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1. Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa chcąc być konkurencyjnym na rynku muszą dysponować odpowiednimi
zasobami zarówno tymi o charakterze majątkowym jak i zasobami ludzkimi, bowiem te
ostatnie determinują możliwości wykorzystania tych pierwszych. Coraz częściej podkreśla się
w literaturze przedmiotu, że zasoby ludzkie i ucieleśniony w nich kapitał ludzki są ważnymi
elementami aktywów każdego przedsiębiorstwa1. Ważne są tu zasoby ilościowe jaki i
jakościowe. Pierwszy aspekt jest istotny w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
nie tylko w Polsce ale w wielu krajach na kontynencie europejskim. Dodatkowo starzenie się
społeczeństwa i zmniejszanie liczby pracowników wymaga nowego podejścia do zarządzania
zasobami ludzkimi. W związku z tym, że spada liczba młodych wchodzących na rynek pracy,
konieczne staje się zachęcanie osób starszych do pozostawania w firmie nawet po osiągnięciu
wieku emerytalnego.

1

Król H., Kapitał ludzki organizacji [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego
organizacjipod red. H. Króla, A. Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

2

Starzenie się ludności występuje w całej Unii Europejskiej, ale w Polsce proces ten jest
szczególnie silny. Do 2015 r. liczba osób w wieku produkcyjnym, to jest kobiet w wieku 1859 lat i mężczyzn w wieku 18-64 lata, zmaleje o 564 tys. osób. Wspomniany spadek nasili się
w kolejnych latach – do 2020 r. osób w wieku produkcyjnym będzie już o 2 068 tys. mniej niż
obecnie, zaś do 2035 r. ubytek wyniesie 3831 tys., co stanowi równowartość aż 28,2%
populacji osób pracujących poza rolnictwem w 2010 r. O pracowników będzie więc coraz
trudniej. Problem ten szczególnie będzie dotyczyć pracowników w wieku 18-44 lata.
Wprawdzie do 2015 r. liczba osób reprezentujących tę kategorię zmaleje tylko o 289 tys., ale
już do 2035 r. ubytek wyniesie aż 4459 tys., czyli bez mała 1/3. W takiej sytuacji potencjalne
rezerwy zatrudnienia należy dostrzegać w populacji osób starszych, w wieku 45-59/64 lata.
Ich liczba początkowo wprawdzie również spadnie (do 2020 r. o 846 tys.), ale do 2035 r.
będzie większa od obecnej o 628 tys. 2.
Wato zauważyć, iż obecnie aktywność zawodowa tej grupy pozostaje stosunkowo niska,
teoretycznie problem ten rozważając zauważamy, że jest możliwe zwiększenie jej udziału w
zatrudnieniu. O ile bowiem spośród osób w wieku 18-44 lata pracuje 66,9%, o tyle wśród
osób w wieku 45-59/64 odsetek ten wynosi tylko 58,5%. Gdyby udział pracujących w grupie
45-59/64 lata był taki sam, jak wśród osób w wieku 18-44 lata, byłoby o 775 tys.
pracowników więcej. Wskazuje to na znaczne rezerwy zatrudnienia, które byłyby w stanie
powstrzymać prognozowany spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Jednak w
perspektywie do 2020 r. aktywizacja osób po 45. roku życia może być niewystarczająca,
ponieważ w ciągu najbliższych 10 lat będzie maleć zarówno populacja w wieku 18-44 lata,
jak i ta w wieku 45-59/64 lata. Trzeba więc będzie sięgnąć nawet po osoby w tzw. wieku
poprodukcyjnym, spośród których dziś pracuje bardzo mało, bo zaledwie 5,9%. Z powyższej
analizy wypływa następujący wniosek, aby liczba pracujących w gospodarce pozostała na
dotychczasowym poziomie, konieczna staje się aktywizacja osób starszych – zarówno w
wieku produkcyjnym, jak i poprodukcyjnym. Dlatego niezbędna jest już dziś zmiana
nastawienia pracodawców do zatrudniania osób po 45 roku życia – w przeciwnym wypadku
niejedna firma zderzy się z problemem braku rąk do pracy. Temat ten został podjęty w
prezentowanym raporcie, w którym przedstawimy wyniki badań ilościowych jakie zostały
przeprowadzone na populacji 200 przedsiębiorstw, zatrudniających osoby 45+. W grupie tej
znalazło się 100 przedsiębiorstw wykorzystujących elastyczne formy zatrudnienia i 100
przedsiębiorstw, które ich nie stosowały.
2

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Warszawa sierpień
2012; www.mpips.gov.pl: pobrano 2010.2012 r.
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Celem badań było zidentyfikowanie determinantów aktywności zawodowej osób wieku
45 i więcej lat, ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych (nietypowych) form zatrudnienia
i organizacji pracy. Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz wywiadu, który
zawierał ustaloną z góry listę pytań, jednakową dla wszystkich respondentów. Wywiadem
została objęta kadra zarządzająca lub osoby wyznaczone do wywiadu przez zarząd.
Przygotowany kwestionariusz zawierał pytania otwarte i zamknięte pozwalające na
rozpoznanie czy i na ile wykorzystywane przez przedsiębiorstwa sposoby zarządzania
zasobami ludzkim oraz formy zatrudnienia i organizacji pracy sprzyjają podtrzymaniu
aktywności zawodowej pracowników w starszych grupach wieku. Na tej podstawie w
kwestionariuszu wyróżniono siedem podstawowych bloków pytań ustalających:


Blok I: Opinię pracodawców o poziomie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz
jakości pracy pracowników w starszych grupach wieku wraz z identyfikacją ich
ewentualnych luk kompetencyjnych;



Blok II: Sposoby podejścia do starszych pracowników w ramach takich elementów
zarządzania zasobami ludzkimi, jak: nabór pracowników (rekrutacja i selekcja), a
także motywowanie, rozwój i ocena pracowników;



Blok III: Znajomość i zakres wykorzystania strategii zarządzania wiekiem w
organizacji;



Blok IV: Zakres wykorzystania nietypowych form zatrudnienia i organizacji pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w odniesieniu do pracowników w
starszych grupach wieku;



Blok V. Czynniki determinujące oraz ewentualne bariery wykorzystania nietypowych
form zatrudnienia i organizacji pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ich
zastosowania w odniesieniu do pracowników w starszych grupach wieku;



Blok VI: Ocenę istniejących rozwiązań prawnych (przedemerytalna ochrona
zatrudnienia, skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego itp.) w odniesieniu do
pracowników w starszych grupach wieku oraz w zakresie stosowania nietypowych
form zatrudnienia i organizacji pracy;



Blok VII. Propozycje rozwiązań prawnych i instytucjonalnych wpływających na
podtrzymywanie aktywności zawodowej pracowników w starszych grupach wieku, w
szczególności

poprzez

proponowanie

im

elastycznych

(nietypowych)

form

zatrudnienia i organizacji pracy.
Wyróżnione bloki problemów tworzą konstrukcję niniejszego raportu.
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2. Charakterystyka badanej populacji przedsiębiorstw
Badaniem objęto 202 przedsiębiorstwa . Większość z nich była zlokalizowana w
miastach (91,6%), a tylko kilkanaście (7,9%) swoją siedzibę miało na terenach wiejskich.
Wykres 1. Koncentracja głównej działalności firmy3
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Działalność główna badanych firm koncentrowała się przede wszystkim w sektorze usług
rynkowych (39,1%). Ponad jedna czwarta związana była z produkcją przemysłową a 16,3%
funkcjonowało w sektorze usług nierynkowych i 15,3% w budownictwie. Tylko 1,5% badanej
populacji przedsiębiorstw reprezentowała rolnictwo.
Ponad 80% obserwowanych podmiotów należała do sektora prywatnego, a 19,3% do
publicznego.
Wykres 2. Struktura badanych firm według wielkości ( liczby zatrudnionych)

3

Wszystkie dane powołane w tekście, zgromadzone w tabelach i przedstawione na wykresach pochodzą z
wyników badania ilościowego 200 przedsiębiorstw przeprowadzonego w skali całego kraju.
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W badaniu dominowały firmy małe, które zatrudniały od 9 do 49 osób. Drugą pod
względem liczby zatrudnionych były firmy średniej wielkości (25,7%). Na trzecim miejscu
plasowały się mikropodmioty (24,3%), natomiast najmniejszy udział w badanej populacji
przedsiębiorstw stanowiły firmy duże (22,8%).
W obserwowanej populacji przedsiębiorstw osoby 45+ pracują na różnych stanowiskach
tj. kierowniczych, specjalistycznych, robotniczych i nierobotniczych. Należy jednak
zauważyć, iż proces kreacji wymienionych stanowisk nie jest jednorodny w badanej grupie
przedsiębiorstw. Są firmy w których pewne typy miejsc pracy w ogóle nie powstają o czym
szerzej będziemy jeszcze pisać. W prowadzonej eksploracji interesował nas proces alokacji
pracowników 45+ w wymienionych grupach stanowisk pracy.
W przypadku stanowisk kierowniczych w 30 firmach (14,9% ogółu badanych
podmiotów) osoby 45+ ich nie zajmowały. W prawie jednej trzeciej badanych firm (31,3%)
osoby ze starszych grup wiekowych zajmowały od 80 do 100% stanowisk kierowniczych, a w
kolejnej jednej czwartej badanych firm odsetek był ten trochę niższy i wynosił od 45% do
70%.

Wykres 3. Odsetek stanowisk kierowniczych zajmowanych przez osoby 45+ w
badanych firmach (n=169)
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Powyższe dane pokazują, że stanowiska kierownicze na ogół są przeznaczane dla osób
dojrzałych, cechujących się doświadczeniem zawodowym. W ponad połowie badanej
populacji przedsiębiorstw prawie połowa stanowisk kierowniczych jest zajmowana przez
osoby 45+.
Wykres 4. Odsetek stanowisk dla specjalistów zajmowanych przez osoby 45+ w
badanych firmach (n=148)
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Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że udział osób 45+ w grupie specjalistów jest
również zróżnicowany. W ponad połowie badanych firm (52%) udział ten wynosi do 35 %.
Warto dodać, iż w grupie specjalistów znajdują się zawody do wykonywania których
wymagane jest wykształcenie wyższe. Jest to czynnik, który determinuje dostęp osób
7

starszych do tego typu miejsc pracy, bowiem osoby te dość często legitymują się niższym
poziomem wykształcenia. Ponadto należy zauważyć iż w 33 firmach (16,3% badanej
populacji) w ogóle nie zatrudniono osób 45+ na stanowiskach typu specjalista, a w 12 firmach
w strukturze zatrudnienia nie występował analizowany typ stanowisk pracy.

Wykres 5. Odsetek stanowisk robotniczych zajmowanych przez osoby 45+ w
badanych firmach
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W przypadku stanowisk robotniczych zatrudnienie osób 45+ jest bardziej równomierne.
Tylko w 8,9% firm nie odnotowano w analizowanej grupie miejsc pracy faktu zatrudniania
osób starszych. W ponad jednej trzeciej przedsiębiorstw pracujący z interesującej nas grupy
wiekowej zajmowali od 22 do 48% stanowisk robotniczych. W kolejnych 30,6%
przedsiębiorstw udział ten był jeszcze wyższy i wynosił od 50 do 75%. Z danych zawartych
na powyższym wykresie (wykres 5) można wywnioskować, iż stanowiska robotnicze są dość
często przyporządkowane starszym pracownikom.

Wykres 6. Odsetek stanowisk nierobotniczych zajmowanych przez osoby 45+ w
badanych firmach (n=84)
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W 54 firmach w obserwowanej grupie przedsiębiorstw (26,7% ) nie zatrudniono osób
45+ na stanowiskach nierobotniczych, a w kolejnych 36 takie miejsca pracy nie
funkcjonowały w strukturze zatrudnienia. W przypadku firm, które tworzyły stanowiska
nierobotnicze najczęściej (69% firm) osoby 45+ wypełniały je w 45%.
Przyjrzyjmy

się

teraz

strukturze
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w
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kwestionariuszowych. Respondentami byli najczęściej mężczyźni (53,5%), udział kobiet w
grupie rozmówców wynosił 46,5%.
Wykres 7. Rok urodzenia osób uczestniczących w wywiadach.
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We współczesnej organizacji wyróżnia się cztery pokolenia tj. tradycjonalistów (Mature),
Baby Bommers, generację X, generację Y (Generacja Millenials) . Podstawą ich
wyodrębnienia jest rok urodzenia. Respondentami były najczęściej osoby zaliczane do grupy
boomersów, czyli osoby które urodziły się między 1946 a 1964 rokiem (61%). Na drugim
miejscu plasowali się przedstawiciele tzw. pokolenia X (37%). Tę grupę tworzą osoby
urodzone między 1966 a 1979 rokiem. Natomiast w wywiadzie najmniejsze udziały stanowiły
osoby urodzone do 1945 roku (2%), czyli tzw. tradycjonaliści i przedstawiciele generacji Y,
do której zalicza się urodzonych między 1980 a 2000 rokiem. Z uzyskanych danych wynika,
że rozmówcami w zdecydowanej większości były osoby w wieku 45+ (73%).
3. Ocena pracowników w wieku 45+ w świetle opinii pracodawców
Jak już wspomniano kadra zarządzająca przedsiębiorstwami powinna zmienić swoje
nastawienie wobec osób 45+ i tworzyć dla nich coraz więcej miejsc pracy. Niestety praktyka
pokazuje, że aktywność zatrudnieniowa tej grupy jest niska, a przyczyn tego stanu rzeczy jest
wiele. Dlatego w ramach naszych badań pytaliśmy pracodawców jak oceniają poziom
kompetencji pracowników tj osób w wieku 45+. Warto zauważyć , iż termin kompetencje jest
kategorią różnie intepretowaną w literaturze przedmiotu4, co oznacza, że nie jest to termin
jednoznaczny. Z przeglądu różnych definicji wynika, że pojemność

tego terminu ulega

rozszerzeniu, co prowadzi do zastępowania nim kategorii kwalifikacje. Warto w tym miejscu
odwołać się do definicji A. Sajkiewicz, która definiuje kompetencje jako „zbiór wiedzy,
uzdolnień, stylów działania, osobowości, wyznawanych zasad, zainteresowań i innych cech,
które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze
strategicznymi celami przedsiębiorstwa”5. Coraz powszechniejsze jest zastępowanie terminu
kwalifikacje terminem kompetencja.
Wykres 8. Ocena poziomu wiedzy pracowników 45+ w porównaniu do osób młodszych
(n=202)

4

T. Oleksyn, Zarzadzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 19. St.
Kwiatkowski, K. Symela, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, Metodologia, Projekty, Instytut Badań
Edukacyjnych, Warszawa 2001,
5
A. Sajkiewicz, Jakość zasobów pracy, Poltex, warszawa 2002. s.90
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Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że pracodawcy pozytywnie spostrzegają wiedzę
zawodową jaką dysponują osoby ze starszych grup wiekowych. Prawie połowa z nich uważa,
że wiedza osób 45+ jest wyższa, niż młodszych pracowników, a kolejne prawie 43%
porównuje ją do wiedzy jaką dysponują osoby młodsze. Tylko 7,9% badanych pracodawców
uważa, że pracownicy starsi mają mniejszy zasób widomości w porównaniu do młodszych
kolegów. Z przedstawionego zestawienia (wykres 8) wynika, że wiedza jest atrybutem osób
starszych i może ona być ważnym elementem ich kapitału ludzkiego. I z tego względu warto
zabiegać o ten rodzaj zasobów ludzkich, bowiem mogą być one ważnym elementem aktywów
każdego przedsiębiorstwa.
Przyczyny różnic w poziomie oceny wiedzy są bardzo przejrzyste. Ci respondenci którzy
twierdzili, że wiedza osób 45+ jest wyższa wymieniali przede wszystkim ich doświadczenie
zawodowe (82,1%) i staż pracy (17%) i wiedzę zawodową (13,4%). Wymienione powody
bardzo ze sobą wiążą się, i na ich podstawie można stwierdzić, iż wyższa wiedza tej grupy
pracowników wynika, z ich aktywności zatrudnieniowej, które umożliwiła im wykreowanie
odpowiedniej jakości kapitału ludzkiego. Natomiast pracodawcy, którzy uważali, że starsi
pracownicy mają niższy poziom wiedzy głównie swoją wypowiedź opierali na ocenione ich
kwalifikacji formalnych, wynikiem których jest poziom ukończonej szkoły, który przekłada
się na poziom wykształcenia. Należy zauważyć, iż obecna populacja osób młodych
legitymuje się wyższym wykształceniem niż osoby starsze.
W ramach przeprowadzanych badań interesowała nas również ocena drugiego
komponentu kapitału ludzkiego tj. umiejętności, rozumianych jako to, co pracownik musi
11

umieć robić. W tym przypadku kategoria umiejętności analizowana jest jako kompetencje
zawodowe, które obejmują jeszcze takie elementy jak:


Kompetencje związane z wykonywaną pracą i poziomem myślenia;



Wiedza czyli to co pracownik musi się nauczyć, i co musi wiedzieć;



Umiejętności –to co pracownik musi umieć robić;



Zachowania- postawy, zasady, normy i wartości oraz motywacje potrzebne do
sprawowania danej funkcji6.

