani są dwudziesto- i trzydziestolatkowie, 
postrzegani jako pracownicy bardziej efektywni, kreatywni, 
elastyczni, a przy tym niewymagający i perspektywiczni, 
w przeciwieństwie do osób po 50 roku życia. Osoby starsze 
postrzegane są za mniej wydajne, niechętne innowacjom 
i zmianom, a przy tym wykazujące wyższe wymagania finan-
sowe. O nierównym traktowaniu świadczy zamieszczanie 
ogłoszeń o preferowanym wieku potencjalnego pracownika 
oraz wymagany zazwyczaj zbyt wysoki poziom wykształcenia.
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nieuniknionego wzrostu obciążeń finansowych osób mło-
dych, w przyszłości mogą one w pewnym momencie od-
mówić dalszego finansowania emerytur swoich rodziców 
oraz dziadków i zerwać w ten sposób niepisaną umowę mię-
dzypokoleniową, będącą podstawą systemu repartycyjnego. 
W takiej sytuacji starsze pokolenie pozostałoby bez środków 
do życia (Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu 2011). 

Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobot-
nych na koniec 2015 roku była niższa niż w tym samym 
okresie 2014 roku aż o 261,8 tysięcy osób, tj. o 14,3% i wy-
nosiła 1 563,3 tysiące osób (BAEL 2015). Pomimo, że po-
dobnie jak w poprzednich latach najstarsze grupy wiekowe 
charakteryzowały słabsze zmiany sytuacji na rynku pracy, 
to przyczyniły się one do ogólnego wzrostu wskaźnika za-
trudnienia. Liczba bezrobotnych w wieku 50+ w skali roku 
zwiększyła się o 1,2%, co przedstawione zostało w tabeli 1.

Tabela 1. Aktywność zawodowa osób powyżej 50 roku życia

BAEL 50+

IV kwartał roku

2013 2014 2015

Aktywni zawodowo 
[tys.] 4 629 4 699 4 786

Bierni zawodowo 
[tys.] 8 900 8 950 8 886

Współczynnik 
aktywności 

zawodowej [%]
34,2 34,3 35,0

Wskaźnik 
zatrudnienia [%] 31,8 32,4 33,4

Stopa bezrobocia 
[%] 6,8 5,9 4,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie BAEL, (2015) Ba-
dania Aktywności Ekonomicznej Ludności w latach 2013-2015, 
http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-
-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/ [25.07.2016].

Tabela 1 prezentuje dane, z których wynika, że już w IV 
kwartale 2014 roku wśród ludności w wieku 50+ aktywnych 
zawodowo było 4 699 tysięcy, czyli o 70 tysięcy osób więcej 
w stosunku do roku poprzedniego. Współczynnik aktywności 
zawodowej wyniósł 34,3%, wzrastając o 0,1 punktu procen-
towego w porównaniu do roku 2013. Oznacza to, że w 2014 
roku aktywna pozostała co trzecia osoba w omawianej gru-
pie wiekowej. IV kwartał roku 2015 potwierdza pozytywny 
wydźwięk aktywizacji zawodowej osób starszych. Z zawar-
tych w tabeli 1 danych liczbowych wynika, że współczynnik 

Osoby w podeszłym wieku borykają się z wieloma pro-
blemami w tym również z ubóstwem, którego najczęstszym 
powodem jest utrata pracy lub problem z jej pozyskaniem 
ze względu na wiek. Pociąga to za sobą inne niekorzystne 
zjawiska społeczne i ekonomiczne. Wykluczenie z rynku pra-
cy oznacza dla wielu istotne zmniejszenie szans powrotu do 
aktywności zawodowej i zagwarantowania sobie dochodów 
niezbędnych do życia. Marginalizacja na rynku pracy powo-
duje konieczność utrzymywania się z niezarobkowych źródeł 
pracy, sprzyja zatrudnianiu na gorzej płatnych stanowiskach, 
przy pracach sezonowych w ograniczonej lub nielegalnej for-
mie zatrudnienia. Coraz częściej szansę na pozyskanie pracy 
mają jedynie osoby młode, elastyczne, posiadające bogaty 
wachlarz kwalifikacji zawodowych (Pikuła 2015). Jednocze-
śnie marginalizacja osób starszych przyczynia się do pogłę-
biania niekompetencji zawodowych oraz braku możliwości 
ich zmiany i rozwoju. Zostają również osłabione związki 
o charakterze integracyjnym, w efekcie czego zatarciu ule-
gają kontakty, a osoby te mają utrudniony powrót na rynek.

