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INSTRUMENTY PRAWNE WSPIERAJ CE
ZATRUDNIENIE OSÓB POWY EJ 50. ROKU YCIA 

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu wskazano najwa niejsze rozwi zania prawne 

dotycz ce wspierania zatrudnienia osób w wieku 50 lat i wi cej. Znajduj  si  one przede 

wszystkim w prawie pracy i regulacjach ustawowych dotycz cych rynku pracy. Ustano-

wiono w nich ró ne instrumenty, których zadaniem jest umo liwienie uczestnictwa na 

rynku pracy osób defaworyzowanych za wzgl du na wiek. 

S owa kluczowe: instrumenty, zatrudnienie, rynek pracy. 

Wprowadzenie  

Zatrudnienie osób w wieku 50 lat i wi cej staje si  problemem w wielu kra-

jach europejskich [Trafia ek, 2006, s. 191]. Wi e si  on z niekorzystnym 

ukszta towaniem struktury demograficznej ludno ci w tej grupie wiekowej1.

W sumie bezrobocie rzadziej dotyka osoby starsze2. Natomiast problem powsta-

je, kiedy trafi  one do ewidencji bezrobotnych3. Szczególn  sytuacj  grupy osób 

1  W 2006 r. pokolenie 50+ liczy o ok. 6 mln 336 tys. osób, natomiast w pocz tkach 2015 r. 7 mln 

840 tys. osób. Wska nik zatrudnienia w tej grupie wiekowej wynosi  52,6, a wspó czynnik aktyw-

no ci 56%. Ten ostatni element by  najwi kszy w grupie 50-54 lata (79,1%), a najmniejszy w gru-

pie wiekowej 60-64 (28,8%). W analogicznym okresie 2010 r. wyniós  on 47%, a w 2012 r. 47,8% 

[GUS, 2013, s. 33; GUS, 2014, s. 69; Prognoza, 2014, s. 127 i nast.; Przemiany demograficzne,

2013, s. 15-27]. 
2  Dzi ki dezaktywizacji zawodowej w przypadku braku pracy (np. poprzez wiadczenia przed-

emerytalne, emerytur  pomostow , wiadczenia kompensacyjne czy rent ).
3  Pozostaj  w tym stanie d ugo ( redni czas to ok. 15,2 miesi ca). Na koniec 2014 r. w urz dach 

pracy by o zarejestrowanych 461,2 tys. bezrobotnych powy ej 50. roku ycia, a prawo do zasi -

ku mia  co szósty bezrobotny w tej grupie wiekowej [www 1]. 
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50+ na rynku pracy wyznaczaj  przyk adowo takie czynniki jak: utrata zdolno ci

psychofizycznych, mniejsza mobilno  zawodowa, dezaktualizacja kwalifikacji 

zawodowych itp.  

Wszystko to powoduje konieczno  zwrócenia uwagi na szczególn  sytuacj

osób powy ej 50. roku ycia na rynku pracy, jak równie  potraktowanie ich za-

trudnienia jako podstawy godnej i autonomicznej aktywno ci [Trzos i Zatorska, 

2010, s. 22; Rysz-Kowalczyk, 2012, s. 118-126; B dowski, 2013, s. 52 i nast.]. 

Dlatego te  instrumenty polityki zatrudnienia powinny stwarza  mo liwo  za-

trudnienia wszystkich osób zdolnych i gotowych do podj cia pracy, zapewnia

swobod  wyboru zatrudnienia, ogranicza  dyskryminacj  ze wzgl du na wiek, 

zapewnia  warunki pracy sprzyjaj ce sprawiedliwemu wynagrodzeniu oraz za-

chowaniu godno ci i zdrowia pracownika, a tak e korzystanie ze wiadcze  za-

bezpieczenia spo ecznego z tytu u wykonywania pracy [Schimanek, 2012, s. 84]. 

Obecnie obowi zuj ce rozwi zania prawne wspieraj ce zatrudnienie osób w wie-

ku 50 lat i wi cej, oprócz tradycyjnych instrumentów, zawieraj  tak e inne, jak  

np. szkolenia zawodowe, zach ty zatrudnieniowe umo liwiaj ce zatrudnienie osób 

bezrobotnych lub utrzymanie miejsca pracy, bezpo rednie tworzenie miejsc pracy 

oraz wspieranie podejmowania dzia alno ci gospodarczej [Wi niewski, 2011, s. 20].  