Oceny respondentów w tym przypadku nie są - podobnie jak wcześniej- zbyt zróżnicowane.
Wykres 9. Oceny respondentów umiejętności osób 45+ w porównaniu do osób
młodszych (n=202)
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Zauważamy jednak, iż więcej niż poprzednio ankietowanych uważa, że umiejętności
osób młodych i starszych są porównywalne ( 51,5%)( różnica wynosi 9,1 pkt. proc. Patrz
wykres 8). Natomiast 40,8% twierdziło, że osoby starsze mają większe umiejętności niż
osoby młodsze. Widzimy, że w tym przypadku mniejszy odsetek respondentów dostrzegał
przewagę osób starszych na rynku pracy. W tym miejscu należy nawiązać do pewnych
rozważań jakie pojawiają się w literaturze przedmiotu na temat obserwowanego zmniejszania
się znaczenia doświadczenia, które najczęściej wiązane jest z umiejętnościami. –

6

H.R. Rampersad, Kompleksowa Karta Wyników, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 2004, s. 198.
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„Doświadczenie (jeśli ma być czymś więcej niż tylko stażem pracy) powinno wiązać się z
umiejętnościami, gdyż większe doświadczenie to zazwyczaj większe umiejętności. Nie dzieje
się jednak automatycznie”7. Oczywiście stosunek do doświadczenia jest odmienny w różnych
zawodach i na różnych stanowiskach.
Spostrzeganie w skali światowej doświadczenia jako mniej istotnej cechy pracowników
jest szczególnie widoczne w erze postindustrialnej – (na co w niewielkim zakresie wskazują
nasze wyniki badań)-, w której szybko następują zmiany cywilizacyjne, w technologii
produkcji, pojawiają się ciągle nowe produkty upowszechniane dzięki marketingowi,
Internetowi, środkom masowej komunikacji. Ponadto wyniki z niektórych badań wskazują na
konieczność uwzględniania w różnych analizach jakości doświadczenia, które nie musi
pokrywać się z długością okresu praktyki, co oznacza że staż pracy i doświadczenie to mogą
być dwie różne cechy. Dodatkowo podkreśla się, że nawet w najbardziej złożonych pracach
rzeczywisty i intensywny proces uczenia się kończy się na ogół w ciągu dwóch lat 8.
Natomiast ciągła zmiana środowiska w którym funkcjonujemy, pracujemy powoduje, że
umiejętności też muszą być regularnie rozwijane, bowiem ich pierwotny kształt był kreowany
w całkiem innych uwarunkowaniach, które nie są podobne do nowych ale rzeczywistych
sytuacji. Wydaje, się że polscy przedsiębiorcy stopniowo stają się być świadomi tych
procesów, co znalazło odzwierciedlenie w ich wypowiedziach. Dlatego tylko 2,2%
respondentów wskazało na staż jako kryterium różnicujące poziom umiejętności
pracowników. Pracodawcy którzy twierdzili, że osoby starsze mają większe umiejętności
swoją opinie argumentowali przede wszystkim doświadczeniem zawodowym osób 45+
(57%), co wpłynęło na fakt posiadania przez tę kategorię pracowników konkretnych
specjalistycznych umiejętności jakie są wykorzystywane przy obsłudze określonych
stanowisk pracy (39,8%). Ten rodzaj umiejętności został wykreowanych w ramach ich
dotychczasowego życia zawodowego, lata praktyki umożliwiły im zwiększenie opisywanego
komponentu kapitału ludzkiego. Innymi czynnikami decydującymi o przewadze osób
starszych nad młodszymi są:

7
8



większe zaangażowanie w pracę- 8,6%



lepsza samokontrola czynności zawodowych- 9,7%



wyższe kwalifikacje zawodowe- 7,5%

T. Oleksyn, Zarządzanie…op.cit., s. 54.
Tamże, s.57.

13

Wymienione walory osób starszych w większości wiążą się z okresem aktywności
zatrudnieniowej, możemy powiedzieć, że są one jej wynikiem.
Kolejny intersujący nas problem dotyczył jakości pracy czyli profesjonalizmu.
Profesjonalizm wg T. Oleksyna wiąże się z działaniem kompetentnym, skutecznym i
efektywnym. Dotyczy on osób wykonujących dobrze często perfekcyjnie swoją pracę,
samodzielną, przestrzegającą zasad etyki zawodowej i świadomej własnej wartości.
Przeciwieństwem do opisywanego stanu jest robienie czegoś nieprofesjonalnie, czyli
wykonywać zadania niezdarnie, osiągając niską jakość, poniżej przyjętych i oczekiwanych
standardów. Z perspektywy oczekiwanych wyników przez przedsiębiorstwa jest to bardzo
ważna cecha, bowiem ona będzie wpływać na pozycję jego na rynku pracy. Dlatego
respondentów zapytano o ocenę jakości pracy w przekroju grup wiekowych pracowników.
Wykres 10. Opinia pracodawców na temat jakości pracy wykonywanej przez osoby 45+
w porównaniu do osób młodszych (n=202)
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Ponad jedna czwarta badanych stwierdziła, ze jakość pracy osób ze starszych grup
wiekowych jest wyższa niż tych młodszych. Natomiast ponad 63% respondentów nie
widziała różnicy w jakości pracy wymienionych grup pracowników. Czyli ponad połowa
badanych twierdziła, że dla jakości pracy wiek nie jest jej determinantą. Tylko 2%
respondentów uważało, że jakość pracy jest niższa u osób ze starszych grup wiekowych
(wykres 10).
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Wykres 11. Powody które powodują, że jakość pracy osób 45+ jest wyższa niż osób
młodszych ( n=60)
Dysponowanie większą ilością czasu na rzecz
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Osoby, które twierdziły, iż starsi pracownicy charakteryzuje wyższa jakość pracy jako powód
tego stanu rzeczy najczęściej wymieniały: dokładność w realizacji zadań (39,1%); staranność
(37,5%); większe zaangażowanie się w pracę (37,5%). Wymienione trzy czynniki są bardzo
ze sobą powiązane na ogół większe zaangażowanie, pasja, przekładają się na dokładność i
staranność działań wykonywanych. Z wypowiedzi respondentów wynika, że samo
doświadczenie nie jest tak istotne dla jakości pracy, tylko 18,8% respondentów wymieniła je
jako czynnik ją determinujący. Inne powody, które zdaniem badanych sprzyjają zwiększonej
jakości zadań wykonywanych przez starszych pracowników, to szacunek do pracy (12,5%),
przywiązanie do firmy (7,8%), wyższa kultura (4,7%), obawa przed utratą pracy (3,1%),
dysponowanie większą ilością czasu, który może być przeznaczony na pracę (3,1) (wykres
11). Ostatnie wyróżnione czynniki są powiązane z wiekiem, wiążą się one z większą
dojrzałością pracowników, która znajduje odzwierciedlenie w ich postawach wobec pracy czy
samego pracodawcy. Osoby starsze na ogół są bardziej zdyscyplinowane, lojalne i rzadziej
podejmują ryzyko zmiany pracy, są zainteresowane pewną stabilizacją, którą może im
zapewnić odpowiednia jakość pracy. Potwierdzenie tej tezy znajduje odzwierciedlenie w
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kolejnym pytaniu skierowanym do respondentów, dotyczącym oceny szans znalezienia pracy
przez osoby 45+ w porównaniu do osób starszych. Ponad połowa z nich twierdziła, że osoby
starsze są w trudniejszej sytuacji (59,4%), a kolejne 30,7% uważało, że osoby te mają takie
same szanse w pozyskaniu zatrudnienia.
Wykres 12. Czynniki powodujące trudności w znalezieniu pracy przez osoby 45+ w
porównaniu do osób młodszych (n=182)9
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Problemy osób 45+ na rynku pracy wynikają z większej skłonności pracodawców do
zatrudniania osób młodszych (31,3%) (wykres 12). Z kwestią ta wiążą się inne czynniki
powodujące gorszą pozycję tych osób na rynku pracy. Rzecz dotyczy wiedzy i umiejętności,
które są niższe u osób 45+, niż u osób młodszych (29,2%). Ponadto osoby starsze zdaniem
respondentów nie są zainteresowane dalszym kształceniem (9,8%), które mogłoby
eliminować braki w ich kapitale ludzkim. Również istniejące rozwiązania legislacyjne nie
sprzyjają zatrudnianiu osób ze starszych grup wiekowych, bowiem stanowią one ochronę dla
tej grupy pracowników (8,2%). Pracodawcy nie mogą zwolnić pracowników w okresie
9

N w tym przypadku oznacza liczbę odpowiedzi respondentów, którzy mogli wymienić kilka powodów
wskazujących na gorszą sytuację osób starszych na rynku pracy w porównaniu do młodszych. Na to pytanie
odpowiedziało w sumie 120 podmiotów.
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okołoemerytalnym. Podkreślają również, iż wraz z wiekiem zwiększają się oczekiwania
płacowe potencjalnych pracowników. Zjawisko, to jest dostrzegane w przypadku grupy 45+,
która żąda znacznie korzystniejszych dla siebie warunków płacowych w porównaniu do osób
młodszych (8,3%) (wykres 12). Z powyższych wypowiedzi wynika, że potencjał
kwalifikacyjny osób 45+ jest generalnie gorzej oceniany w porównaniu do młodszych
pracowników.
Kolejna intersująca nas kwestia dotyczyła trudności na jakie napotykają osoby 45 w
wykonywaniu pracy. Na problem ten wskazało tylko 21,3%, badanych natomiast 74,3% jego
nie dostrzegało. Respondenci, którzy widzieli trudności w realizacji zadań opisywanej grupy
pracowniczej najczęściej do nich zaliczali:


Zły stan zdrowia- 55,8%



Niska skłonność do zmiany zawodu – 32,6%



Niski poziom kreatywności- 32,6%



Niska skłonność do kształcenia 20,9%



Zbyt zaawansowany wiek – 16,3%



Niski poziom dynamizmu – 14,0%



Niski poziom wykształcenia – 9,3%;



Niska wydajność- 7%

Wiele z wymienionych wyżej problemów pokrywa się z tymi, które respondenci zaliczyli
do czynników, które powodują że osobom starszym trudniej jest znaleźć pracę niż młodszym.
Uwagę zwraca jednak w tym ostatnim przypadku częstsze wymienianie przez respondentów
złego stanu zdrowia, które utrudnia im wykonywanie pewnych zadań zawodowych. Na
problem ten wskazała ponad połowa badanych z tej grupy (55,8%). Wraz z upływem lat
zmniejsza się sprawność fizyczna i psychiczna , osoby takie są częściej narażone na różnego
rodzaju choroby co może implikować trudności w obsłudze powierzonych im stanowisk
pracy. Dlatego dla 16,3% to zbyt zaawansowany wiek jest źródłem ich wszystkich
problemów. Zmiany następujące u osób 45+ na skutek starzenia się znajdują odzwierciedlenie
nie tylko w zmniejszonej sprawności fizycznej, ruchowej, ale także psychicznej. Mniejsza jest
skłonność do przyswajania wiedzy, co może obniżać chęć do dalszego rozwijania się i
kształcenia. Na aspekt ten zwróciła uwagę ponad jedna piąta badanych (20,9%), z kwestią tą
wiąże się mniejsze zainteresowanie zmianą zawodu (32,6%). Nowy zawód wymaga na ogół
odpowiedniej edukacji, w ramach której kandydat nabędzie wiedzę i opanuje umiejętności
17

jakie są niezbędne do wykonywania różnych czynności przyporządkowanych do danego
zawodu. Brak kreatywności jest kolejną barierą uniemożliwiającą osobom 45+ sprawne,
płynne wykonywanie zadań. Na te wadę wskazało aż 32,6% respondentów.
4. Zarządzanie zasobami pracy 45+
4.1. Poziom zatrudnienia osób 45 w badanych przedsiębiorstwach
Zmiany demograficzne jakie dokonują się w skali gospodarki, polegające na starzeniu się
społeczeństwa znajdują odzwierciedlenie w strukturze zatrudnionych pracowników badanej
według kryterium wieku. Z wyników badań wynika, że w ponad jednej czwartej
obserwowanych podmiotów osoby 45+ stanowiły ponad 50% załogi. Dla kolejnych 40%
przedsiębiorstw wskaźnik ten był nieco mniejszy, co oznaczało, że zatrudnienie interesującej
nas grupy wiekowej oscylowało od 31% do 50%. ( tabela 1).
Tabela 1. Poziom zatrudnienia osób 45+ w badanych podmiotach
Liczba przedsiębiorstw

Odsetek przedsiębiorstw

Do 10%

12

5,9

Od 11% do 30%

54

26,7

Od 31% do 50%

81

40,1

Powyżej 50%

55

27,2

Ogółem

202

100,0

Odsetek zatrudnionych

Tylko w kilkunastu przedsiębiorstwach udział pracujących ze starszych grup wiekowych
był niski i wynosił poniżej 10%, a kolejnej jednej czwartej obserwowanych firm wynosił od
11 do 30%.
Jakimi powodami kierują się pracodawcy angażując analizowana grupę społeczną. Na tak
postawione pytanie, odpowiedzi ilustruje wykres 13.
Wykres 13. Powody zatrudniania w firmie osób 45+ ( n=202)10

10

Respondenci mogli podać maksymalnie trzy powody.