Osoby starsze, które posiadają niski status materialny, 
mogą liczyć na pomoc w ośrodku pomocy społecznej, lecz 
są to tak niskie kwoty, że nie są wystarczające nawet na 
miesięczne pokrycie kosztów utrzymania, w tym wyżywie-
nia czy opłat. Dlatego też osoby starsze rzadziej korzystają 
z życia publicznego. Jednak wiele osób pomimo podeszłego 
wieku ma swoje własne pasje oraz przejawia chęć dalsze-
go rozwoju i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym 
i zawodowym. Jeszcze do niedawna osoby starsze często 
były traktowane w sposób różny. Ich doświadczenie, ak-
tywność, chęć pracy, wiedza, kompetencje i umiejętności 
zazwyczaj nie były doceniane. W starciu z młodszymi od 
siebie rocznikami przegrywali, gdyż nawet poszukując pra-
cy, dla pracodawcy głównym kryterium był wiek kandydata. 
W ostatnich latach działalność ze strony Państwa w sferze 
aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia nabrała du-
żego rozpędu. Rynek pracy wciąż się przeobraża, stwarzając 
nowe szanse kontynuowania pracy lub pozyskania nowego 
miejsca zatrudnienia.

Diagnoza obecnej sytuacji 
osób 50+ na rynku pracy

Problem bezrobocia grupy osób po 50 roku życia jest 
istotny, ze względu na fakt spowolnienia rozwoju demo-
graficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku oby-
wateli. Trwający proces starzenia się ludności Polski, który 
jest wynikiem wydłużania się trwania życia, a pogłębiany 
niskim poziomem dzietności, stanowi wyzwanie dla poli-
tyki socjalnej państwa. Pojawiły się także opinie, że wobec 
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programy przedstawiają spójną wizję działań, które wspie-
rają aktywność zawodową, społeczną i sprzyjają poprawie 
jakości życia osób powyżej 50 roku życia.

Formę aktywnego przeciwdziałania bezrobociu bez 
wątpienia stanowi również polityka podatkowa kraju, któ-
ra obejmuje ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców. Ulgi te 
przyczynią się zarówno do stworzenia nowych miejsc pracy, 
jak i rozwoju gospodarczego. Redukcja obciążeń podatko-
wych na poziomie prawnie dozwolonym, umożliwia przed-
siębiorcy częściowe zminimalizowanie kosztów, gdzie za-
oszczędzone pieniądze, odpowiednio zainwestowane, prze-
kładają się na rozwój firmy. Ponieważ jednak pracodawcy 
niechętnie zawierają klasyczne umowy o pracę, szczególnie 
z osobami w podeszłym wieku, kompromis stanowią ela-
styczne formy zatrudnienia. Swoboda kształtowania stosun-
ku pracy pomiędzy stronami umów cywilnoprawnych jest 
dla przedsiębiorcy możliwością oceny kompetencji pracow-
nika i jego elastyczności w przystosowywaniu się do pracy.