W niniejszym opracowaniu celem jest wskazanie instrumentów zmierzaj -

cych do poprawy sytuacji osób w wieku 50 lat i wi cej na rynku pracy, zawar-

tych w zasadniczych rozwi zaniach prawnych, kreuj cych podstawy ich aktywi-

zacji zawodowej.

W artykule zastosowano ró ne metody badawcze stosowne do podj tego

tematu, ze szczególnym uwzgl dnieniem metody dogmatyczno-prawnej. 

1. Kodeksowe ograniczenia dyskryminacji ze wzgl du na wiek 

Generalny zakaz dyskryminowania osób w yciu politycznym, spo ecznym 

lub gospodarczym wyst puje w Konstytucji RP (prawo do równego traktowania 

– art. 32 ust. 1 i niedyskryminuj cego traktowania – art. 32 ust. 2). Na podstawie 

tych zasad ustrojowych kodeks pracy (dalej – kp) w art. 112 formu uje zasad

równo ci pracowników w dziedzinie zatrudnienia, równego traktowania i rów-

nych praw dla pracowników, którzy wykonuj  takie same obowi zki [Perdeus, 

2014, s. 53 i nast.]4. Komplementarn  do wymienionej zasady jest zasada niedy-

4  Równe traktowanie oznacza brak ró nicowania w zatrudnieniu z uwagi na cechy osobiste pra-

cowników, a wi c np. p e , wiek, niepe nosprawno  itd.  
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skryminacji (art. 113 kp) w zatrudnieniu [Perdeus, 2014, s. 55 i nast.]5. Tak wi c

art. 112 kp odnosi si  do nakazu równego traktowania pracowników, a art. 113 kp 

zakazuje ich dyskryminacji.  

Odnosz c te zasady do starszych pracowników, ustawodawca przyj , e

rozwi zanie stosunku pracy (umowy zawartej na czas nieokre lony) przez pra-

codawc  – tylko ze wzgl du na osi gni cie przez pracownika wieku emerytal-

nego – stanowi dyskryminacj  ze wzgl du na wiek [Derlacz-Wawrowska i La-

tos-Mi kowska, 2013, s. 20]6. W innym miejscu (w art. 183) kp wprowadza 

zasad  niedyskryminacji uj t  jako posta  prawa podmiotowego przys uguj ce-

go zatrudnionym w stosunku pracy, jak i niezatrudnionym7. Oznacza to, e zakaz 

dyskryminacji obejmuje zarówno ustalanie warunków zatrudnienia, nawi zanie  

i rozwi zanie stosunku pracy, jak i awansowanie oraz dost p do szkolenia w ce-

lu podnoszenia kwalifikacji zawodowych [Tomaszewska, 2014, s. 20 i nast.]. Do 

przepisów dotycz cych dyskryminacji nawi zuje art. 6715 kp stanowi cy o zasa-

dzie równego traktowania telepracownika8. Postanowienia dotycz ce równego 

traktowania w zatrudnieniu, w zakresie obowi zków pracodawcy, zawiera tak e

art. 94 pkt 1 kp [Driczinski, 2015, s. 239 i nast.]9. W niektórych sytuacjach uzna-

je si  jednak, e odmienne traktowanie pracowników z przyczyn uznanych za 

dyskryminuj ce jest niekiedy dopuszczalne10.

Ogólnej ochronie zatrudnienia starszych pracowników s u y zakaz (art. 39 kp) 

wypowiadania im umów o prac  [Wyrok SA, 2012]11. Zmierza on do stabilizowa-

nia stosunku pracy osób – poczynaj c ju  od 50. roku ycia, w tym w wieku 

przedemerytalnym – szczególnie zagro onych bezrobociem i maj cych niewielkie 

5  Za dyskryminacj  uznaje si  bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw pracownika wyni-

kaj cych ze stosunku pracy albo nierównomierne traktowanie pracowników, przyznanie niektó-

rym pracownikom mniejszych praw ni  te, z których korzystaj  inni pracownicy znajduj cy si