18

Są bardziej zdyscyplinowani
Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
Długi staż pracy w firmie
Są bardziej ugodowi, gdyż chcą dopracować do
wieku emerytalnego
Są bardziej lojalni wobec pracodawcy

34,2%
2,0%
6,9%

27,2%

45,0%
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54,0%
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Z danych zamieszczonych na wykresie 13 wynika, że pracodawcy zatrudniając osoby
45+najczęściej kierują się ich doświadczeniem zawodowym (70,8%) i je należy traktować
jako walor analizowanej grupy wiekowej. Doświadczenie, które w tej odpowiedzi nie wynika
z samego stażu ale i umiejętności jakie zostały nabyte w ramach dotychczasowej pracy
zawodowej, które są coraz wyższe i lepsze ze względu na lata praktyki. Z uzyskanych danych
wynika, że dla pracodawców istotne są również pewne cechy osobowościowe zatrudnionych,
takie jak odpowiednie podejście do pracy (54%), czy same postawy wobec pracy i
pracodawcy, co należy wiązać z lojalnością (45%) i zdyscyplinowaniem (34,2%) osób 45+,
które są bardziej wykreowane aniżeli u młodszych pracowników, o czym już wcześniej
pisaliśmy. Uwzględnienie tych cech oznacza, że dla pracodawcy ważne jest zaufanie do
pracowników jakich angażują w firmie, cenią sobie przywiązanie pracowników do
przedsiębiorstwa, co znajduje potwierdzenie w kolejnej wymienionej przez nich przyczynie –
są bardziej ugodowi, gdyż chcą dopracować do wieku emerytalnego (27,2%) (wykres 13).
W tym przypadku mamy do czynienia z pewną kalkulacją jaka pojawia zarówno wśród
pracowników jak i pracodawców. Ci pierwsi są lojalni, zdyscyplinowani, rzetelni, nie są
roszczeniowi, bowiem obawiają się utraty pracy, a ci drudzy będąc świadomi tych wyborów i
decyzji pracowników akceptują ich postawy i nagradzają dostarczając im dobro jakim jest
praca/zatrudnienie. Powyższe wskazania dowodzą również o zmienności motywacji
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pracowników, dla których większa wagę stanowią te o charakterze pozamaterialnym11 i one
są pozytywnie spostrzegane przez samych pracodawców.
4.2. Rekrutacja osób 45+
Sposób w jaki pracodawcy pozyskują do pracy osoby 45+, to kolejny problem objęty
badaniem. Metody rekrutacji są bardzo zróżnicowane pojawiają się te tradycyjne i bardziej
nowoczesne oparte na nowych technologiach komunikacyjnych. Wyniki badań wskazują, że
przedsiębiorstwa prowadzą wobec starszych pracowników rekrutację zewnętrzną, pozyskują
pracowników z otoczenia przedsiębiorstw, czyli z zewnętrznego rynku pracy. Najczęściej
zgłaszają się do nich osoby 45+ indywidulanie, to może również dowodzić, iż intersująca nas
grupa pracowników preferuje kontakty bezpośrednie z firmą w procesie poszukiwania
pracowników. Ponad 60% wypowiedzi wskazywało na ten kanał naboru pracowników.
Ponadto dominacja w procesie rekrutacji tzw. samoistnych zgłoszeń może wynikać z
oszczędności przedsiębiorstw, które nie chcą z tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów.
Odpowiada im aktywność poszukujących pracy i jeśli nawet firmy nie mają dla nich w danym
momencie propozycji zatrudnienia to zawsze mogą ich pozostawić w swojej bazie danych. Na
kolejnym miejscu wymieniano urzędy pracy (32,7%). Rzadziej, ale również często
wskazywano Internet (24,3%) prasę, radio (20,3%) (wykres 14). Dotychczasowe rozważania
dowodzą, że rekrutacja osób 45+ opierała się na źródłach zewnętrznych i miała szeroki
zakres. Zastosowanie w tym przypadku rekrutacji szerokiej może dowodzić, iż pracodawcy
chcieli kierować swoje oferty do bardzo szerokiego grona i oferty te dotyczyły kandydatów
do wykonywania prac prostych, nie wymagających specjalnych kwalifikacji i predyspozycji
zawodowych12. Natomiast bardzo rzadko dokonywano rekrutacji za pośrednictwem agencji
zatrudnienia (6,4%) (wykres 14). Korzystanie z usług tej instytucji rynku pracy wiąże się z
pewnymi kosztami, a pracodawcy na ogół je ograniczają. Ponadto włączanie agencji
zatrudnienia do procesu rekrutacji najczęściej dotyczy tych wakujących stanowisk, które
znajdują się wyżej w hierarchii organizacyjnej tj stanowisk specjalistycznych, kierowniczych.
Warto dodać, że niewielkie znaczenie dla przedsiębiorstw ma zatrudnianie pracowników z
tzw. polecenia już zatrudnionych czy znajomych. Czasami pracodawcy świadomie rezygnują
z referencji pracowników jako metody pozyskiwania kadr. Obawiają się rozwoju klik
wewnątrz organizacji, albowiem pracownicy mają skłonność do rekomendowania w
11

Por. St. Borkowska, Motywacja i motywowanie [w] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału
ludzkiego organizacji pod red. H. Króla, A. Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
s.342.
12
Por. A. Ludwiczyński, Alokacja zasobów ludzkich organizacji, [w] Zarządzanie zasobami ludzkimi…op.cit.,
s.203.
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pierwszym rzędzie członków rodziny i swoich bliskich13. Ponadto nadmierne korzystanie z tej
metody przez pracodawcę może niekorzystnie wpływać na morale pracowników organizacji.
Wykres 14. Sposoby rekrutacji pracowników 45+ ( n=202)
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Na ogół podczas rekrutacji pracodawcy nie różnicują kryteriów naboru ze względu na
wiek potencjalnego pracownika (93,6%). Tylko 13 respondentów wskazało na tego typu
praktyki (6,4%). Ta grupa najczęściej oczekiwała od osób 45+ większego doświadczenia
(46,2%) i umiejętności niezbędnych do obsługi stanowiska pracy (23,1%) czasami jeszcze
uwzględniano dodatkowy czynnik to jest stan zdrowia. Częstość wskazań tego ostatniego
czynnika była sporadyczna (7,7%).
4.3. Oceny okresowe pracowników 45+
W większości badanych firm (56,4%) nie ocenia się okresowo zatrudnionych. Jest to
najczęściej spowodowane brakiem takiej potrzeby (62,3%), natomiast ¼ pracodawców z tej
subpopulacji oceny prowadzi na bieżąco, co zdaniem ich eliminuje oceny okresowe. W kilku
przypadkach stwierdzono, że firma jest zbyt mała żeby takimi problemami się zajmować (8
przedsiębiorstw-7%), a jeszcze w innych wypowiedziach podkreślono że, brak ocen wynika z
bardzo dobrej pracy pracowników (5 firm-4,4%). Okresowe oceny przeprowadzono tylko w
43,6% badanych podmiotach. Przedsiębiorstwa, które podejmowały się okresowych ocen

13

B. Jamka, Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2001, s. 84.
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pracowników dokonywały ich według kryteriów kwalifikacyjnych, efektywnościowych,
behawioralnych, a ich zestawienie ilustruje wykres 15.
Wykres 15. Kryteria ocen okresowych pracowników (n=88)
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Z przedstawiony powyżej danych wynika, że największe znaczenie dla pracodawców
mają kryteria efektywnościowe (94,3%) (wykres 15). Wysoka częstość ich wskazań może
dowodzić, iż pracodawcy stosując je sprawdzają w sposób ciągły przydatność pracowników
na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy. Mogą być one wykorzystywane nie tylko do
podejmowania decyzji na temat zwolnienia pracowników, ale także ich awansu czy
przyznania premii lub podwyżki wynagrodzenia. Na drugim miejscu wymieniano kryteria
kwalifikacyjne (71,6%). Rola tych kryteriów jest ważna nie tylko na etapie rekrutacji
pracowników, kiedy sprawdzane są tzw. kwalifikacje formalne, ale już w trakcie
wykonywania przez nich konkretnych zadań. W tym przypadku pracodawcy oceniają realne
kwalifikacje zatrudnionych, które są istotne nie tylko dla realizacji bieżących zadań ale służą
do dokonywania wewnętrznych przesunięć pracowników.
Kolejny rodzaj wymienianych kryteriów, to kryteria behawioralne, które dotyczą
zachowań pracowników w środowisku pracy. Rzecz dotyczy porównania zachowań
charakterystycznych dla pracowników obserwowanych w procesie pracy z zachowaniami
pożądanymi w danej firmie. Podejście do tej grupy kryteriów jest dość zróżnicowane w
praktyce. Przeciwnicy ich wskazują, że zachowania pracowników zgodnie z oczekiwaniami
przełożonych nie muszą zawsze oznaczać wykonywania zadań na pożądanym poziomie.
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Problem polega na tym, aby dobrać właściwe standardy zachowań i żeby były one zgodne z
preferowanymi wzorcami kultury w firmie. Zwolennicy ich traktują je jako uzupełniające do
kryteriów kwalifikacyjnych i efektywnościowych szczególnie w sytuacji kiedy trudno jest
dokonać pomiaru wyników pracy danego pracownika. Ich zastosowanie ma pozwolić ocenić
jak pracownik spostrzega swoją rolę w firmie i czy ją prawidłowo wypełnia. Dlatego ważne
są dla pracodawców relacje pracownika z innymi pracownikami firmy (61,4%), relacje z
przełożonymi (43,2%) i przywiązanie do firmy (26,1%), absencja (35,2%) i przywiązanie do
firmy (26,1%) (wykres 15). W badanych firnach respondenci nie wymienili przy ocenianiu
pracowników tzw. kryteriów osobowościowych dotyczących postaw, motywów, przekonań,
potrzeb człowieka. Warto dodać, iż wokół tej grupy kryteriów w literaturze są dość
kontrowersyjne stanowiska14.
Tabela 2. Ocena pracowników 45+ w porównaniu do młodszych pracowników (odsetek
wskazań)
Oceny pracowników
Oceny

Oceny

Oceny

pracowników

pracowników

pracowników

młodszych są

młodszych są takie

młodszych są

niższe niż

same jak

wyższe niż

pracowników 45+

pracowników 45+

pracowników 45+

Kwalifikacje

11,1%

71,4%

17,5%

100,0%

Efektywność pracy

6,0%

88,0%

6,0%

100,0%

18,5%

74,1%

7,4%

100,0%

13,2%

76,3%

10,5%

100,0%

43,5%

39,1%

17,4%

100,0%

Absencja

16,1%

71,0%

12,9%

100,0%

Inne

25,0%

75%

0

100,0%

Kryteria oceny

Relacje

między

pracownikami
Relacje

Ogółem

między

pracownikami

i

kierownictwem
Przywiązanie
firmy

14

do

A. Ludwiczyński, Ocenianie pracowników…op.cit s. 287.
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Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że wiek na ogół nie determinuje ocen
pracodawców w przekroju wcześniej analizowanych kryteriów. Tylko w przypadku
przywiązania pracowników do firmy zauważamy, że jest on przez pracodawców częściej
spostrzegany jako walor osób 45+. Natomiast oceny pracowników w pozostałych grupach
kryteriów są porównywalne. Warto dodać, iż pracodawcy prawie nie różnicują ocen
pracowników ze względu na efektywność ich pracy. Opinia ich na ten temat jest taka sama w
przypadku osób starszych jak i młodszych. Pewne różnice można zauważyć przy kryteriach
kwalifikacyjnych i behawioralnych. Te pierwsze wskazują, że osoby młodsze są nieco lepiej
wyposażone w kompetencje, fakt ten można odnieść do ich znajomości obsługi narzędzi ICT.
Osoby młode wyrosły w okresie dynamicznego rozwoju technologii. Sposób korzystania z
komputera, sieci, komunikacji bezprzewodowej oraz wielokanałowość zarówno w nadawaniu
jak i odbieraniu informacji są czymś naturalnym, wrodzonym. Natomiast osoby 45+ mają
niewielką przewagę nad osobami młodszymi ze względu na ich oceny wg kryteriów
behawioralnych, szczególnie w utrzymywaniu relacji ze współpracownikami i przełożonymi,
kontakty bezpośrednie są w tym przypadku atutem starszych pracowników. Natomiast trochę
gorzej wypadają oceny starszych pracowników, że względu na ich absencję. Odsetek wskazań
jest w tym przypadku o ponad 3 punkty procentowe wyższy w porównaniu do młodszej
grupy pracowników. Potwierdza się ogólne przekonanie, że w starszym wieku mogą pojawić
się problemy ze zdrowiem co implikuje wyższą absencję tej grupy pracowników.
Efekty pracy, które są przedmiotem analizowanego wcześniej oceniania pracowników,
zależą od możliwości, zdolności i umiejętności ludzi, wspartych odpowiednią motywacją.
Motywowanie pracowników stanowi jedną z funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Polega
ono na kojarzeniu celów

pracownika i przedsiębiorstwa. Jako proces ma charakter

dwustronny motywowany na zasadzie sprzężenia zwrotnego wpływa na zachowania
motywującego.
Tabela 3. Stosowane narzędzia motywowania pracowników
W odniesieniu do osób przed
45 rokiem życia
Narzędzia motywowania

W odniesieniu do osób 45+

Odsetek firm

Odsetek firm

Odsetek firm

Odsetek firm

stosujących

nie

stosujących

nie

narzędzia

stosujących

narzędzia

stosujących

motywowania

narzędzi

motywowania

narzędzi
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motywowania
Premie

80,7

19,3

81,2

18,8

Nagrody materialne

28,2

71,8

28,2

71,8

Wycieczki zagraniczne

5,0

95,0

5,4

94,6

Bony towarowe

30,2

69,8

30,2

69,8

płacy

58,9

41,1

59,9

40,1

zakazy,

47,0

53,0

47,0

53,0

60,4

39,6

60,9

39,1

awans

51,0

49,0

47,5

52,5

Przejście na elastyczne

14.9

85,1

15,8

84,2

17,3

82,7

16,8

83,2

Urlop bezpłatny

27,7

72,3

25,2

74,8

Telefon komórkowy

0,5

95,5

0,5

95,5

Inne

4,5

95,5

3,0

97,0

kwartalne,

(roczne,

motywowania

miesięczne,

uznaniowe)