Kształtowane warunki zatrudnienia, szczególnie dla 
zaawansowanej już grupy wiekowej, najczęściej przybie-
rają formę terminowych umów o pracę z okresem prób-
nym oraz umów o dzieło lub zlecenie. Pracodawcy chętniej 
wykorzystują te formy zatrudnienia nie tylko ze względu 
na możliwość oceny zaangażowania i doświadczenia pra-
cownika, lecz w szczególności na optymalizację i redukcję 
kosztów pracy np. pomijając przepisy o wynagrodzeniu za 
godziny nadliczbowe (Jackowiak, Uziak, Wypych-Żywicka 
2012). W przypadku tych form zatrudnienia optymaliza-
cja kosztów dotyczy możliwości płacenia niższych składek 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast umowa 
o dzieło pozwala na całkowite uniknięcie opłaty składek, 
gdyż ta forma nie podlega przymusowi ich opłacania. Do-
datkowo, zobowiązania pracodawcy względem pracownika 
są ograniczone. Przedsiębiorca może zakończyć współpracę 
bez podania przyczyn swej decyzji i stosowania długiego 
okresu wypowiedzenia (Stojek-Siwińska 2014). Zaintere-
sowanie pracowników elastycznymi formami pracy wynika 
z szerszych możliwości, jakie stwarza ta forma, np. poprzez 
swobodę określania czasu pracy. Niepełnowymiarowe za-
trudnienie pozwala na dostosowanie czasu do indywidual-
nych potrzeb, umożliwiając łączenie aktywności zawodowej 
z doskonaleniem zawodowym lub pełnionymi funkcjami 
społecznymi.

Instytucje wspierające rynek pracy

Podstawą obecnego okresu w gospodarce jest budo-
wanie wiedzy społeczeństwa informacyjnego. Istotne ce-
chy stanowiące o atrakcyjności człowieka na rynku pracy 

aktywności zawodowej w porównaniu do roku 2014 wzrósł 
0,6 punktu procentowego, co oznacza, że z roku na rok na-
stępuje dynamiczny wzrost tego wskaźnika. Aktywność za-
wodowa osób po 50 roku życia wzrosła o 1,9%, co stanowi 
87 tysięcy osób więcej niż w roku poprzednim.

Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym 
w polskich warunkach. Takim bodźcem aktywności życiowej 
są programy aktywizacji zawodowej i społecznej, projek-
towane przez Państwo. Podjęte działania na rzecz aktywi-
zacji starszych grup wiekowych trwają już od 2008 roku. 
Wówczas to rozpoczęły się działania w ramach Programu 
„Solidarność pokoleń”, zaprojektowane w celu podniesie-
nia wskaźników zatrudnienia w przedziale wiekowym 50+. 
W roku 2020 Program zakłada osiągnięcie wskaźnika za-
trudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50% (htt-
p://50plus.gov.pl  2016). Jednym z założeń tego Programu 
jest zmniejszenie kosztów pracy osób 50+ poprzez zwolnie-
nie pracodawców ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy skrócenie 
okresu, za który pracodawca płaci wynagrodzenie w przy-
padku choroby pracownika. 

Bezpośrednio do kobiet i mężczyzn w wieku 50+ skiero-
wane zostało także wsparcie w ramach licznych programów 
i projektów finansowanych z Funduszu Pracy, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy-
kładem takiego działania jest Program Aktywna Kobieta, 
umożliwiający zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet 
powyżej 50 roku życia. Celem programu jest także ułatwie-
nie bezrobotnym kobietom w tym przedziale wiekowym 
udziału w przedsięwzięciach zwiększających szanse na pod-
jęcie pracy lub jej utrzymanie, a także stworzenie możliwo-
ści uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Program „Solidarność pokoleń” zaktualizowany w grud-
niu 2013 roku, kładzie w nowej wersji duży nacisk na zwięk-
szanie kompetencji osób w wieku 45+ tak, by jak najdłużej 
mogły one odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Obec-
nie realizowany jest również Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych obejmujący lata 
2014-2020. Program, podobnie jak jego pierwsza wersja 
na lata 2012-2013, jest przedsięwzięciem kompleksowym, 
uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające 
poprawę jakości oraz poziomu życia osób starszych. Zakłada 
także praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządo-
wych do działań służących społecznemu i zawodowemu 
zaangażowaniu seniorów. Dodatkowo obejmuje m.in. dzia-
łania na rzecz edukacji osób starszych. Wśród nich warto 
wyróźnić działania stymulujące poprawę aktywności spo-
łecznej i zawodowej, która pozwoli na aktywne włączenie 
się w życie społeczności lokalnych. Wszystkie wymienione 
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Instytucje szkoleniowe 