w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej.  
6  Jest ono nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 kp. 
7  Katalog przyczyn dyskryminacji w art. 183a § 1 kp ma charakter otwarty.  
8  W zakresie nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania 

oraz dost pu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych itp.  
9  Przede wszystkim zobowi zuje pracodawc  do udost pniania pracownikom przepisów dotycz -

cych tej kwestii. Pracodawca obowi zany jest tak e przeciwdzia a  mobbingowi, a tak e ogra-

nicza  go ze wzgl du na wiek.  
10  Wskazano je w art. 183b oraz w art. 183a § 4 kp. Sytuacje takie s  uzasadnione np. obiektywnymi 

powodami, istotnymi wymaganiami zawodowymi, zmian  wymiaru czasu pracy z przyczyn nie-

dotycz cych pracowników, ochron  rodzicielstwa lub niepe nosprawno ci, sta em, wzgl dami 

wynikaj cymi z religii, wyznania i wiatopogl du przy zatrudnieniu w okre lonych instytucjach.  
11 Jest on szczególnym rodkiem ochrony, stawiaj cym osoby w sytuacji uprzywilejowanej  

w stosunku do innych pracowników oraz pracodawców. 
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szanse na podj cie nowego zatrudnienia [Góral, 2014, s. 183 i nast.]12. Wspieraniu 

zatrudnienia pracownika, który uko czy  50. rok ycia, s u y tak e obni enie 

kosztów jego pracy w przypadku choroby. Zgodnie z postanowieniem art. 92 kp, 

obowi zek zap aty wynagrodzenia za prac  przez pracodawc  – w ograniczonej 

wysoko ci – dotyczy tylko pierwszych 14 dni choroby w roku. Po tym okresie 

pracownik nabywa prawo do zasi ku chorobowego z ubezpieczenia spo ecznego 

[Ja kowski i Maniewska, 2014, s. 228 i nast.]13.

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Podstawowym aktem prawnym dotycz cym tworzenia warunków zatrud-

nienia osób po 50. r. ycia jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej  pzirp). Zalicza ona osoby bezro-

botne w wieku 50 lat i wi cej do b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pra-

cy (art. 49 pkt 3). Dlatego te  w stosunku do tej grupy, oprócz us ug po rednic-

twa pracy (art. 36. 1. i nast.) i poradnictwa zawodowego (art. 38. 1. i nast.) urz d

pracy mo e zastosowa  – w razie konieczno ci – inne formy aktywizacji zawo-

dowej, które wspieraj  podstawowe us ugi rynku pracy. Do instrumentów rynku 

pracy – wskazanych przez ustaw  pzirp – które mog  by  wykorzystane tak e

w stosunku do osób powy ej 50. roku ycia, mo na zaliczy  finansowanie: 

− kosztów przejazdu do pracodawcy lub miejsca pracy, odbywania sta u, przy-

gotowania zawodowego doros ych lub zaj  w zakresie poradnictwa zawo-

dowego (art. 45 ust. 1), 

− kosztów zakwaterowania osoby w miejscu pracy, która zosta a zatrudniona 

lub wykonuje inn  prac  zarobkow , przygotowania zawodowego doros ych 

poza miejscem sta ego zamieszkania (art. 45 ust. 2 i 3),  

− dodatków aktywizacyjnych (art. 48), 

− kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukuj cych pracy, 

bior cych udzia  w targach pracy i gie dach pracy do miejsca zamieszkania 

lub pobytu (art. 48a). 

Oprócz wymienionych takim instrumentem jest równie  dofinansowanie 

wyposa enia miejsca pracy, podj cia dzia alno ci gospodarczej, kosztów pomo-

cy prawnej, konsultacji i doradztwa (art. 46 pzirp), a tak e refundowanie kosz-

tów poniesionych z tytu u op aconych sk adek na ubezpieczenia spo eczne

w zwi zku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (art. 47 pzirp).  