Podwyżki
zasadniczej
Nakazy,
polecenia
Wyrażenia
uznania/pochwały

formy zatrudnienia
Dodatkowy

urlop

szkoleniowy

Z zestawu stosowanych przez badane przedsiębiorstwa narzędzi motywowania wynika,
że są one rozbudowane i występują najczęściej jako środki zachęty rzadziej przymusu (tabela
3). Pracodawcy nie różnicują ich uruchomienia ze względu na kryterium wieku, są nimi
objęci zarówno starsi jak i młodsi pracownicy.
Stosowanie środków zachęty czyli bodźców ma na celu głównie skłonienie pracowników
do poprawy rezultatów pracy, czyli ich skutek powinien zapewnić wyższą efektywność pracy
osób zatrudnionych. W ramach tej grupy środków najczęściej są uruchamiane bodźce
materialne w postaci premii (80,7% dla osób młodszych, 81,2% dla osób starszych),
podwyżki płac (około 59%). Motywowanie pracowników prowadzone jest również w oparciu
o bodźce niematerialne w postaci wyrażenia uznania, pochwały pracownika ( ponad 60%
wskazań), awansu. W przypadku awansu obserwujemy niewielkie zróżnicowanie ze względu
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na częstość użycia tego instrumentu. Na jego użyteczność wskazało 51% badanych
pracodawców w przypadku zastosowania wobec osób młodszych, a 47% firm wobec
pracowników 45+. Różnica ta wynika z obserwowanego ograniczenia możliwości
awansowania osób starszych o czym będziemy pisać w kolejnym punkcie opracowania. W
ramach bodźców niematerialnych niewielka jest implementacja elastycznych form
zatrudnienia. Jako środek motywowania jest on tylko stosowany przez 14,9% badanych firm
wobec młodszych pracowników i nieco więcej, bowiem 15,8% wykorzystuje możliwość
przejścia na elastyczne formy zatrudnienia wobec osób 45+. Ze zestawienia narzędzi
motywowania w tabeli 3 wynika, że pracodawcy preferują materialne bodźce oddziaływania
na postawy pracowników, świadczy o tym częstość wskazań jak i ich dywersyfikacja.
Natomiast bodźce niematerialne są rzadziej wykorzystywane i ich repertuar jest węższy.
Sytuacja ta może być wynikiem rezultatów jakie mogą się pojawić na skutek ich stosowania,
bodźce materialne przynoszą efekty w krótkim okresie. Natomiast bodźce niematerialne
działają powoli, ich pozytywne skutki pojawiają się z pewnym opóźnieniem i nie są one tak
spektakularne jak te pierwsze.
4.4. Rozwój pracowników 45+
Kolejny intersujący nas problem dotyczył rozwoju pracowników 45+. Zaciekawił nas
przede wszystkim aspekt doskonalenia kompetencji. W literaturze przedmiotu można znaleźć
różne modele rozwoju kompetencji kapitału ludzkiego15. Przyjmuje się, że podstawowymi
formami

rozwoju

kompetencji

pracowników

są:

przemieszczenia

pracowników,

strukturyzacja pracy, programy edukacyjne w których uczestniczą pracownicy.
Przemieszczenia pracowników są częścią ruchliwości kadr, która jest w dużym stopniu
sterowana przez przedsiębiorstwo. Ruch ten związany jest z mobilnością pracowników i
odbywa się on w pionie i w poziomie, i może być wynikiem zachodzących zmian ilościowych
i jakościowych w ramach istniejącego kapitału ludzkiego. Przyjmuje się, że mobilność,
przemieszczenia pracowników mają przyczynić się do optymalizacji struktury zatrudnienia,
efektem której powinno być odpowiednie spożytkowanie kwalifikacji zawodowych i
drzemiącego w pracownikach potencjału. Są one sposobem harmonizacji podaży i popytu na
wewnętrznym rynku pracy czyli powinny umożliwić koordynację potrzeb personalnych z

15

M. Juchnowicz (red), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Defin, Warszawa 2007,
s. 230.;A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s.
297; J. Strużyna, Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie , Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Katowicach , Katowice 1996, s. 80.
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istniejącymi,

dostępnymi

zasobami

pracy.

Z

podjętej

eksploracji

wynika,

że

przemieszczeniami pionowymi i poziomymi są prawie w jednakowym stopniu objęci
pracownicy starsi i młodsi. Poniżej przedstawimy w sposób bardziej szczegółowy
zidentyfikowane przemieszczenia pracowników.
Wykres 16. Częstość awansowania pracowników 45+ w porównaniu do osób młodszych
(n=202)

W mojej firmie nie awansuje się pracowników w
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69,3%
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Z przeprowadzonych badań wynika, że w większości obserwowanych firm (69,3%)
szanse na awans są takie same dla osób młodszych jak i 45+ (wykres 16). W co 10 firmie
awans jest nawet częściej proponowany starszym pracownikom. Natomiast 15,3%
respondentów stwierdziło, że w ich przedsiębiorstwach osoby 45+ nie są brane pod uwagę w
procesie awansowania. Jeśli do tej grupy dołączymy wypowiedzi kolejnych 5,9%
uczestników wywiadu, w których wskazano na rzadszy awans osób starszych, to okaże się,
że w co piątym przedsiębiorstwie osoby 45+ nie mają perspektywy osiągniecia sukcesu.
Pozbawienie ich takiej szansy może działać demotywująco.
Respondenci, którzy twierdzili, że w ich przedsiębiorstwach nie awansuje się osób 45+
jako przyczynę tego stanu rzeczy wymieniali: brak możliwości awansowania ze względu na
fakt występowania w firmie stałych stanowisk (56%), które ograniczają możliwości
przesunięć pracowników, zbyt małą liczbę zatrudnionych (24,2%) oraz brak takiej potrzeby
(33,3%). Natomiast ci, którzy wskazywali na częstszy awans osób poniżej 45 roku życia
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argumentowali to otwartością osób młodszych, którzy nie boją się nowych wyzwań (41,9),
chcą się dalej rozwijać i uczyć (29,4%%) i są bardziej dynamiczni (33,7%).
W przedsiębiorstwach zaś, w których częściej awansowano osoby starsze decyzje
uzasadniano cechami jakimi charakteryzuje się ta grupa społeczna, a do których zaliczono:
większe doświadczenie (29,4%), wyższe kompetencje (18,1%), lojalność (11,7%), lepszą
organizację pracy (15,1%), odpowiedzialność (10,2%) lepszą współpracę w grupie (10,0%).
Mobilność pionowa pracowników nie zawsze oznacza awans, może ona być związana z
degradacją pracownika. Dlatego w ramach przeprowadzanej eksploracji zapytano
respondentów o przesuwanie pracowników na niższe stanowiska. Zjawisko to odnotowano w
co drugiej firmie, i jeśli wystąpiło to dotyczyło w takim samym stopniu osób młodszych jak i
starszych. Tylko w pojedynczych przypadkach wskazano że częściej ten fakt dotyczy osób
młodszych.
Natomiast mobilność poziomą pracowników również odnotowano w grupie badanych
firm (73,8%) i oznaczała ona przesunięcie pracownika na równorzędne stanowisko.
Zjawiskiem tym byli objęci w takim samym stopniu młodsi i starsi pracownicy. Zmiany te
najczęściej były wynikiem restrukturyzacji firm.
Jak już wspomniano rozwój kompetencji może przyjmować różne formy. Jedną z nich
jest szkolenie. Może ono w przedsiębiorstwie występować jako:


Szkolenie wstępne wprowadzające do pracy, jego celem jest uzupełnienie
ewentualnych braków kwalifikacyjnych nowo przyjętych pracowników oraz
wspieranie procesu adaptacji społeczno-zawodowej;



Szkolenia dostosowawcze w wyniku których nastąpi rozszerzenie wiedzy i
umiejętności

oraz

postaw pracowniczych w

obliczu zmian wymogów

kwalifikacyjnych na danym stanowisku pracy lub po dokonaniu przeniesienia
pionowego lub poziomego pracownika;


Przekwalifikowanie zawodowe, które powinno umożliwić zmodyfikowanie
profilu zawodowego zatrudnionych16.

W ramach przeprowadzanych badań chcieliśmy dowiedzieć się czy pracownikom 45+
pracodawcy dają możliwość rozwoju kompetencji poprzez szkolenia. Czy ta szansa jest taka
sama jak w przypadku ich młodszych kolegów. Z analizy uzyskanych wypowiedzi wynika, że
86,6% badanych firm tworzy warunki dla rozwoju kompetencji pracowników poprzez
szkolenia. I co jest ciekawe szanse w większości przedsiębiorstw pracownicy z różnych grup

16

M. Juchnowicz (red), Elastyczne zarządzanie…op.cit., s.232.
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wiekowych mają takie same (79,7%). Wiek zatrudnionych nie determinuje decyzji
pracodawców na temat inwestycji w kapitał ludzki. Tylko 6,4% respondentów twierdziło, że
częściej w ich organizacjach szkoleniami objęci są osoby młodsze. Jako powody tego stanu
rzeczy najczęściej wymieniano: młodzi bardziej potrzebują szkoleń (38,4%), młodzi szybciej
się uczą pewnych nowinek (23,1%).
Natomiast 13,4% nie daje pracownikom

możliwości uczestniczenia w szkoleniach.

Respondenci jako powód nie kierowania pracowników 45+ na szkolenia wymieniali:


firma nie organizuje szkoleń dla żadnych grup pracowniczych- 29,3%,



firma zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – 26,8%



firma sama szkoli swoich pracowników jeśli jest taka potrzeba- 22%



zbyt wysokie są koszty szkoleń- 11,3%.

Powyższe odpowiedzi wskazują na utrzymywanie się jeszcze wśród pracodawców
biernych postaw wobec kształcenia pracowników. Ta grupa nie dostrzega kapitału ludzkiego
jako elementu aktywów o który trzeba dbać i inwestować. Jest to spowodowane charakterem
rynku pracy, który jest rynkiem pracodawcy, co powoduje, że pracodawcy wciąż mogą
wybierać potencjalnych kandydatów do pracy i czynnik ekonomiczny brak wystarczającej
ilości środków finansowych hamuje ich decyzje na temat organizowania szkoleń dla swoich
pracowników.
Czasami można spotkać się z opiniami, że osoby starsze nie uczestniczą w kształceniu
ustawicznym, bowiem mają problemy z przyswajaniem wiedzy i wykorzystaniem jej w
miejscu pracy. Dlatego do respondentów skierowano pytanie czy dostrzegają różnicę w
wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas kształcenia między pracownikami 45+ i ich
młodszymi kolegami.
Wykres 17. Opinie pracodawców na temat różnicy w wykorzystaniu wiedzy zdobytej na
szkoleniu miedzy pracownikami 45+ i młodszymi pracownikami ( n=202)
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Prawie 2/3 badanych nie widzi różnicy w wykorzystaniu wiedzy w ramach różnych form
edukacji między osobami starszymi i młodszymi. Tylko 17,1% badanych na nie wskazała
(wykres 17). W grupie tej znalazły się osoby które twierdziły, że osoby starsze lepiej
wykorzystują w praktyce wiedzę nabytą podczas kształcenia (38,7%), co można wiązać ich z
doświadczeniem, które pozwala na trafną implementację wiedzy teoretycznej w ich
środowisku pracy. Natomiast inni respondenci twierdzili, że lepiej w praktyce wiedzę zdobytą
na szkoleniach wykorzystują osoby młodsze (52,3%). Ta grupa respondentów swoje
odpowiedzi argumentowała tym, że osoby młodsze szybciej uczą się, lepiej przyswajają
przekazywaną im wiedzę (51,1%), co pozwala im na trafniejsze wykorzystanie wiedzy w
działaniu ( 37,7%).
Generalnie wyniki różnych badań wskazują, że kształcenie ustawiczne w Polsce jest
realizowane w niewielkim zakresie i problem ten szczególnie jest widoczny w populacji osób
starszych. Dlatego chcieliśmy dowiedzieć się czy pracownicy po 45 roku życia w porównaniu
do osób młodszych napotykają na jakieś problemy w kształceniu. Ponad 37% badanych miało
problemy z odpowiedzią na tak postawione pytanie. Natomiast 35,1% z nich twierdziła, że
problemy są i one w jednakowym stopniu dotyczą osób starszych i młodszych , a kolejne
22,3% uznała, że częściej na nie napotykają osoby starsze.
Wykres 18. Problemy na jakie napotykają pracownicy w dalszym kształceniu
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Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że przeszkodami, które w jednakowym stopniu
dotykają osoby młodsze i starsze są: brak czasu ze względu na konieczność wypełniania
obowiązków rodzinnych (36,5%), niedobór środków finansowych (33,3%), zbyt absorbująca
praca (23,8%) (wykres 18). Inną optykę zjawiska uzyskamy, jeśli będziemy analizować
przeszkody na jakie natrafiają osoby 45+. W tym przypadku najpoważniejszą barierą jest brak
zainteresowania nauką (30,2%), niedostateczna ilość środków finansowych (29,9%) i
trudności z opanowaniem wiedzy (29,4%), niedostosowanie form kształcenia do potrzeb osób
dorosłych (20,0%) (wykres 18). Zasadnicze różnice dotyczą zatem motywacji dalszego
kształcenia, oceny jego form i przyswajania wiedzy, wymienione czynniki są bardzo ze sobą
powiązane. Istotna w tym przypadku może być forma kształcenia, która wpływa na samo
zainteresowanie nauką jak i przyswajanie przekazywanej wiedzy. Warto podkreślić, iż brak
czasu nie jest dla tej kategorii społecznej barierą w aktywności edukacyjnej. Po raz kolejny
zauważa się, że osoby w dojrzałym wieku są bardziej dyspozycyjne, co powinno być ich
walorem w kontekście realizacji zadań zawodowych jak i samej nauki.
5. Zarządzanie wiekiem w badanych przedsiębiorstwach
Zarządzanie wiekiem jest traktowane jako element zarządzania zasobami ludzkimi. Istotą
jego jest podejmowanie różnorodnych działań, które powinny umożliwić racjonalne i

31

efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie dzięki uwzględnieniu
potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku17. Działania te mają na celu poprawę
środowiska pracy oraz zdolności jej wykonywania, szczególnie ważne jest w tym przypadku
uwzględnienie potrzeb osób w różnym wieku. Powinno ono również oznaczać brak
dyskryminacji wiekowej przy rekrutacji do pracy, umożliwienie 45+ rozwoju zawodowego
czy korzystanie z doświadczenia osób starszych jako ekspertów. Ten rodzaj zarządzania
powinien być platformą współpracy międzypokoleniowej (wymiana wiedzy i doświadczeń).
Dialog międzypokoleniowy, partnerska współpraca między kobietami i mężczyznami,
interdyscyplinarne zespoły, to warunek kształtowania uczącej się organizacji. W ramach
naszych badań chcieliśmy dowiedzieć się czy kadra zarządzająca przedsiębiorstwami jest
świadoma koniczności prowadzenia takich działań i czy opracowuje strategie zarzadzania
wiekiem w swoich firmach i jakie są jej główne założenia.
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że respondentom obca jest idea zarządzania
wiekiem, a ponad 80% z nich w ogóle nie spotkało się z tym określeniem. Tylko 19,3%
badanych (tj. 39)

spotkało się kiedyś z terminem zarządzanie wiekiem. Ta grupa

respondentów w sposób

podobny interpretowała analizowany

rodzaj zarządzania.

Najczęściej w definicjach akcentowano:


Uwzględnienie wieku pracowników podczas zarządzania personelem- 38,5%- 15
wskazań;



Dostosowanie warunków pracy i obowiązków do wieku pracowników – 46,3%17 wskazań;



Podnoszenie kwalifikacji pracowników 45+- 7,7%- 3 wskazania.