Instytucje szkoleniowe to zarówno publiczne, jak i nie- 
publiczne podmioty, które prowadzą edukację pozaszkolną 
na podstawie odrębnych przepisów. Oferują one szkolenia 
osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy (Wiśniew-
ski, Zawadzki 2009). Po dokonaniu wpisu do rejestru in-
stytucji szkoleniowych, można otrzymać zlecenie opłacone 
z funduszy publicznych na prowadzenie szkoleń. Rejestr in-
stytucji szkoleniowych prowadzony jest przez Wojewódzki 
Urząd Pracy odpowiedni z uwagi na lokalizację siedziby in-
stytucji szkoleniowej. Do rejestru wpisywane są instytucje 
posiadające akredytację uzyskaną w kuratorium oświaty. 
Instytucje szkoleniowe oferują szereg usług, jednak najczę-
ściej świadczone to: nauka języków obcych, nauka jazdy, 
obsługi komputerów oraz informatyki.

Instytucje partnerstwa lokalnego

Instytucje partnerstwa lokalnego to instytucje, które 
realizują w zakresie rynku pracy inicjatywy partnerów. Two-
rzone są w obszarze zadań określonych ustawą i wspoma-
gane przez organy samorządu terytorialnego (http://psz.
praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje-rynku-pracy 2016). 
Podmiotami wspierającymi rynek pracy są także: akademic-
kie biura karier, gminne centra informacji, szkolne ośrodki 
kariery, itp. Instytucją wspierającą rynek pracy jest także 
Urząd Pracy. Urzędy Pracy współpracują z innymi insty-
tucjami na rzecz rynku pracy, realizując zadania w zakre-
sie zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia 
skutków bezrobocia. Do ich podstawowych działań nale-
żą: przygotowanie instrumentów oraz usług rynku pracy, 
rzetelne zarządzanie środkami finansowymi, pozyskiwanie 
kapitału z różnych źródeł, a przede wszystkim zawodowy 
rozwój pracowników Urzędu Pracy. Instytucje partnerstwa 
lokalnego to szereg instytucji realizujących przedsięwzię-
cia partnerów rynku pracy na podstawie umów wspoma-
ganych przez organy samorządu terytorialnego. Pośród 
nich należy wyróżnić lokalne i regionalne organizacje po-
zarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz budżetowe 
jednostki kreowane przez lokalne samorządy (np. gminne 
centra informacji, punkty szansy). Funkcjonują one w celu 
zmniejszenia bezrobocia poprzez aktywizowanie osób bez-
robotnych. Instytucje partnerstwa lokalnego nie posiadają 
odrębnej formy prawnej i obowiązują przez czas realizowa-
nego projektu. Samorządy lokalne chcą stworzyć możliwie 
jak najlepsze warunki przedsiębiorcom do inwestowania 
i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Sukcesy inwestorów 
niewątpliwie przyczyniają się do promocji gminy i zachę-

to: innowacyjność, kreatywność oraz umiejętność tworze-
nia kontaktów. Bez wątpienia bardzo ważną rolę spełnia-
ją instytucje wspierające rynek pracy, których głównym 
zadaniem jest zmierzanie do efektywnego oraz pełnego 
zatrudnienia. Instytucje wspierające rynek pracy mają na 
uwadze poprawę jakości pracy oraz wzrost mobilności na 
rynku pracy. Poniżej zostało scharakteryzowanych klika In-
stytucji wspierających osoby bezrobotne w podjęciu pracy. 

Publiczne służby zatrudnienia

W Polsce publiczne służby zatrudnienia powstały 
w 1918 roku. Z biegiem lat ich struktura, jak i zadania ule-
gły bardzo dużym przemianom. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.), publicz-
ne służby zatrudnienia ulokowane są na pierwszym miejscu 
pośród instytucji wykonujących czynności wspierające na 
rzecz rynku pracy. Obejmują organy zatrudnienia, łącznie 
z powiatowymi oraz wojewódzkimi urzędami pracy, urząd 
służący ministrowi właściwemu w zakresie prawa pracy, 
jak również urzędy wojewódzkie wykonujące czynności 
określone ustawą (http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/in-
stytucje-rynku-pracy 2016). Do publicznych służb zatrud-
nienia zalicza się 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 
urzędów powiatowych. Zasadniczą instytucją działającą 
w kwestii przeciwdziałania bezrobociu są Powiatowe Urzę-
dy świadczące wsparcie aktywizacji osób bezrobotnych. 
Pomoc obejmuje czynności zarówno poradnictwa zawo-
dowego, wdrażanie i wykonanie lokalnych koncepcji oraz 
refundowania rożnego rodzaju szkoleń dla osób mających 
problemy ze znalezieniem miejsca pracy.