12 Ochrona stosunku pracy przewidziana w art. 39 kp dotyczy wypowiedzenia definitywnego,  

a tak e wypowiedzenia zmieniaj cego warunki pracy i p acy.   
13 Art. 6 ust. 2 [ustawy o wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia]. 
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Ka dy z wymienionych instrumentów zostaje uszczegó owiony w konkret-

nych formach dzia a , które odnosz  si  do osób w wieku 50+ [Kry ska, 2007,  

s. 155]. Ustawodawca przyzna  im tak e pierwsze stwo w skierowaniu do udzia u

w dodatkowych programach specjalnych aktywizacji zawodowej, które inicjuje  

i realizuje starosta samodzielnie lub we wspó pracy z innymi podmiotami rynku 

pracy (art. 66a ust. 1 pzirp). Z wiekiem zwi zana jest tak e mo liwo  ubiegania 

si  o przyznanie prawa do wiadczenia przedemerytalnego (art. 58 pzirp)14.

2.1. Subsydiowanie zatrudnienia

Tworzenie warunków zatrudnienia dla osób powy ej 50 lat mo e dokony-

wa  si  w formie subsydiowania zatrudnienia, które w ustawie pzirp obejmuje:  

1) Prace interwencyjne15, wykonywane u pracodawcy na podstawie skierowa-

nia przez starost , który finansuje cz  ich kosztów przez okres do 2 lat 

lub do 4 lat16.

2) Roboty publiczne17, w których refundowanie kosztów organizatora za za-

trudnienie bezrobotnego (wykonuj cego prac  do 12 miesi cy) obejmuje 

okres do 6 miesi cy (art. 57 ust. 1). 

3) Prace spo ecznie u yteczne – wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do 

zasi ku, korzystaj cych ze wiadcze  z pomocy spo ecznej18.

4) Skierowanie bezrobotnych 50-latków i starszych do odbycia sta u u praco-

dawcy przez okres nieprzekraczaj cy 6 miesi cy (art. 53 ust. 1). 

5) Zasi ek aktywizacyjny dla bezrobotnego posiadaj cego prawo do zasi ku, 

je eli pracuje w niepe nym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie 

ni sze od minimalnego wynagrodzenia za prac  (art. 48 ust.1 pzirp)19.

14  Po up ywie 6 miesi cy od dnia zarejestrowania w urz dzie pracy, gdy zostan  spe nione warun-

ki do nabycia tego wiadczenia. 
15  Art. 51, art. 56, art. 59, art. 59a, art. 61a ustawy pzirp. 
16  Je eli w ramach prac interwencyjnych kierowani s  bezrobotni, którzy spe niaj  warunki ko-

nieczne do nabycia prawa do wiadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana 

w wysoko ci do 80% minimalnego wynagrodzenia za prac . W przeciwnym razie refundacja 

jest przyznawana w wysoko ci do 50% minimalnego wynagrodzenia.  
17  Art. 57 ustawy pzirp. 
18  Zgodnie z art. 73a ust. 1. Ich wymiar wynosi do 10 godzin w tygodniu. Mog  je tak e wykony-

wa  osoby uczestnicz ce w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, 

lokalnym programie pomocy spo ecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, 

je eli podj y uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urz du pracy 

(art. 50 ust. 2 ustawy pzirp). 
19 Dodatek aktywizacyjny przys uguje w wysoko ci stanowi cej ró nic  mi dzy minimalnym 

wynagrodzeniem za prac  a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wi kszej jednak ni  50% za-

si ku. Tak e osobie, która z w asnej inicjatywy podj a zatrudnienie lub inn  prac  zarobkow .
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2.2. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji 

Zwi kszenie szansy na podj cie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej czy te  dzia alno ci gospodarczej osób w wieku 50+  wi e si  tak e

z udzielaniem im pomocy w doskonaleniu kwalifikacji w ramach szkole .

Uczestnictwo w edukacji, przewidziane w ustawie pzirp, finansowane ze rod-

ków Funduszu Pracy (FP) dotyczy: 

1) Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesi cy

od dnia zarejestrowania w powiatowym urz dzie pracy rozpocz li dalsz  na-

uk  (w szkole ponadgimnazjalnej dla doros ych o uprawnieniach szko y pu-

blicznej albo w szkole wy szej w formie studiów niestacjonarnych)20.