Z grupy przedsiębiorstw, którym nieobca była idea zarządzaniem wiekiem tylko 9 (tj. 23,1%),
implementowało ją u siebie. Wdrażano ją sukcesywnie od 2000 roku (wykres 19).
Wykres 19. Rok w którym wdrożono w firmie zarządzanie wiekiem ( n=39)

17

J. Litwiński, U. Sztanderska, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARO, Warszawa 2011, s.3.
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Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że podstawowe założenia strategii zarządzania
wiekiem są zbliżone. Najczęściej główną ich przesłanką jest przekazywanie wiedzy i
doświadczenia młodszym pracownikom (33,3%). Po raz kolejny spotykamy się z uznaniem i
podkreślaniem przez pracodawców kompetencji, które są traktowane jako unikalny zasób
kapitału ludzkiego oraz doświadczenia zawodowego osób ze starszych grup wiekowych, które
powinno być wykorzystane przez przedsiębiorstwa, a to oznacza konieczność jego
przekazywania młodszym kolegom. Przyjęcie tego założenia jako głównego w realizowanych
strategiach jest w pełni uzasadnione ze względu na braki, luki w kapitale ludzkim u osób,
które rozpoczynają karierę zawodową. To powoduje, że w zarządzaniu przedsiębiorstwem
doceniani są starsi pracownicy, a ich praca jest szanowana (22,2%).
Kolejne wymieniane przez respondentów założenie strategii zarządzania wiekiem
dotyczyło pomocy indywidualnej pracownikom młodszym, w celu dbałości o zachowanie
najwyższych standardów firmy- 33,3%. Pracodawcy doceniają takie cechy starszych
pracowników jak rzetelność, lojalność, przywiązanie do firmy i chcą je przenieść,

czy

wykreować u osób młodszych, bowiem one mogą wpływać na jakość świadczonych usług i
generowanych produktów. Dlatego tworzą w firmie zespoły składające się z pracowników w
różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie umiejętności (22,2%).
W firmach, które wdrażają opisywaną koncepcję kadra menedżerska jest zainteresowana
pogłębieniem wiedzy z tego obszaru zarządzania i podejmuje decyzje o kształceniu się.
Zjawisko to odnotowano w 5 przedsiębiorstwach ( 55,6%). Natomiast w pozostałych 33,3%
nie obserwowano uczestnictwa w szkoleniach z tego zakresu. Brak ich w odpowiedziach
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respondentów nie oznacza, że przedsiębiorcy nie chcą rozwijać swojej wiedzy z tego typu
zarządzania. Dwóch (66,7%) stwierdziło, że indywidualnie się dokształcają, czytają
odpowiednia literaturę na ten temat. Natomiast jeden nigdy, że nie słyszał o takich
szkoleniach a chętnie uczestniczyłby w nich.
Jak już stwierdzono dość duży odsetek pracodawców (76,9%), którym znana była
koncepcja zarządzania wiekiem nie zdecydowała się na jej implementację. Interesowały nas
przyczyny tego stanu (patrz wykres 20).
Wykres 20. Powody braku wdrożenia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach (n=30)
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Najczęściej jako powód braku strategii zarządzania wiekiem wymieniano brak takiej
potrzeby (50%) i brak myślenia na ten temat (13,3%) (wykres 20). Z przedstawionych
wypowiedzi respondentów wynika, że nawet jeśli słyszeli oni kiedyś o zarządzaniu wiekiem
to nie rozumieją jego przesłania, idei. Wiedza ich na ten temat jest powierzchowna, bowiem
nie wiedzą, żeby były formułowane jakieś zalecenia pod kątem wdrożenia tego elementu
zarządzania personelem (6,7%), albo nie stosują tego typu rozwiązań, bowiem wszystkich
pracowników traktują równo (3,3%). Ponadto w kilku pojedynczych wypowiedziach
wskazano na pewne działania, które można wiązać z zarządzaniem wiekiem jak np.
uwzględnianie wieku przy rozdziale zadań-(10%), mimo iż twierdzono że zarządzanie
wiekiem nie występuje w ich firmach.
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6. Nietypowe formy zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach
Nietypowe formy zatrudnienia wiążą się z elastycznością rynku pracy. Są one
spostrzegane jako istotny czynnik harmonijnego rozwoju gospodarki i jej podmiotów.
Szczególnie obecnie, w dobie globalizacji rynek pracy musi dostosowywać się do wymogów
gospodarki. Przedsiębiorstwa, żeby efektywnie funkcjonować muszą szybko podejmować
decyzje, również w sferze zatrudnienia o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby pracowników,
zmienieniu formy zatrudnienia, organizacji czasu pracy, dostosowaniu kwalifikacji
pracowników do potrzeb bieżących. Ze względu na wagę tego zagadnienia w polityce
personalnej postanowiliśmy kwestię tę zbadać w ramach naszego projektu. Założyliśmy iż
nietypowe formy zatrudnienia mogą sprzyjać zatrudnieniu i wykorzystaniu kapitału ludzkiego
ucieleśnionego u osób 45+.
Tabela 4. Nietypowe formy zatrudnienia stosowane w badanych przedsiębiorstwach
(n=202)*
Wyszczególnienie

L.p.

Liczba

Odsetek

przedsiębiorstw

przedsiębiorstw

1.

Umowa na czas określony

133

65,8

2.

Niepełny wymiar czasu pracy

77

38,1

3.

Zatrudnienie tymczasowe

27

13,4

4.

Praca w domu

2

1

5.

Telepraca

1

0,5

6.

Zatrudnienie na umowę o dzieło/zlecenie

106

52,5

7.

Zmienne godziny rozpoczynania pracy

18

8,9

8.

Ruchomy czas pracy

19

9,4

9.

Indywidualny rozkład czasu pracy

7

3,5

10.

Równoważny czas pracy

13

6,4

11.

Zadaniowy czas pracy

18

8,9

29

14,4

12.

W firmie nie stosuje się nietypowych form
zatrudnienia

*Respondenci mogli podać trzy formy zatrudnienia, które stosowane są najczęściej.
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że w badanych przedsiębiorstwach powszechna
jest praktyka stosowania nietypowych form zatrudnienia. Istniejące w Polsce rozwiązania
prawne tworzą szeroką gamę form zatrudnienia, które zaliczamy do nietypowych i generalnie
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sprzyjają ich implementacji. Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia odnotowano
w 85,6% obserwowanych firm. Natężenie ich wykorzystania w praktyce jest zróżnicowane,
co ilustrują dane zawarte w powyższej tabeli 4.
Najczęściej pracodawcy wykorzystują zatrudnienia na podstawie umowy na czas
określony (65,8%) (tabela 4). Powszechność tej formy wynika z zalet zatrudniania
pracownika na czas określony. Ich zastosowanie najczęściej pozwala sprawdzić w jakim
stopniu przyjęty do pracy pracownik spełnia oczekiwania pracodawcy ze względu na
kompetencje jakimi dysponuje, cechy osobowościowe w tym postawy wobec pracy. Poprzez
ich zastosowanie przedsiębiorstwa realizują strategię sprawdzania pracownika18, i ten rodzaj
umów dość często poprzedza fakt zatrudnienia pracownika na czas nieokreślony. Na ich
stosowanie również ma wpływ nieprzewidywalność wahań koniunktury gospodarczej. W
gospodarce nie występuje tylko zjawisko wzrostu gospodarczego, rozkwitu, ale również
obserwowane są spadki aktywności ekonomicznej podmiotów, które mogą prowadzić do
recesji czy depresji. Pogorszenie się koniunktury gospodarczej może implikować konieczność
redukcji zatrudnienia i w takiej sytuacji pewnym rozwiązaniem są umowy zawarte na czas
określony, które w momencie wygaśnięcia, w

sposób naturalny zmniejszają liczbę

pracowników. Ten rodzaj umów często odnosi się do kontraktów jakie są zawierane między
pracownikiem a pracodawcą, a są pochodną kontraktu jaki zawarł pracodawca z podmiotem
na rzecz którego realizuje określoną produkcję lub usługę. W sytuacji kiedy zlecenie ze strony
odbiorcy nie jest powtarzane wcześniejszy kontrakt z pracownikiem samoczynnie się
rozwiązuje i nie musi być odnowiony.
Na drugim miejscu ze względu na częstość wskazań respondentów plasują się umowy
cywilno-prawne, jako forma atypowego zatrudnienia stosowanego w badanych firmach. Tę
formę elastycznego zatrudnienia stosuje ponad 52% firm objętych eksploracją (tabela 4). W
ramach umowy cywilno–prawnej można wyróżnić umowy o dzieło i zlecenia, w przypadku
naszych badań wymieniano przede wszystkim ten drugi rodzaj umów i na nich skupimy
uwagę. O tak dużej ich popularności decydują zalety tej formy zatrudnienia. Pracodawcy
mają określone korzyści jak niskie koszty zatrudnienia w porównaniu do zatrudnienia
opartego na umowie o pracę i niskie koszty administracyjne. W przypadku zatrudnienia
pracownika na umowę zlecenia zostają wyeliminowane koszty związane z zatrudnieniem
pracowniczym typu zasiłki chorobowe, urlopy, odprawy. Ponadto pracodawca nie musi

18

M. Bednarski, Zatrudnienie na czas określony perspektywa pracodawców, [w:] Zatrudnienie na czas
określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska pod red. M .Bednarskiego,
K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2012, s. 41.
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prowadzić ewidencji czasu pracy zatrudnionego, zakładać dla niego akt osobowych.
Opisywany rodzaj umowy może być wypowiedziany lub rozwiązany w każdej chwili za
porozumieniem stron. Natomiast zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym
czasie bez konieczności dostosowania się do jakichkolwiek terminów, czyli na przykład z
dnia na dzień, nie podając powodów takiego zwolnienia19.
Ponad jedna trzecia (38,15) badanych firm wykorzystuje kapitał ludzki na zasadzie
zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Oznacza to, że osoby wykonują pracę w
wymiarze godzinowym niższym od obowiązującego dla danej grupy zawodowej. Ta forma
zatrudnienia pozwala w różny sposób organizować pracę i czas pracy. Wyróżnia się cztery
modele organizacji czasu pracy w niepełnym wymiarze:


Niepełny wymiar czasu pracy wykonywanej codziennie w stałych godzinach;



W wybrane stałe dni praca w pełnym wymiarze czasu, a pozostałe dni wolne;



Praca w elastycznych godzinach w wybranych dniach- stosownie do potrzeb;



Pozostałe możliwości elastycznego czasu w skali dnia i tygodnia20.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu podobnie jak wcześniej opisywane formy
zatrudnienia jest korzystne dla pracodawcy. Jest ona sposobem zwiększenia możliwości
elastycznego reagowania na płynące z rynku sygnały. Korzyści również mają pracownicy,
bowiem ta forma pozwala na dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb,
umożliwia lepsze łączenie aktywności zatrudnieniowej z życiem rodzinnym, funkcjami
społecznymi doskonaleniem zawodowym. Jest również spostrzegana jako instrument
zmniejszający bezrobocie poprzez aktywizowanie zawodowe wielu grup społecznych.
Na czwartym miejscu plasuje się zatrudnienie tymczasowe. Na wykorzystanie tej formy
wskazało 13,4% badanych przedsiębiorstw. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zatrudnienie
tymczasowe odróżnia się od tradycyjnego stosunku pracy tym, że jest formą usługi
świadczonej na rynku pracy, ma szczególny cel, a uczestniczące w nim podmioty
charakteryzują się specyficzną pozycją prawną. Polega ona na zatrudnianiu przez agencję
pracy

tymczasowej

pracowników,

którzy

są

wynajmowani

innym

pracodawcom

(użytkownikom) w celu świadczenia u nich pracy. W ramach opisywanego modelu
zatrudnienia występują trzy podmioty powiązane ze sobą dwiema umowami tj. pomiędzy
agencją a osobą świadczącą pracę oraz pomiędzy agencją a podmiotem, który korzysta z tej
pracy. pracodawca użytkownik powinien traktować pracowników tymczasowych tak samo
19

Elastyczne formy pracy poradnik dla pracodawców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w
Białymstoku, Białystok 2007, s. 208.
20
Tamże, s.134.
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jak innych pracowników zatrudnionych w firmie na podobnych stanowiskach pracy. Mniejsze
w porównaniu do wcześniej opisywanych form atypowego zatrudnienia może wynikać z jej
funkcji. Najczęściej w literaturze przedmiotu wymienia się trzy funkcje 21pracy tymczasowej.
Po pierwsze umożliwia ono zastępowanie nieobecnych stałych pracowników nowymi
tymczasowymi. Dotyczy to sytuacji kiedy pracownik korzysta z urlopu wychowawczego lub
jest chory przez dłuższy czas. Po drugie korzystanie z pracowników tymczasowych zwiększa
swobodę pracodawcy w zakresie elastycznego zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy.
Rzecz dotyczy pokrywania nagłego, dodatkowego zapotrzebowania na pracowników o
różnych kwalifikacjach w tym popytu na wiedzę ekspercką. W ten sposób pracodawcy
użytkownicy unikają wielu kosztów stałych związanych ze standardowym zatrudnieniem np.
kosztów rekrutacji, prowadzenia akt pracowników i ich archiwizacji. Koszty ograniczone
zostają do wynagradzania za czas faktycznej pracy a nie za gotowość do pracy. Oczywiście ta
forma zatrudnienia nie jest idealna i dla pracodawcy użytkownika ma ona charakter
pejoratywny, bowiem jej zastosowanie oznacza zwiększoną fluktuację kadr. Z tym wiążą się
inne problemy typu konieczność zaznajamiania coraz to nowych pracowników z ich
obowiązkami, z organizacją pracy, co grozi pojawieniem się ryzyka zmniejszonej wydajności,
rozluźnieniem dyscypliny i wzajemnych związków między pracownikami22. Trzecia funkcja
sprowadza pracę tymczasową do instrumentu rynku pracy, który umożliwia wielu osobom
aktywizacje zawodową.
O wiele rzadziej pracodawcy stosują elastyczne formy organizacji pracy. Z tej grupy
form najczęściej wykorzystywany jest ruchomy czas pracy (9,4%). Polega on na organizacji
pracy umożliwiającej rozpoczynanie i kończenie pracy w określonych przedziałach
czasowych oraz wyznaczeniu przedziału czasu tzw. obecności obowiązkowej. Długość i
godziny obecności obowiązkowej determinowane są potrzebami przedsiębiorstw, kategorią
pracowników objętych tym systemem oraz rodzajem wykonywanej pracy23. wymieniona
forma ma określone wady i zalety. Do zalet zalicza się: ograniczenie absencji, spóźnień do
pracy, mniejszy stres, wzrost wydajności pracy, poprawa obsługi klientów. Natomiast wady
mogą oznaczać niewystarczającą liczbę pracowników w firmie

poza godzinami

obowiązkowymi, koszty administracyjne i problemy związane z rejestracją i rozliczeniem

21

E. Bąk, Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Warszawa 2009, s. 54; M. Moszyński , Praca
tymczasowa- aspekty ekonomiczne i zatrudnieniowe, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 10, 2004.
22
G. Spytek-Bandurska, M. Szylko-Skoczny, Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2008, s. 43.
23
Elastyczne formy zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w
Białymstoku, Białystok 2007, s. 115.
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czasu pracy, dodatkowe koszty wynikające z wydłużonego czasu funkcjonowania firmy jak
np. koszty ogrzewania, oświetlenia, ochrony. Warto dodać, iż o ruchome godziny pracy
powinien poprosić sam zatrudniony. Na tej podstawie pracodawca ustala indywidualny
rozkład pracy zatrudnionego w ramach systemu czasu, którym pracownik jest objęty.
W porównywalny odsetek badanych firm stosuje zmienne godziny rozpoczynania pracy
(8,9%) i zadaniowy czas pracy (8,9%). Pierwsza z tych form polega na tym, że godziny
rozpoczynania i kończenia pracy poszczególni pracownicy lub ich grupy ustalają z
pracodawcą. W momencie kiedy godziny te już zostaną ustalone, pozostają one niezmienne w
określonym okresie np. roku, miesiąca, kwartału. Dzienna norma czasu pracy pozostaje
niezmieniona i wynosi 8 godzin. Ta forma ma takie same wady i zalety jak poprzednia. W
przypadku zalet z perspektywy pracownika należy wymienić możliwość dostosowania czasu
pracy do potrzeb pracownika, wynikających z jego sytuacji rodzinnej. Natomiast pracodawca
ma wydłużenie w pewnym sensie godzin pracy swojej firmy. Zjawisko to można również
ocenić w pejoratywnych kategoriach, bowiem wydłużenie godzin pracy firmy może
skutkować ponoszenie dodatkowych kosztów np. związanych z oświetleniem, ogrzewaniem
zakładu. Do kolejnych mankamentów z perspektywy pracodawcy należy zaliczyć problemy
rejestracji czasu pracy, czy krótszy czas obecności wszystkich pracowników, co może
implikować problemy dotyczące koordynacji działań, zadań wykonywanych przez
zatrudnionych.
Na mniejsze wykorzystanie przez badane firmy formy zadaniowego czasu pracy może
wpływać jego istota. Polega ona samodzielnym kształtowaniu rozkładu czasu pracy przez
pracownika, a pracodawca w zakresie posiadanych uprawnień kierowniczych, określa granice
czasowe, w których praca powinna być wykonana. O czasie wykonania obowiązków
decyduje rozmiar zadań jakie pracownik powinien wykonać. System zadaniowego czasu
pracy wprowadzany jest w tych sytuacjach, w których pracodawca nie sprawuje
bezpośredniej kontroli nadzoru nad świadczeniem pracy przez pracownika. Ta forma
organizacji czasu pracy może być wprowadzona, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy, jej
organizacją oraz dodatkowo jest to uargumentowane miejscem wykonywania pracy.
Wymienione czynniki mogą powodować, że opisywana forma ma mniejsze zastosowanie w
badanych przedsiębiorstwach.
Wskazane wyżej zalety poszczególnych form elastycznego zatrudnienia powodowały ich
uruchomienie. Możemy dokonać ich systematyzacji ze względu na częstość wskazań
respondentów, co ilustrują dane zawarte w poniższej tabeli 5.
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Tabela 5. Powody stosowania przez firmy nietypowych form zatrudnienia wobec
pracowników (n=173)*
Powód

L.p.