Agencje Zatrudnienia

Agencje Zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami 
organizacyjnymi. Termin „agencje zatrudnienia” jest okre-
śleniem ogólnym obejmującym agencje: doradztwa per-
sonalnego, pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej oraz 
pośrednictwa zawodowego (Kucab-Bąk 2011). Działania 
w tym zakresie prowadzić mogą jednostki samorządu te-
rytorialnego, fundacje, szkoły wyższe, jak też stowarzysze-
nia, zawodowe lub społeczne organizacje i inne organiza-
cje, których celem statutowym jest wykonywanie takich 
usług. Marszałek województwa prowadzi rejestr agencji 
zatrudnienia odpowiedni do siedziby instytucji. Agencje 
zatrudnienia winny współdziałać z organami zatrudnienia 
w obszarze polityki rynku pracy.



Paulina Sudoł – Aktywizacja zawodowa osób...

49

9. Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2013 roku, (2013) 
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozda-
nia/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015/ 
[27.07.2016].

10. Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2014 roku, (2014) 
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/
rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/osoby-powyzej-
-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-2013-roku/ [27.07.2016].

11. Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 roku, (2015) 
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozda-
nia/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015/ 
[27.07.2016].

12. Pikuła R.G., (2015) Senior na rynku pracy [w:] Pikuła N.G., (red.), 
Marginalizacja na rynku pracy: teorie a implikacje praktyczne, Kra-
ków: Wydawnictwo IMPULS.

13. Sozański J., (2010) Prawo Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań: Pol-
skie Wydawnictwo Prawnicze IURIS.

14. Steinerowska-Streb I., (2009) Rynek pracy w gospodarce transfor-
mującej się – przykład Polski [w:] Pangsy-Kania S., Szczodrowski G., 
(red.), Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, 
problemy, wyzwania, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

15. Stojek-Siwińska M., (2014) Pozostałe formy świadczenia pracy [w:] 
Wawrzyńczak-Jędryka B., (red.), Meritum. Prawo pracy, Warszawa: 
Wolters Kluwer SA.

16. Szydlik-Leszczyna A.,(2012) Funkcjonowanie współczesnego rynku 
pracy. Wybrane uwarunkowania, Warszawa: Difin.

17. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (2016) http://eur-
-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/
TXT&from=PL [25.07.2016].

18. Wach T., Sadowski Z., (2003) Leksykon pracy, bezrobocia i zabezpie-
czenia społecznego, Warszawa: Biblioteczka pracownicza.

19. Wiśniewski Z., Zawadzki K., (2009) Infrastruktura instytucjonalna 
i popyt na pracę na lokalnym rynku pracy [w:] Horodeński R.C., 
(red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. 
Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Białystok: Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

cają do inwestowania na jej obszarze innych, a także do 
tworzenia nowych miejsc pracy, co z kolei niewątpliwie 
wpływa na zmniejszanie bezrobocia. Regulacje na pozio-
mie władz lokalnych mogą dotyczyć bezpośredniej pomocy, 
subwencji, ulg podatkowych, dotacji lub promocji. Takimi 
instrumentami informacyjno-promocyjnymi są: ogólnodo-
stępne strony internetowe, broszury, foldery czy sugestie 
inwestycyjne na stronach internetowych gminy.