2) Przygotowania zawodowego doros ych21, realizowanego przez pracodawc

lub instytucj  szkoleniow  we wspó pracy z pracodawc , które ma na celu 

nabywanie umiej tno ci praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej 

– niezb dnych do wykonywania zada  zawodowych. Mo e ono przybra

form  przyuczenia do pracy (od 3 do 6 miesi cy) lub praktycznej nauki za-

wodu (od 6 do12 miesi cy). Do odbycia przygotowania zawodowego doro-

s ych u przedsi biorcy mo e by  równie  skierowana osoba uczestnicz ca

w zaj ciach w Centrum Integracji Spo ecznej (CIS) lub indywidualnym pro-

gramie integracji (art. 61a. 2)22.

3) Kierowania na szkolenia realizowane przez instytucje szkoleniowe na zlece-

nie urz du pracy lub sfinansowanie kosztów innego kursu do 300% przeci t-

nego wynagrodzenia (art. 40 ust. 1)23.

4) Szkole  z zakresu umiej tno ci poszukiwania pracy (art. 38 ust. 1a). 

20 Art. 55 ustawy pzirp. 
21 Art. 53a-m, art. 54, art. 61a ustawy pzirp [Rozporz dzenie w sprawie przygotowania zawodo-

wego doros ych]. 
22 Zgodnie z art. 53i starosta refunduje pracodawcy, z którym zawar  umow  o przygotowanie 

zawodowe doros ych, wydatki poniesione na uczestnika przygotowania, w szczególno ci na 

materia y i surowce, eksploatacj  maszyn i urz dze , odzie  robocz , posi ki regeneracyjne  

i inne rodki niezb dne do realizacji programu przygotowania w wymiarze do 2% przeci tnego 

miesi cznego wynagrodzenia za ka dy pe ny miesi c realizacji programu. Inne koszty tej us ugi

rynku pracy okre la art. 53 ust l. 
23  Finansowanie szkole  osób skierowanych obejmuje koszty instytucji szkoleniowych, wyp aca-

nie stypendiów osobom skierowanym na szkolenia, finansowanie kosztów przejazdów lub kosz-

tów zakwaterowania i wy ywienia zwi zanych z udzia em w szkoleniach, finansowanie kosz-

tów bada  lekarskich lub psychologicznych (ust. 2c art. 40). Nale y doda , e starosta mo e

tak e na wniosek bezrobotnego wyrazi  zgod  na cz ciowe sfinansowanie szkolenia, w którym 

uczestniczy  na w asn  pro b  albo organizacji lub instytucji pokrywaj cej cz  kosztów tego 

szkolenia. Przepisy art. 40 stosuje si  tu odpowiednio (art. 41 ust. 5). 
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5) Stypendiów lub zasi ków dla bezrobotnego uczestnika szkolenia, na które 

zosta  skierowany przez starost 24.

6) Udzielenia przez starost  na wniosek bezrobotnego nieoprocentowanej po-

yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysoko ci 400% przeci tnego

wynagrodzenia (art. 42 ust. 1)25.

7) Finansowania kosztów studiów podyplomowych do wysoko ci 300% przeci t-

nego wynagrodzenia (art. 42a. 1) oraz stypendium w wysoko ci 20% kwoty 

zasi ku, nawet gdy uczestnik podejmie w ich trakcie prac  (ust. 5 ww. art.)26.

Nale y zwróci  uwag , e przepisy dotycz ce podnoszenia kwalifikacji 

mog  by  tak e zastosowane do osób w wieku 45 lat i powy ej, wykonuj cych 

inn  prac  zarobkow  lub dzia alno  gospodarcz , zainteresowanych pomoc

w rozwoju zawodowym. Uzyskanie pomocy wymaga zarejestrowania si  w urz -

dzie pracy27.