Liczba

Odsetek

przedsiębiorstw

przedsiębiorstw

1.

Sezonowość

29

16,8

2.

Zatrudnianie pracowników na zastępstwo

9

5,2

3.

Obniżenie kosztów pracy

41

23,7

4.

Łatwe rozwiązanie umowy

10

5,8

5.

Możliwość sprawdzenia nowego pracownika

22

12,7

89

51,4

6.

Możliwość zaspokojenia potrzeb pracodawcy w
określonym czasie

7.

Potrzeby pracowników

17

9,8

8.

Rotacja pracowników

4

2,3

9.

Specyfika firmy, branży

27

15,6

10.

Struktura firmy

4

2,3

11.

Specyfika zawodu

8

4,6

2

1,2

2

1,2

12.
13.

Możliwość zatrudnienia emerytów, rencistów
osób pobierających zasiłek przedemerytalny
Inne
*respondenci mogli podać więcej niż jeden powód

Z powyższego zestawienia przyczyn (tabela 5), które decydowały o wprowadzeniu
elastycznych form zatrudnienia, wynika że pracodawcy najczęściej kierowali się potrzebami
firmy (51,4% wskazań). Potrzeby te były determinowane dodatkowymi zamówieniami, czy
pozyskaniem nowych kontrahentów. Na drugim miejscu wymieniano czynnik ekonomiczny
w formie obniżki kosztów. Tę determinantę wymieniał prawie co czwarty respondent
(23,7%). Na kolejnych miejscach plasowały się takie przyczyny jak sezonowość (16,8%),
specyfika branży (15,6%), możliwość sprawdzenia nowozatrudnionego pracownika (12,7%).
decydowały potrzeby pracowników, prawie co dziesiąty respondent uwzględniał ten czynnik.
W dalszej części raportu przedstawimy w jakim stopniu elastyczne formy zatrudnienia
wykorzystywano wobec osób 45+. Interesowało nas czy te formy są częściej stosowane
wobec młodszych czy starszych pracowników, czy też wiek nie ma wpływu na decyzje
pracodawców o ich uruchomieniu. Z uzyskanych informacji wynika, że niestandardowe
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formy zatrudnienia wobec pracowników 45+ stosuje 84,4%. Jest to tylko o 1,2 punktu
procentowego mniej niż w przypadku odsetka firm stosujących te formy zatrudnienia w
stosunku do ogółu pracowników. Inne są przyczyny ich wprowadzenia i natężenie ich
stosowania.
Tabela 6. Nietypowe formy zatrudnienia stosowane w badanych przedsiębiorstwach
wobec osób 45+( n=146)*
L.p.

Wyszczególnienie

Liczba

Odsetek

przedsiębiorstw

przedsiębiorstw

1.

Umowa na czas określony

94

64,4

2.

Niepełny wymiar czasu pracy

52

35,6

3.

Zatrudnienie tymczasowe

15

10,3

4.

Praca w domu

2

1,4

5.

Zatrudnienie na umowę o dzieło/zlecenie

86

58,9

6.

Zmienne godziny rozpoczynania pracy

18

12,3

7.

Ruchomy czas pracy

16

11,0

8.

Indywidualny rozkład czasu pracy

8

5,5

9.

Równoważny czas pracy

13

8,9

10.

Zadaniowy czas pracy

11

7,5

11.

Brak odpowiedzi

1

0,7

* Respondenci mogli podać trzy formy zatrudnienia, które stosowane są najczęściej
Najczęściej pracodawcy wobec osób 45+ stosują umowy na czas określony (64,4%).
Odsetek wskazań był zbliżony do tego jaki odnotowano w przypadku ogółu zatrudnionych.
Podobnie było w stosunku do odpowiedzi wyróżniających kolejne formy zatrudnienia. Na
drugim miejscu wymieniono umowy cywilno-prawne (58,9%), a na trzecim pracę w
niepełnym wymiarze czasu pracy (35,6%). Zauważamy, że pracodawcy częściej stosują
umowy cywilno-prawne wobec pracowników starszych. Różnica wynosi ponad 6 pkt. proc w
porównaniu do ogółu zatrudnionych. W stosunku do osób 45+ stosowane są częściej
elastyczne formy organizacji pracy takie jak zmienne godziny rozpoczynania pracy (różnica 3,4 pkt. proc.), ruchomy czas pracy (różnica 1,6 pkt. proc.), indywidualny rozkład czasu pracy
(różnica 2 pkt. proc.), równoważony czas pracy (różnica- 2,5 pkt. proc.). Natomiast
pracodawcy rzadziej stosują wobec starszych osób w porównaniu do zatrudnionych ogółem
zadaniowy czas pracy (różnica 1,4 pkt. proc.) i zatrudnienie tymczasowe (różnica 3,1 pkt.
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proc.). Telepraca nie ma zastosowania wobec pracowników 45+. W przypadku tej formy
zatrudnienia ograniczeniem mogą być niskie lub brak kompetencji informatycznych. Warto
dodać, iż zadaniowy czas pracy jak i telepraca mają ograniczone zastosowanie ze względu na
wykonywany zawód pracowników24, czy cechy osobowościowe ten ostatni czynnik jest
szczególnie istotny w przypadku telepracy.
Jak natomiast przedstawia się układ przyczyn decydujących o zastosowaniu elastycznych
form zatrudnienia wobec osób 45+. Wiele z przyczyn jest podobna do tych, które wymieniano
w przypadku ogółu zatrudnienia pojawiają się również nowe. ( tabela 7)

Tabela 7. Przyczyny stosowania przez firmy nietypowych form zatrudnienia wobec
pracowników 45+ (n=146) *
Liczba

Powód

L.p.

Odsetek

przedsiębiorstw przedsiębiorstw

1.

Sezonowość produkcji i sprzedaży

51

34,9

2.

Nieregularność zamówień

42

28,8

13

8,9

3.

Wprowadzanie

nowych

rozwiązań

technologicznych

4.

Zatrudnianie pracowników na zastępstwo

24

16,4

5.

Posiadanie limitów etatów

20

13,7

6.

Obniżenie kosztów pracy

92

63,0

7.

Niższe koszty rekrutacji

8

5,5

37

25,3

8.

Możliwość zdobycia pracowników posiadających
poszukiwane umiejętności i kwalifikacje

9.

Możliwość uzupełnienia luk kompetencyjnych

16

11,0

10.

Specyfika świadczonych usług, firmy, branży

66

45,2

11.

inne

2

1,4

*respondenci mogli podać więcej niż jeden powód zatrudniania osób 45+
Najczęściej jako przyczynę angażowania do pracy osób 45+ w nietypowych formach
zatrudnienia wymieniano niższe koszty pracy (63%), na drugim miejscu wyróżniano
specyfikę świadczonych usług przez firmę (45,2%) (tabela 7). W dalszej kolejności pojawiały

24

E. Kryńska, Rekomendacje dotyczące zmian prawnych zwiększających elastyczność rynku pracy,
Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź, 2008, s.26.
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się zbliżone charakterem powody jak sezonowość produkcji (34,9%) czy nieregularność
zamówień (28,8%). Wymienione czynniki wynikają z nierytmiczności pewnych działań
realizowanych przez badane firmy, które zmuszają ich do implementacji elastyczności
numerycznej.
Z analizy powyższych przyczyn wynika, że pracodawcy doceniają potencjał
kwalifikacyjny starszych pracowników i starają się go wykorzystać w celu eliminacji
występujących deficytów kwalifikacyjnych. Świadczą o tym następujące ich wypowiedzi:


Możliwość zdobycia pracowników posiadających poszukiwane umiejętności i
kompetencje- 25,3%;



Możliwość uzupełnienia luk kompetencyjnych- 11%;



Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych- 8,9%.

Należy zauważyć iż powyższe powody nie zostały zdefiniowane przez respondentów
przy podawaniu przyczyn stosowania atypowych form zatrudnienia przy pracownikach
ogółem. Natomiast w przypadku osób 45+, to konieczność realizacji popytu w przekroju
jakościowym wymusza zastosowanie elastycznych form zatrudnienia. Powstał on jako wynik
procesów inwestycyjnych w tym dotyczących modernizacji produkcji. Dość często
niestandardowe formy zatrudnienia miały również umożliwić zaspokojenie popytu
odtworzeniowego dotyczyło to zatrudnienia pracowników na zastępstwo ( 16,4%).
Pracodawcy na ogół nie dostrzegają barier związanych z wykorzystaniem
elastycznych form zatrudnienia w swoich firmach (90,8%). Tylko prawie co dziesiąty badany
na nie wskazał (9,2%). Do utrudnień zaliczono przede wszystkim niechęć pracowników do
korzystania z tych form (68,8%) i brak odpowiednich uprawnień dla pracowników
korzystających z niektórych form zatrudnienia (25%) (wykres 21), co zmniejsza ich
zainteresowanie analizowanymi formami zatrudnienia. .
Wykres 21. Bariery, które utrudniają zatrudnienie osób 45+ ( n=16)
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Odbieranie przepracowanych dodatkowo godzin w
normalnym czasie pracy

18,8%

Pracownikom nie przysługują prawa i świadczenia,
które należą się osobom zatrudnionym

25,0%

Niechęć pracowników do zatrudniania w tych
formach

68,8%
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W pojedynczych przypadkach (2 osoby- 18,8%) jako barierę - ale z perspektywy pracodawcy
-wymieniano odbieranie przepracowanych godzin w normalnych godzinach pracy, co czasami
jeszcze bardziej dezorganizuje pracę całego zespołu lub firmy.
W dalszej kolejności badań chcieliśmy dowiedzieć się co sądzą przedstawiciele badanych
firm o elastycznych formach zatrudnienia. Zestaw ich odpowiedzi ilustrują informacje
zawarte w tabeli 8.
Tabela 8. Opnie respondentów na temat elastycznych form zatrudnienia (n=202)
Lp.

Opinia

Liczba
respondentów

Odsetek

1.

Są korzystne dla pracodawcy i pracownika

36

17,8

2.

Są mniej korzystne dla pracownika

15

7,4

3.

Dają pracownikowi szanse dorobienia

5

2,5

6

3

14

6,9

4.

5.

Dają pracownikowi szansę pracy w różnych miejscach
czasami u różnych pracodawców
Pozwalają dopasować zatrudnienie do zmiennych potrzeb
firm

6.

Są korzystne dla firm

76

37,6

7.

Pozwalają firmom na obniżenie kosztów pracy

15

7,4

8.

Oceniam je pozytywnie

18

8,9
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9.

Są one niezbędne w gospodarce rynkowej

10

5

10.

Pozwalają sprawdzić pracownika

6

3

3

1,5

12

5,9

7

3,5

11.
12.
13.

Dobra forma zatrudnienia dla emerytów i rencistów,
pozwalają im dorobić
Poprawiają konkurencyjność firmy na rynku
Pozwalają na lepsze dostosowanie firmy do wymagań
rynku

14.

Pozwalają na godzenie życia prywatnego z zawodowym

11

5,4

15.

Nie dają stabilizacji zawodowej

12

5,9

Opinie respondentów na temat elastycznych form zatrudnienia można uporządkować w
dwie zasadnicze grupy. Jedna będzie dotyczyć wad, a druga zalet. Z wypowiedzi
respondentów wynika, iż są oni świadomi ich walorów i mankamentów, które można
rozpatrywać nie tylko ze perspektywy pracodawcy ale i pracownika.
Generalnie obserwujemy pozytywne nastawienie pracodawców do możliwych rozwiązań
w zakresie stosowania atypowego zatrudnienia. W większości ich odpowiedzi podkreślano, że
są one korzystne dla firm (37,6%). Ten wątek znajduje odzwierciedlenie w kolejnych
wypowiedziach, w których uwypuklano lub wyjaśniano korzyści z ich implementacji np.:
pozwalają na lepsze dostosowanie firmy do wymagań rynku (3,5%), pozwalają sprawdzić
pracownika (3%), pozwalają obniżać koszty pracy (7,4%), pozwalają dostosować
zatrudnienie do zmiennych potrzeb firmy (6,9%) (tabela 8).
Kolejne 17,8% uważało, że są dobrze spostrzegane, bowiem korzyści z nich osiągają
zarówno pracodawcy jaki i pracobiorcy (16,3%). Pozostałe opinie są bardziej rozproszone, co
już częściowo zostało wyżej zasygnalizowane. Warto jednak zauważyć iż pracodawcy są
świadomi ułomności analizowanej elastyczności, spowodowanej brakiem stabilizacji
zawodowej pracowników (5,9%), niekorzystnością jej ogólnych rozwiązań dla pracowników
(7,4%) (tabela 8).
7. Ocena rozwiązań systemowych na rzecz zatrudnienia osób 45+
W tej części raportu przedstawimy opinie respondentów na temat rozwiązań
instytucjonalnych w zakresie zatrudniania osób 45+. Przede wszystkim interesowało nas jak
badani oceniają rozwiązania prawne z tego obszaru, czy można je uznać za sprzyjające
zatrudnianiu interesującej nas grupy społecznej. Tylko jedna trzecia z badanych stwierdziła,
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że są one dobre, bowiem są korzystne. Natomiast 16,8% badanych uznało je za niekorzystne/
niewłaściwe (wykres 22).
Wykres 22. Opinia respondentów na temat rozwiązań prawnych z zakresu zatrudniania
osób 45+(n=202)
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Należy zauważyć iż połowa respondentów miała problem z oceną rozwiązań
legislacyjnych z tego obszaru tematycznego. Mimo, iż tylko 34 respondentów negatywne
oceniło regulacje prawne chcieliśmy się dowiedzieć z czego one wynikają. Interesowały nas
konkretne przykłady rozwiązań, które skutkowały negatywnymi opiniami uczestników
wywiadu.
Tabela 9. Rozwiązania zniechęcające pracodawców do zatrudniania osób 45+ ( n=34)
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przykład rozwiązania zniechęcającego do
zatrudniania osób 45+
Wysoka absencja z powodu choroby
Ochrona osób w wieku przedemerytalnym
Wysokie podatki
Wcześniejsze emerytury
Brak ulg
Młodsi są tańsi
Starsi są mniej wydajni
Nadużywanie
przysługującym
starszym
pracownikom uprawnień
Wysokie koszty zatrudnienia
Trudno powiedzieć
Inne