 
Podsumowanie

Tematyka artykułu skupia się na charakterystyce i funk-
cjonowaniu rynku pracy. Pokrótce zostały przedstawione 
zmiany zachodzące na rynku pracy w ostatniej dekadzie. 
W artykule opisano m.in. wpływ transformacji instytucji na 
rynku pracy oraz skutki asymilacji kraju z państwami człon-
kowskimi UE. Wskazano założenia integracji krajowych ryn-
ków oraz omówiono istotę pięciu swobód unijnych, obo-
wiązujących na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Artykuł porusza problem niskiej aktywności zawodowej 
osób po 50 roku życia. Autorka podejmuje próbę wskazania 
społeczno-ekonomicznych czynników mających wpływ na 
dezaktywizację osób starszych na rynku pracy. Tematyka ar-
tykułu zwrócona jest przede wszystkim na zagadnienia doty-
czące aktywizacji zawodowej oraz elastycznych form zatrud-
nienia, jako efektywnego gospodarowania zasobami pracy.

 

Bibliografia

1. BAEL, (2015) Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w latach 
2013-2015, http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/
badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/ [25.07.2016].

2. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, (2011) Starzenie się 
społeczeństwa polskiego i jego skutki, http://www.senat.gov.pl/gfx/
senat/pl/senatopracowania/15/plik/ot-601.pdf [26.07.2016].

3. http://50plus.gov.pl/aktywizacja-zawodowa-osob-50-rozpoczy-
na-sie-ogolnopolska-kampania-informacyjnopromocyjna-40365 
[27.07.2016].

4. https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1336342/BEZROBO-
CIE%20REJESTROWANE%20W%20POLSCE%20-%20luty%202015.
pdf/6f5edd0a-e8b8-4709-aa65-a7b5e03a9aa3?t=1427187998000 
[25.07.2016].

5. http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje-rynku-pracy 
[25.07.2016].

6. Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywicka A., (2012) Prawo pracy. 
Podręcznik dla studentów prawa. Wydanie 4, Warszawa: Wydaw-
nictwo: LEX Wolters Kluwer SA.

7. Kucab-Bąk K., (2011) Rynek Pracy w regionie Polski Wschodniej, Ja-
rosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Eko-
nomicznej w Jarosławiu.

8. Nagaj R., (2009) Rynek pracy w Polsce a integracja europejska [w:] 
Noga M., Stawicka K., (red.), Rynek pracy w Polsce w dobie integra-
cji europejskiej i globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.PL.

Licencja:           Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach. 
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.
Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ 
Publikacja dostępna w sieci pod adresem: http://kwartalnikrsk.pl

http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/osoby-powyzej-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-2013-roku/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/osoby-powyzej-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-2013-roku/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/osoby-powyzej-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-2013-roku/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/15/plik/ot-601.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/15/plik/ot-601.pdf
http://50plus.gov.pl/aktywizacja-zawodowa-osob-50-rozpoczyna-sie-ogolnopolska-kampania-informacyjnopromocyjna-40365
http://50plus.gov.pl/aktywizacja-zawodowa-osob-50-rozpoczyna-sie-ogolnopolska-kampania-informacyjnopromocyjna-40365
https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1336342/BEZROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE - luty 2015.pdf/6f5edd0a-e8b8-4709-aa65-a7b5e03a9aa3?t=1427187998000
https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1336342/BEZROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE - luty 2015.pdf/6f5edd0a-e8b8-4709-aa65-a7b5e03a9aa3?t=1427187998000
https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/1336342/BEZROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE - luty 2015.pdf/6f5edd0a-e8b8-4709-aa65-a7b5e03a9aa3?t=1427187998000
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje-rynku-pracy

	h.8e8q7jj2uced
	h.2owahjasohkr
	h.lq76dop0yyod
	h.ozdcwfgsszmt
	h.n8fcay7sg919
	h.cjzol7vxy5d6
	h.5hyyds1vthyc
	h.kxujh6it5m4v
	h.eceawmubr3yj
	h.rzoi7yl992ki
	h.46a5uooktnm
	h.l2h9el8zm3i
	h.vyatemr9h71d
	h.9zhxtqtclgm4
	h.44pp6a93g8hp
	h.jsww1b16fgub
	h.pefatpq77h5i
	h.vsxv7xppz6j3
	h.pvlvhvor69m0