2.3. Inne instrumenty wspierania zatrudnienia  

Rozwijaj c zakres dost pnych instrumentów aktywizacji zawodowej osób 

powy ej 50. roku ycia, ustawa pzirp przewiduje tak e mo liwo  wspierania ich 

zatrudnienia przez: 

1) Granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (art. 60a)28;

24  Stypendium wynosi miesi cznie do 120% zasi ku. Jego wysoko  zale y od ilo ci godzin szko-

lenia (art. 41 ust. 1). Starosta mo e tak e sfinansowa  koszty zakwaterowania i wy ywienia 

bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, je eli wyni-

ka to z umowy zawartej z instytucj  szkoleniow  (ust. 4a ww. art.). Mo e tak e sfinansowa

koszty przejazdu na szkolenie (ust. 4b ww. art.) i egzaminu (ust. 4c). Nale y doda , e starosta 

mo e tak e na wniosek bezrobotnego wyrazi  zgod  na cz ciowe sfinansowanie szkolenia,  

w którym uczestniczy  na w asn  pro b  albo organizacji lub instytucji pokrywaj cej cz

kosztów tego szkolenia. Przepisy art. 40 stosuje si  tu odpowiednio (art. 41 ust. 5). 
25 Na okres 18 miesi cy. W przypadku wykorzystania po yczki na cele inne ni  okre lone  

w umowie, niepodj cia lub nieuko czenia szkolenia, po yczka podlega bezzw ocznemu zwro-

towi w ca o ci, wraz z odsetkami ustawowymi. 
26  Dodatkowo zainteresowani mog  ubiega  si  o finansowanie kosztów egzaminów umo liwiaj -

cych uzyskanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , uprawnie  zawodowych i uzyskania li-

cencji zawodowych – do wysoko ci 100% przeci tnego wynagrodzenia. Istnieje te  mo liwo

sfinansowania kosztów dojazdu na tego typu egzaminy. 
27  Maj  tu zastosowanie cytowane wcze niej przepisy art. 40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 i art. 42a  

ust. 1-4 pzirp. 
28  W rozumieniu art. 67 ust. 5 kp umowa w sprawie utworzenia dla bezrobotnego stanowiska 

pracy w formie telepracy, grantu na teleprac  zobowi zuje pracodawc  do utrzymania zatrud-

nienia skierowanych bezrobotnych przez 12 miesi cy, w pe nym wymiarze czasu pracy lub 

przez okres 18 miesi cy w wymiarze pó  etatu.  
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2) wiadczenia aktywizacyjne dla pracodawców zatrudniaj cych osoby bezro-

botne powracaj ce na rynek pracy po przerwie zwi zanej z wychowaniem 

dziecka lub opiek  nad osob  zale n  (art. 60b)29;

3) Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego (art. 60d); 

4) rodki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane pracodawcy na 

sfinansowanie kosztów kszta cenia ustawicznego (art. 69b ust. 1)30;

5) Udzielanie po yczek na utworzenie stanowiska pracy lub podj cie dzia alno-

ci gospodarczej (art. 61e)31.

6) Wzmocnienie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach progra-

mu PAI i reintegracji zawodowej i spo ecznej osób zagro onych wyklucze-

niem spo ecznym [Wojdy o-Preisner, 2008, s. 5 i nast.]32.

7) Zlecanie podmiotom zewn trznym zada  aktywizacji zawodowej osób d u-

gotrwale bezrobotnych oraz obj tych programem PAI (art. 66d)33.

8) Umowy z agencj  zatrudnienia o zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 

b d cego w szczególnej sytuacji na rynku pracy34.

rodkiem wp ywaj cym na zatrudnienie osoby 50+ mo e by  zwolnienie 

pracodawcy z op acania sk adek na FP przez okres 12 miesi cy – za zatrudnione-

go, który uko czy  50. rok ycia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozosta-

wa  w ewidencji bezrobotnych powiatowego urz du pracy (art. 104b ust. 1 pzirp). 

Nale y doda , e tak e uko czenie co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat 

dla m czyzn zwalnia pracodawc  z op acania sk adek na FP. 

29  Przez taki sam okres, jak w przypadku grantu. 
30  Sfinansowanie kosztów (art. 69a ust. 2 pkt 1pzirp) w wysoko ci 80% (w przypadku mikro-

przedsi biorstw w wysoko ci 100%), nie wi cej jednak ni  300% przeci tnego wynagrodzenia 

na uczestnika. 
31  Po yczka na podj cie dzia alno ci gospodarczej jest udzielana na okres nie d u szy ni  7 lat 

(art. 61i pzirp). Osoba, która uzyska a rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej, mo e rów-

nie  uzyska  po yczk  na utworzenie stanowiska pracy, ale dopiero po up ywie co najmniej  