Liczba
przedsiębiorstw
4
7
2
1
2
3
5

Odsetek
przedsiębiorstw
11,8
20,6
5,9
2,9
5,9
8,8
14,7

3

8,8

8
4
5

23,5
11,8
14,7
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Najczęściej wymieniano wysokie koszty zatrudnienia (23,5%) i przepisy prawne
dotyczące ochrony osób w wieku okołoemerytalnym (20,6%) (tabela 9). Pierwszy powód na
ogół ma charakter neutralny, bowiem jak pokazują różne wyniki badań koszty pracy są
powszechnie spostrzegane jako te, które determinują decyzje na temat zatrudniania
pracowników bez względu na wiek25. Natomiast drugi powód jak również pokazują wyniki
innych badań należy traktować jako destymulantę aktywności zatrudnieniowej osób 45+ ze
strony pracodawców. Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy
o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku
emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z
osiągnięciem tego wieku. W takiej sytuacji pracodawcy obawiają się zatrudniać pracowników
starszych, bowiem w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej, czy kondycji finansowej
swoich firm, nie będą mogli dokonać ich zwolnień. Dlatego preferują zatrudnienie osób
młodszych, tłumacząc to często przyczynami ekonomicznymi, co znalazło odzwierciedlenie i
w naszych badaniach – młodsi są tańsi (8,8%) (tabela 9).
Kolejne wymieniane przykłady należałoby raczej analizować w kontekście starzenia się
osób starszych, co może implikować mniejszą ich wydajność w pracy (14,7%), i wysoką
absencję z powodu choroby (11,8%). Warto dodać, iż problem zwiększonej zachorowalności
osób starszych w porównaniu do młodszych pracowników został w jakimś stopniu
uwzględniony w polskim ustawodawstwie. Od 2009 r. wprowadzono zasadę, że za
pracowników w wieku powyżej 50 lat pracodawca wypłaca wynagrodzenie tylko za pierwsze
14 dni niezdolności do pracy w roku, zaś od 15 dnia tej niezdolności przysługuje zasiłek
chorobowy z ubezpieczenia społecznego wypłacany przez ZUS. Oznacza to, że za starszych
pracowników od 15 dnia ich niezdolności do pracy z powodu choroby świadczenie w postaci
zasiłku chorobowego wypłacane jest z funduszy publicznych natomiast w przypadku osób
poniżej 50 roku życia jest ono na takich samych zasadach wypłacane dopiero od 34 dnia
niezdolności do pracy26.
Następnym krytykowanym rozwiązaniem prawnym są wysokie podatki (5,9%). Zgodnie
z obowiązującymi przepisami tj ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy o prace, ale także na podstawie umów
cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
25

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s.23.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (DzU z 2010 r., nr 77, poz. 512).
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wysokość stawki podatku nie jest różnicowana ze względu na wiek. Taka sama częstość
wskazań przez respondentów (5,9%) dotyczyła braku ulg w przypadku zatrudniania osób 45+.
Należy zauważyć iż pewne rodzaje ulg są, ale one dotyczą osób 50+natomiast nie obejmują
osób o 5 lat młodszych. I tak np. pracodawcy i inne jednostki organizacyjne nie opłacają
składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, za zatrudnienie osoby, która ukończyła
50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawała w ewidencji bezrobotnych
powiatowego urzędu pracy. Zwolnienie to przysługuje pracodawcy tylko w odniesieniu do
pracowników w rozumieniu kodeksu pracy.
Natomiast pracodawcy w ogóle nie odprowadzają składek

na Fundusz Pracy od

wynagrodzenia osób, które ukończyły 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku
mężczyzn27. Inna ulga jaka jest stosowano wobec osób 50+ ale nie dotycząca osób z grupy
wiekowej 45-50 lat, a dotyczy ona nie opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Rozwiązanie to obejmuje pracodawców przez 12 miesięcy, w
sytuacji kiedy zatrudnili na podstawie umowy o pracę osobę powyżej 50 roku życia a przed
podjęciem pracy, osoba ta posiadała status bezrobotnego. Składek takich nie płacą również
pracodawcy w razie ich niewypłacalności. Są oni wówczas zwolnieni od odprowadzania
odpowiednich składek za pracowników, którzy osiągnęli 55 lat w przypadku kobiet i co
najmniej 60 lat mężczyźni28.
Ze względu na powyższe rozwiązania, które zniechęcają do zatrudniania osób 45+
respondenci proponują wprowadzenie nowych i są one zestawione w poniższej tabeli.
Tabela 10. Zmiany jakie powinny być wprowadzone w celu zachęcenia pracodawców do
zatrudniania osób 45+ (n=101)
Wyszczególnienie

L.p.

1.

28

wieku 45+

respondentów

Odsetek

41

39,6

2.

Ulgi podatkowe

19

18,8

3.

Dofinansowanie do szkoleń dla osób 45+

9

8,9

4.

Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zachęt

15

14,9

7

6,9

5.

27

Ulgi pozwalające na obniżenie kosztów pracy osób w

Liczba

Zniesienie przepisu o zakazie zwolnienia pracownika
przed emeryturą

Art. 104b ustawy z dnia 20.04 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
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6.

Dofinansowanie do zatrudnionych pracowników

9

8,9

7.

Jednakowe przepisy dla wszystkich pracowników

2

2,0

8.

Elastyczne przepisy dotyczące kodeksu pracy

6

5,9

9.

Inne

9

8,9

10.

Trudno powiedzieć

7

6,9

Jeśli poprzednio najczęściej negatywnie oceniono zbyt wysokie koszty zatrudnienia, to
teraz respondenci proponują wprowadzenie pewnych ulg, które obniżyłyby te koszty (39,6%)
(tabela 10). Widzą również potrzebę wprowadzenie ulg w podatkach z tytułu zatrudniania
osób 45+ ale z wypowiedzi respondentów nie można wywnioskować jakich podatków
miałoby to dotyczyć (18,8%). Pracodawcy oczekują również uruchomienia pewnych dotacji z
tytułu zatrudnienia osób starszych (8,9%) i dofinansowania szkoleń dla tej grupy
pracowników (8,9%). Warto zauważyć, iż obecnie są stosowane pewne formy wspierania
kształcenia osób 45+. Dotyczą one nie tylko osób bezrobotnych i poszukujących pracy ale
również pracowników oraz osób wykonujących pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej
zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, którzy zarejestrowali się w tym celu w
urzędzie pracy29. To rozwiązanie zostało wprowadzone w wyniku działań mających na celu
zwiększenie zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym. Ponadto pracodawcy, którzy
dysponują zakładowym funduszem szkoleniowym w przypadku kształcenia z jego środków
osób 45+ mogą otrzymać z Funduszu Pracy zwrot kosztów z tej formy inwestycji w kapitał
ludzki. Refundacja ta na jedną osobę może wynosić do 80% kosztów jej szkolenia ale nie
więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia30.Niestety w Polsce zbyt mało pracodawców
zdecydowało się na utworzenie takiego funduszu, a więc i niewielu ma prawo ubiegać się o
ten rodzaj wsparcia publicznego31.
Należy podkreślić, iż wśród respondentów były osoby, które uważały, iż nie ma potrzeby
wprowadzenia nowych zachęt (14,9%) w celu większego zatrudniania osób 45+, a w dwóch
przypadkach twierdzono, iż przepisy powinny być jednakowe dla wszystkich grup
pracowniczych, nie ma potrzeby ich różnicowania ze względu na wiek.

29

Artykuł 43 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Artykuł 69 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji…, op.cit.
31
Patrz szerzej I. Kukulak –Dolata, H. Sobocka Szczapa, Zakładowy Fundusz Szkoleniowy w podmiotach
gospodarczych [w:] Kształcenie ustawiczne pracowników pod. red. E.Kryńskiej, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Departament Rynku pracy, Warszawa 2008, s. 120.
30
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W dalszej części naszych badań interesowały nas opinie na temat zmian legislacyjnych
w obszarze ubezpieczeń społecznych, podatków i innych rodzajów wsparcia, które
spowodowałyby zwiększenie stosowania elastycznych form zatrudnienia.
W badanej populacji przedsiębiorstw (202 podmioty) tylko 35,1% dostrzegło możliwość
wprowadzenia pewnych uregulowań prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, które
mogłoby spowodować szerszą implementacje atypowych form pracy i zatrudnienia. Zestaw
ich ilustruje wykres 22.
Wykres 22. Propozycje zmian w regulacjach prawnych dotyczących ubezpieczeń
społecznych w celu zwiększenia stosowania elastycznych form zatrudnienia (n=71)
Stosowanie indywidualnego wyboru i rozliczania
składek przez pracownika

6,2%

Likwidacja ubezpieczenia rentowego dla emerytów,
którzy już nigdy nie będą rencistami

5,6%

Podwyższenie limitów zarobków np. w przypadku
emerytów

2,8%

Dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających
osoby 45+

5,6%
14,1%

Ulgi dla pracodawców zatrudniających osoby 45+
2,8%

Dobrowolny ZUS
Niższe składki do ZUS

69,9%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

W propozycjach dotyczących modyfikacji prawa z zakresu systemu ubezpieczeń
społecznych najczęściej pojawiały się te, które dotyczyły zmniejszenia wysokości składek
jakie pracodawcy muszą odprowadzać od wynagrodzenia pracownika do ZUS (69,9%).
Propozycja ta jest pochodną wcześniejszych wypowiedzi respondentów, które wskazywały na
zbyt wysokie koszty zatrudniania pracowników. Jednym z elementów tych kosztów są składki
na rzecz systemu ubezpieczeń społecznych. W kolejnych wypowiedziach akcentowano
potrzebę wprowadzenia ulg i one miałyby również dotyczyć systemu ubezpieczeń
społecznych dla tych pracodawców którzy zatrudniają osoby powyżej 45 roku życia (14,1%).
Natomiast 5,6% preferowała wdrożenie dotacji dla pracodawców zatrudniających osoby
starsze. Porównywalny odsetek respondentów nie widzi potrzeby odprowadzania od
wynagrodzenia pracujących emerytów składek rentowych w sytuacji kiedy wiadomo, iż nie
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będą oni już posiadać statusu rencisty (5,6%). W propozycjach respondentów pojawiały się
również wnioski o wprowadzenia dobrowolnego odprowadzania składek do ZUS (2,8%) i
projekty stosowania indywidualnego wyboru i rozliczania składek przez pracownika (6,2%).
Wykres 23. Propozycje zmian w regulacjach prawnych dotyczących podatków w celu
zwiększenia stosowania elastycznych form zatrudnienia (n=54)

3,8%

Inne

Likwidacja podatku zryczałtowanego

5,6%

Dofinansowanie z PUP dla pracodawców
zatrudniających osoby 45+

11,1%

Wprowadzenie ulgi podatkowej dla pracodawców
zatrudniających osoby 45+

45,2%

Niższe podatki

66,7%
0% 10%
20% 30%
40% 50%
60% 70%

O wiele mniejszy odsetek badanych (26,7%) dostrzegał możliwość wprowadzenia zmian
w systemie podatkowym w celu zwiększenia stosowania elastycznych form zatrudnienia
(wykres 23). Pracodawcy, którzy proponowali takie rozwiązania najczęściej sugerowali
wprowadzenie niższych stawek podatkowych (59,3%). Ponadto wskazywali na konieczność
wprowadzenia ulg podatkowych dla pracodawców zatrudniających pracowników ze starszych
grup wiekowych. Niektórzy natomiast wiedzieli możliwość zmniejszenia obciążeń
podatkowych w wyniku płacenia części podatku przez urzędy pracy w sytuacji kiedy
przedsiębiorstwo zatrudniałoby osoby 45+ (11,1%).
Wykres 24. Propozycje wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących innych
rodzajów wsparcia publicznego, które spowodowałyby zwiększenie stosowania
elastycznych form zatrudnienia (n=41)
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Dofinasowanie do doposażenia stanowisk pracy
utworzonych dla osób 45+

22,2%

Dotacje i zachęty finansowe zachęcające do
zatrudniania osób 45+

39,3%

Takie same uprawnienia dla osób pracujących w
elastycznych i tradycyjnych formach zatrudnienia

22,2%

Większa elastyczność przy rozwiązywaniu umów o
pracę

36,8%
0% 5%
10% 15%
20% 25%
30% 35%
40%

Wśród innych rozwiązań związanych z rozszerzeniem wsparcia publicznego dla
przedsiębiorstw stosujących elastyczne formy zatrudnienia wobec pracowników najczęściej
wymieniano wprowadzenie dodatkowych form subsydiowania zatrudnienia osób 45+ (39,3%)
(wykres 24). Ponad jedna trzecia z tej grupy respondentów zgłaszała potrzebę dalszego
uelastyczniania sposobów rozwiązania umów o pracę (36,8%). Decyzje na ten temat powinien
podejmować samodzielnie pracodawca uwzględniając swoją sytuację ekonomiczną.
Natomiast ponad jedna piąta respondentów wypowiadających się na temat dodatkowych
rodzajów

wsparcia

publicznego

na

rzecz

atypowego

zatrudnienia

proponowała

dofinansowanie przez państwo doposażenia stanowisk pracy organizowanych dla osób 45+.
Należy zauważyć, iż w grupie tej znajdowały się osoby, które uważały, że dotychczasowe
regulacje prawne należałoby zmienić ze względu na fakt, że różnicują uprawnienia jakie
przysługują pracownikom w ramach tradycyjnych i atypowych form zatrudnienia (22,2%).
Zniesienie ich byłoby korzystne zarówno dla pracowników jak i pracodawców.
Respondenci podkreślali również w swoich wypowiedziach, że mogłoby ze strony
pracodawców nastąpić większe zainteresowanie elastycznymi formami zatrudnienia i
osobami 45+ gdyby była prowadzona przez państwo odpowiednia kampania informacyjna.
Według ich opinii konieczne są akcje informacyjne, które upowszechniałyby idee
elastycznego zatrudniania pracowników oraz kampanie promujące osoby 45+ na rynku pracy.
Niezbędne jest uświadomienie pracodawcom korzyści jakie mogą osiągnąć z tytułu
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dysponowania doświadczonymi pracownikami o dużym potencjale kwalifikacyjnym, który
mógłby być zaangażowany w ich formach w ramach niestandardowych form zatrudnienia.

PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badań można wyróżnić mocne i słabe strony osób 45+
jako pracowników. Do mocnych stron pracodawcy zaliczają wiedzę zawodową osób
starszych oraz postawy wobec pracy, lojalność wobec firmy, zdyscyplinowanie. Natomiast
słabą stroną pracowników 45+ są ich umiejętności. W porównaniu do młodszych
pracowników są one mniejsze i dlatego one nie decydują o przewadze tej grupy społecznej na
rynku pracy. Wynika to z ciągłych zmian technologicznych czy organizacyjnych w firmach,
za którymi nie zawsze podążają osoby starsze. Mimo, iż osoby 45+ mają większą wiedzę
zawodową, to ze względu na mniejszą skłonność do edukacji jej nie rozwijają, nie
dostosowują do potrzeb gospodarki, co w konsekwencji powoduje, iż mają problemy z
utrzymaniem swojego dotychczasowego zatrudnienia czy ponownego wejścia na rynek pracy.
Słabe strony analizowanej grupy wiekowej wiążą się również z samym procesem starzenia, a
znajduje to odzwierciedlenie w mniejszej sprawności fizycznej, psychicznej, słabszym stanem
zdrowia.
Jakość pracy osób starszych jest wyżej oceniana aniżeli osób z młodszych grup
wiekowych. Jest to, nie tylko rezultatem ich większego doświadczenia zawodowego ale
wynika z ich dojrzałości, co jest wyrażone w ich postawach wobec pracy, zaangażowaniu w
realizację powierzonych zadań, sumienności. Wymienione trzy czynniki są bardzo ze sobą
powiązane na ogół większe zaangażowanie, pasja, przekładają się na dokładność i staranność
działań wykonywanych.
Trudności na jakie napotykają osoby 45 +w wykonywaniu pracy są wynikiem złego ich
stanu zdrowia, niskiej skłonności do zmiany zawodu i niskiej aktywności edukacyjnej. Należy
zauważyć, iż opinia na temat słabszego stanu zdrowia osób starszych w porównaniu do osób
młodszych nie znajduje przełożenia w odpowiedziach badanych na temat absencji
pracowników. Otóż wyniki badań pokazują, iż poziom absencji pracowników młodszych i
starszych jest porównywalny. Różnica wskazująca na rzadsze choroby wśród osób młodszych
jest niewielka wynosi tylko 2 punkty procentowe. Wydaje się, że czasami opinie na temat
osób starszych są obciążone pewnymi stereotypami.
Poziom zatrudnienia osób 45+ w badanych firmach był zróżnicowany. Najczęściej osoby
starsze stanowiły od 31 do 50% ogółu zatrudnionych. Pracodawcy zatrudniając

tę grupę
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społeczną najczęściej kierowali się ich doświadczeniem zawodowym i je należy traktować
jako

walor

analizowanej

grupy

wiekowej.

Decyzje

pracodawców

były

również

determinowane pewnymi cechami osobowościowymi interesującej nas kategorii wiekowej,
takimi

jak

odpowiednie

podejście

do

pracy,

postawy

wobec

zdyscyplinowanie Wymienione cechy są bardziej wykreowane u

pracy,

lojalność,

osób 45+, aniżeli u

młodszych pracowników.
Zarządzanie wiekiem nie jest traktowane jako element zarządzania zasobami ludzkimi w
badanych firmach. Na ogół koncepcja podejmowania różnorodnych działań, umożliwiających
racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie dzięki
uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku nie znajduje
odzwierciedlenia w praktyce. Spowodowane to jest brakiem wiedzy pracodawców na ten
temat. Natomiast ci, którzy kiedykolwiek spotkali się z tą ideą nie są zainteresowani jej
implementacją.
Generalnie przedsiębiorstwa prowadzą wobec starszych osób jak i pozostałych
pracowników rekrutację zewnętrzną, pozyskują kandydatów do pracy

z otoczenia

przedsiębiorstw czyli z zewnętrznego rynku pracy. Bazują głównie na indywidualnych
kontaktach z osobami poszukującymi zatrudnienia. Dość często korzystają z usług PUP, ale
jest to raczej związane z możliwością pozyskania wsparcia publicznego związanego z
subsydiowaniem zatrudnienia. Rzadko natomiast w ramach procesu rekrutacyjnego są
wykorzystane agencje zatrudnienia, co jest wynikiem ponoszenia przez pracodawców
kosztów z tego tytułu.
Ocenianie okresowe pracowników nie jest narzędziem realizowanej polityki personalnej.
Ocenianie raczej jest prowadzone na bieżąco. W przypadku ocen okresowych uwzględnia się
kryteria kwalifikacyjne, efektywnościowe, behawioralne. Największe znaczenie dla
pracodawców mają dwa pierwsze wymienione rodzaje kryteriów. W przypadku kryteriów
efektywnościowych oceny na temat pracowników starszych i młodszych są zbliżone,
Niewielkie różnice uwidaczniają przy kryteriach kwalifikacyjnych, według których wyżej
oceniani są pracownicy młodsi. Natomiast na podstawie kryteriów behawioralnych lepsze
opinie są formułowane wobec pracowników starszych, szczególnie w utrzymywaniu relacji ze
współpracownikami i przełożonymi, kontakty bezpośrednie są w tym przypadku atutem
starszych pracowników.
Stosowane przez pracodawców narzędzia motywowania są rozbudowane i występują
najczęściej jako środki zachęty, bodźce. Pracodawcy nie różnicują ich uruchomienia ze
względu na kryterium wieku zatrudnionych, są nimi objęci zarówno starsi jak i młodsi
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pracownicy. Jednak dostrzegamy niewielkie różnice w dostępie do awansu pracowników w
przekroju wieku. Osoby 45+ częściej mają ograniczony dostęp do niego, bowiem według
opinii pracodawców osoby 45+ boją się nowych wyzwań, nie chcą się dalej rozwijać i uczyć
i są mniej dynamiczne. Jako narzędzia motywowania rzadko stosowane są elastyczne formy
pracy dotyczy to ogółu zatrudnionych jak i osób 45+.
Zdecydowana większość firm tworzy warunki dla rozwoju kompetencji pracowników
poprzez szkolenia. Wiek zatrudnionych nie determinuje decyzji pracodawców na temat
inwestycji w kapitał ludzki. Pracodawcy na ogół nie widzą różnicy w wykorzystaniu wiedzy
w ramach różnych form edukacji między osobami starszymi i młodszymi. Natomiast ci,
którzy takie dostrzegają uważają, że jest to spowodowane wolniejszym tempem uczenia się
osób starszych i przyswajaniem przez nich wiedzy, co w konsekwencji nie pozwala im w
pełni wykorzystać zdobytej wiedzy w realizacji przydzielonych zadań zawodowych.
Uwzględniając bariery na jakie natrafiają osoby 45+ w procesie kształcenia zauważamy,
że generalnie mają one charakter endogeniczny i należy do nich przede wszystkim zaliczyć,
brak zainteresowania nauką trudności z opanowaniem wiedzy, niedostateczną ilość środków
finansowych w ich własnych budżetach domowych. Ponadto do barier zaliczano jeszcze
niedostosowanie form kształcenia do potrzeb osób dorosłych. Niektóre z tych barier mogłyby
być wyeliminowane poprzez uruchomienie odpowiednich narzędzi motywacji. Jak już
wcześniej wspomniano osoby starsze są rzadziej w porównaniu z osobami młodszymi
awansowane, ponadto w prowadzonej polityce personalnej brakuje generalnie działań
związanych z ustaleniem ścieżki rozwoju, kariery dla pracowników, co może kreować u nich
bierne postawy wobec kształcenia ustawicznego.
W badanych przedsiębiorstwach powszechna jest praktyka stosowania nietypowych form
zatrudnienia. Natężenie ich wykorzystania w praktyce jest zróżnicowane. Najczęściej
pracodawcy wykorzystują zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony umowy ,
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. O wiele rzadziej pracodawcy stosują
elastyczne formy organizacji pracy. Z tej grupy elastycznych form najczęściej
wykorzystywany jest ruchomy czas pracy. Porównywalny odsetek badanych firm stosuje
zmienne godziny rozpoczynania pracy

i zadaniowy czas pracy. O wprowadzeniu

elastycznych form zatrudnienia, decydują potrzeby firmy, które determinowane są
dodatkowymi zamówieniami, czy pozyskaniem nowych kontrahentów. Na drugim miejscu
plasuje się czynnik ekonomiczny w formie obniżki kosztów.
Dostrzegamy różnicę w natężeniu wykorzystania elastycznych form pracy wobec
zatrudnionych ogółem i osób 45+. Wyniki badań dowodzą, że pracodawcy częściej stosują
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umowy cywilno-prawne wobec pracowników starszych, a w ogóle nie ma zastosowania
telepraca. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż telepraca była najrzadziej stosowaną formą
wobec ogółu zatrudnionych.

Również częściej w stosunku do osób 45+ stosowano

elastyczne formy organizacji pracy takie jak zmienne godziny rozpoczynania pracy, ruchomy
czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy,

równoważony czas pracy. Przyczyny

wdrożenia elastycznych form zatrudnienia wobec pracowników 45+ są inne niż te, jakie
wymieniano wobec ogółu zatrudnionych. Pracodawcy wykorzystują elastyczne formy
zatrudnienia i organizacji czasu pracy w aktywizacji zatrudnieniowej osób 45+, bowiem ta
grupa wiekowa najczęściej dysponuje taką wiedzą zawodową i umiejętnościami jakie są
niezbędne dla firmy. Zatrudnienie osób starszych ma zatem na celu wyeliminowanie luk
kompetencyjnych w firmie oraz sprzyja modernizowaniu procesów technologicznych. Należy
podkreślić, iż rzadko jako powód uruchomienia elastycznych form pracy dla osób 45+
wymieniano niższe koszty zatrudnienia. Wyniki uzyskanych badań wskazują, że osoby ze
starszych grup wiekowych dysponują pożądanym przez pracodawców potencjałem
kwalifikacyjnym i chcąc go pozyskać a tym samym zlikwidować występujące w ich firmach
deficyty kwalifikacyjne decydują się na wdrożenie elastycznych form pracy.
Pracodawcy jako główną barierę w stosowaniu elastycznych form pracy wobec 45+
wymieniają zbyt wysokie koszty zatrudnienia i przepisy prawne dotyczące ochrony osób w
wieku okołoemerytalnym. Dlatego proponują wprowadzenie pewnych zmian w tych
obszarach

przede

wszystkim

likwidację

przepisów

chroniących

osoby w

wieku

okołoemerytalnym, bowiem zdaniem pracodawców istniejące rozwiązanie prawne daje efekt
przeciwny. Generalnie powiększa dezaktywizację osób, bowiem są nią już objęte osoby
które wkrótce wejdą w wiek ochronny. Następnie pracodawcy wskazują na konieczność
zmian w przepisach dotyczących odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.
Proponują ich obniżenie lub refundowanie pewnej ich części ze środków publicznych w
przypadku zatrudniania osób 45+. Widzą również potrzebę wprowadzenia ulg podatkowych
dla tych przedsiębiorstw, które zatrudniają osoby 45+. Wśród innych rozwiązań związanych z
rozszerzeniem wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw stosujących elastyczne formy
zatrudnienia wobec pracowników 45+ najczęściej wymieniano wprowadzenie dodatkowych
form subsydiowania zatrudnienia i dofinansowanie do doposażenia stanowisk pracy
kreowanych dla osób ze starszych grup wiekowych. Ponadto zgłaszano potrzebę dalszego
uelastycznienia sposobów rozwiązania umów o pracę. Decyzje na ten temat powinien
podejmować samodzielnie pracodawca uwzględniając swoją sytuację ekonomiczną.
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Zwiększenie

aktywności

zatrudnieniowej

osób

starszych

wymaga

obecnie

upowszechnienia zarządzania wiekiem we wszystkich przedsiębiorstwach. Konieczna
powinna być jego implementacja i proces ten powinien mieć odzwierciedlenie we wszystkich
obszarach zarządzania zasobami ludzkimi tj w planowaniu zatrudnienia, rekrutacji
pracowników, w doborze form zatrudnienia i organizacji pracy, ocenianiu i motywowaniu a
także

zarządzaniu

rozwojem

i

karierą

zawodową.

Realizacja

tej

idei

wymaga

przeprowadzenia systematycznych ocen pracowników w przekroju kwalifikacyjnym i stanu
zdrowia w celu uruchomienia odpowiednich działań prewencyjnych w celu wyeliminowania
wejścia pracowników w sytuację zagrożenia dla utrzymania swojej pozycji w firmie.
Prowadzenie takich działań umożliwiłoby uruchomienie działań prewencyjnych w formie
ustalenia zadań dostosowanych do możliwości pracowników z różnych grup wiekowych. Na
przykład odsunięcie pracowników ze starszych grup wiekowych od pracy obciążającej
fizycznie, stresującej itd. Ważnym elementem tego procesu jest ustalenie odpowiedniej
organizacji pracy i czasu pracy. Dostosowania ich do możliwości osób starszych np.
umożliwienia wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w soboty w
niedziele ze względu na większą dyspozycyjność tych osób. Upowszechnienia wymaga
również forma telepracy, która jest w niewielkim zakresie stosowana w polskich
przedsiębiorstwach, a w ogóle nie znajduje zastosowania wobec osób 45+. Powodem tego
stanu rzeczy są nie jasne przepisy prawne, które hamują implementację tej formy
zatrudnienia. Również w niewielkim stopniu wobec osób 45+ ma zastosowanie praca w
domu, wydaje się, że jej rozpropagowanie jest istotne w sytuacji kiedy osoby ze starszych
grup wiekowych mają problemy ze zdrowiem. Pracując w domu mogą dostosowywać tempo
pracy do swoich możliwości. Wyniki badań dowodzą o lukach w wiedzy pracodawców na
temat stosowania elastycznych form pracy dlatego należałoby przygotować dla nich
odpowiednia ofertę edukacyjną. W ofercie tej powinny być również szkolenia na temat
zarządzania wiekiem. Szkolenia zarówno pracodawców jak i pracowników powinny być w
większym stopniu objęte wsparciem publicznym, bowiem brak środków finansowych
niejednokrotnie powodował mniejszą ich skłonność do kształcenia ustawicznego.
Z uwagi na fakt zatrudniania przez pracodawców osób 45+ ze względu na ich
doświadczenie zawodowe, jakość wykonywanej pracy, postawy wobec pracy, koniecznym
jest tworzenie w firmach zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych, czyli takich
które będą składać się z osób młodych, wchodzących na rynek pracy i pracowników 45+.
Uczestnictwo w takim zespole pozwoliłoby osobom z różnych grup wiekowych na wymianę
wiedzy i doświadczenia. Osoby starsze przekazywałyby młodszym swoje doświadczenie
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zawodowe, a młodsi zapoznawaliby starszych z narzędziami ICT i dzieliliby się różnymi
nowinkami technologicznymi.
Konieczne jest zerwanie z pewnymi stereotypami na temat osób starszych, a to wymaga
prowadzenia szerokiej kompani informacyjnej o atutach osób 45+. Kampania ta powinna
mieć szeroki zakres, a jej przesłaniem powinno być zwiększenie świadomości wśród ogółu
społeczeństwa na temat walorów osób 45+, ich wartościowych kompetencji, które mogą być
wykorzystane w każdej firmie i organizacji. W kapani tej powinny być również zawarte
informacje dla osób starszych o celowości przedłużania okresu aktywności zawodowej.
Wymaga to zdefiniowania w sposób przejrzysty korzyści jakie mogą z tego tytułu uzyskać
pracownicy ze starszych grup wiekowych.
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