3 miesi cy od rozpocz cia sp aty wcze niej zaci gni tej po yczki (art. 61j pzirp).  
32  PAI jest zwi zany z trzecim profilem wspierania zatrudnienia (art. 62a pzirp) oraz [Rozporz -

dzenie w sprawie profilowania]. Ma on za zadanie zwi kszy  zakres aktywizacji bezrobotnych.  
33  Marsza ek województwa mo e zleci , na podstawie umowy, wykonanie dzia a  aktywizacyj-

nych dla nie mniej ni  200 osób podmiotowi niepublicznemu, przede wszystkim agencji zatrud-

nienia. Jej zobowi zania wskazuje art. 66h pzirp.  
34  Dotyczy to zarówno zatrudnienia na umow  o prac , jak i wykonywania innej pracy zarobko-

wej – na podstawie umów cywilnoprawnych – przez okres co najmniej 6 miesi cy. Wysoko

refundacji rodków dla agencji nie mo e przekracza  150% przeci tnego wynagrodzenia. 
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3. Inne akty prawne 

Poza ustaw  pzirp, regulacjami prawnymi zawieraj cymi rozwi zania, które 

s u  wspieraniu zatrudnienia osób b d cych w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy, w tym osób bezrobotnych w wieku 50 lat i wi cej, s  ustawy o: za-

trudnieniu socjalnym, spó dzielniach socjalnych, dzia alno ci po ytku publicznego 

i o wolontariacie, pomocy spo ecznej i rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepe nosprawnych.  

Ka dy z wymienionych aktów prawnych kszta tuje w a ciwe sobie formy 

wspierania zatrudnienia osób w wieku 50 lat i wi cej, s u ce za o onym celom.  

I tak ustawa o zatrudnieniu socjalnym okre la zasady zatrudnienia wspieranego 

dla d ugotrwale bezrobotnych pozostaj cych bez pracy przez okres co najmniej  

36 miesi cy, przede wszystkim poprzez uczestnictwo w zaj ciach prowadzonych 

przez CIS i Kluby Integracji Spo ecznej [Gagacka i G bicka, 2014, s. 161 i nast.]. 

Rozwi zania te poszerza ustawa o spó dzielniach socjalnych (b d cych przedsi -

biorstwem spo ecznym) wype niaj cych aspekty spo eczne. Z kolei ustawa o dzia-

alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie stwarza podstawy do prowadzenia 

dzia alno ci po ytku publicznego przez podmioty niepubliczne w celu wykony-

wania zada  publicznych w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodo-

wej osób niepracuj cych i zagro onych zwolnieniem z pracy. Zadania w zakresie 

pomocy spo ecznej osobom i rodzinom okre la ustawa o pomocy spo ecznej, która 

wskazuje m.in. rodzaje wiadcze  oraz zasady i tryb ich udzielania. Szczególn

grup  spo eczn  pozostaj c  na rynku pracy w trudnej sytuacji s  osoby niepe no-

sprawne. W zakresie zatrudnienia wspieranego dla tych osób ustawa przewiduje 

tworzenie Zak adów Pracy Chronionej i Zak adów Aktywno ci Zawodowej [Ga-

gacka i G bicka, 2014, s. 170 i nast.]. 

Podsumowanie

Utrzymanie aktywno ci zawodowej i aktywizacja osób po 50. roku ycia na 

rynku pracy jest w praktyce wobec istniej cych uwarunkowa  zadaniem skom-

plikowanym. Wi  si  one nie tylko ze znacznym wzrostem ich liczby, ale 

tak e – w jakim  zakresie – ze stopniowym podnoszeniem wieku emerytalnego, 

a tak e z prawem do zatrudnienia przys uguj cym tym starszym pracownikom, 

którzy mimo osi gni cia wieku emerytalnego mog  i chc  pracowa 35.

35  Pozostaje to w zgodzie z wymogiem równego traktowania wszystkich osób oraz konieczno ci

ochrony przed dyskryminacj  w zatrudnieniu, tak e ze wzgl du na wiek.  
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Stosunkowo s aba pozycja osób 50+ na rynku pracy sprawia, e znaczenia 

nabiera podniesienie poziomu wska nika ich zatrudnienia. Wymaga to w prak-

tyce odpowiedniego wsparcia pracodawców i samych pracobiorców. W tym celu 

okre lono w przepisach prawa liczne instrumenty aktywnej polityki rynku, które 

maj  na celu zwi kszenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób 

powy ej 50. roku ycia, a tak e motywowanie samych zainteresowanych do 

pozostania na rynku pracy lub do powrotu na niego. Wa n  rol  wobec osób 

pracuj cych, jak i zagro onych utrat  zatrudnienia oraz podejmuj cych prób

powrotu do zatrudnienia po okresie bezrobocia lub bierno ci zawodowej spe nia

w szczególno ci poradnictwo zawodowe, szkolenia i inne formy podnoszenia 

kwalifikacji. Udzielaniu pomocy na rynku pracy osobom defaworyzowanym, 

jakimi s  osoby powy ej 50. roku ycia, s u y równie  dofinansowanie ich za-

trudnienia i zatrudnienie socjalne, które ma za zadanie wype nia  wiele ró nych 

funkcji, nie tylko dotycz cych samego wiadczenia pracy.  

Pomimo wielu dost pnych form tworzenia warunków zatrudnienia, w obec-

nych dzia aniach z zakresu aktywizacji zawodowej osób powy ej 50. roku ycia 

w praktyce dominuj  jednak (tradycyjnie) formy agodzenia ogólnych skutków 

bezrobocia zamiast wyra nego wspierania ich zatrudnienia na d u szy czas36.

Osoby starsze pozostaj  g ównie beneficjentami wiadcze  z zakresu zabezpie-

czenia spo ecznego37. Konsekwencj  tego stanu jest przeznaczanie coraz wi k-

szych rodków publicznych na zabezpieczenie spo eczne licznej grupy osób 

biernych zawodowo, co niew tpliwie wp ywa na ograniczenia finansowe reali-

zacji programów aktywizacji zawodowej osób w wieku powy ej 50. roku ycia. 

W dzia aniach urz dów pracy zwraca uwag  równie  to, e wybierane s  najta -

sze formy wspierania zatrudnienia, które poprawiaj  statystyk , ale nie zmienia-

j  sytuacji osób zainteresowanych.  

Wszystko to wymaga zmiany podej cia. Przede wszystkim konieczne jest 

systematyczne dostosowywanie rozwi za  aktywizacji zawodowej osób 50+ do 

zmieniaj cej si  sytuacji na rynku pracy, aby móc wyprzedza  dokonuj ce si

tam przekszta cenia demograficzne. Ten kierunek dzia a  wynika z prognoz,  

36  Przyk adowo dzia aniami aktywizacyjnymi obj to 90,3 tys. starszych bezrobotnych, co stanowi 

17,9% ogó u bezrobotnych [www 2, s. 4 i nast.].  
37 Analizuj c wspó czynnik aktywno ci zarodowej osób po 55. roku ycia, wida  jego wyra ny 

spadek, natomiast w ród osób po 60. roku znacznie wi kszy. Przyk adowo w pierwszym kwar-

tale 2010 r. wynosi  on 74,0% (dla wieku 50-54), 47,6 (dla wieku 55-59), a po 60 r. ycia 

19,4%. W 2012 r., w tym samym okresie (odpowiednio) wynosi  on 76,4%, 55,0% i 22%,  

a w 2015 r. 79,1%, 61,9% i 28,8% [GUS, 2013, s. 33; GUS, 2014, s. 69]. 
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które wskazuj , e minimalizowanie skutków bezrobocia osób w wieku 50+  

i wi cej oraz równowa enie ich aktywizacji zawodowej na rynku pracy z czasem 

b dzie coraz trudniejsze.  
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LEGAL INSTRUMENTS TO SUPPORT EMPLOYMENT PEOPLE  
OVER THE 50 YEARS OF AGE 

Summary: This study identifies the most important legal solutions for supporting the 

employment of people aged 50 years and older. They are located primarily in labor law 

and statutory regulations regarding the labor market. They set up different instruments 

whose purpose is to enable participation in the labor market people disadvantaged based 

on age. 

Keywords: instruments, employment, people the 50 years old. 


