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I g a  K o w a l s k a

SYTUACJA  PRZEJŚCIA  NA  EMERYTURĘ  
(W  ŚWIETLE  BADAŃ  DIAGNOSTYCZNYCH)
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Streszczenie: Przejście na emeryturę najczęściej jest utożsamiane z zakończeniem 
okresu aktywności zawodowej i początkiem okresu starości. Jest ono przejściem 
z życia zawodowego w stan spoczynku. Emerytura może stać się początkiem nowej 
sytuacji psychicznej, społecznej, rodzinnej, ekonomicznej. Celem artykułu jest zwró-
cenie uwagi na pewne aspekty procesu przechodzenia na emeryturę. Szczególnie 
istotny staje się sam moment przejścia i okoliczności, jakie mu towarzyszą. Autorka 
prezentuje wybrane wyniki badań diagnostycznych obrazujące złożoność sytuacji 
przejścia na emeryturę. Na ich podstawie zostały wyróżnione trzy wzory doświad-
czania przejścia na emeryturę, tego jak może zostać ono przeżyte i w jaki sposób 
wpłynąć na życie emeryta. 

Wprowadzenie

Emeryturę można postrzegać jako moment zakończenia pracy zawodowej. 
Chwila przejścia na emeryturę może nastąpić w dowolnym momencie po osiąg-
nięciu przez ubezpieczonego minimalnego wieku emerytalnego, wynoszącego do 
końca 2012 roku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z dniem 1 stycznia 2013 
roku weszły w życie przepisy emerytalne, które wprowadzają stopniowe podwyż-
szanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat (Dz.U. Nr 162, poz. 
1018 z późn. zm., Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637). Emerytem jest osoba, 
która po przepracowaniu ustawowo wymaganej liczby lat i osiągnięciu określo-
nego wieku zaprzestała wykonywania pracy zawodowej w zamian za świadczenia 
emerytalne z tytułu dawnej pracy. W znaczeniu prawnym – osoba mająca ustalone 
prawo do emerytury (Zych 2007, s. 50). Emerytura jest więc także dożywotnim 
świadczeniem pieniężnym, wypłacanym okresowo po spełnieniu określonych usta-
wą wymagań.

Zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę otwiera nowy 
etap w życiu człowieka. Granica wieku emerytalnego bywa utożsamiana z okre-
sem starości, a przejście na emeryturę staje się początkiem nowej sytuacji psy-
chicznej, społecznej, a często również ekonomicznej. Wiąże się to bezpośrednio 
z zamianą ról społecznych: człowiek dotychczas aktywny zawodowo staje się zawo-
dowo bierny (…). Zjawisko to ma charakter uniwersalny, wiąże się z biologicznym 
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cyklem życia ludzkiego, z zastępowaniem jednego pokolenia przez drugie (Waw-
rzyniak 2009, s. 22). Przejście na emeryturę przez badaczy postrzegane jest jako 
proces rozwojowy, dokonujący się stopniowo w pewnym przedziale czasu. Nie jest 
to wydarzenie jednorazowe i definitywne. Według Roberta C. Atchley’a proces 
przechodzenia na emeryturę składa się z siedmiu faz, jednak nie wszyscy ludzie 
muszą przechodzić przez każdą z nich. Faza 1 – oddalona w czasie. Związana jest 
z wiekiem średnim, wówczas większość ludzi jest aktywna zawodowo i zaanga-
żowana w wykonywaną pracę, a emerytura jawi im się jako coś odległego, niewy-
raźnego. W tym okresie przygotowanie do emerytury nie występuje, ewentualnie 
jest podejmowane w bardzo ograniczonym zakresie. Faza 2 – przedemerytalna. To 
okres zbliżania się do emerytury, w którym ludzie często myślą o niej oraz planują 
swoje życie po zakończeniu pracy zawodowej. Faza 3 – miesiąca miodowego. 
Przejście na emeryturę początkowo niesie ze sobą radość, nadzieję. Następuje 
próba urzeczywistnienia wcześniejszych planów i oczekiwań związanych z życiem 
na emeryturze. Faza 4 – rozczarowania. Jeśli podejmowana aktywność i realizacja 
planów nie jest zadowalająca, emeryt odczuwa rezygnację, jest zawiedziony. Faza 
5 – zmiany kierunku. Po doświadczeniu rozczarowania dotychczasowym życiem 
na emeryturze człowiek stopniowo zdaje sobie sprawę z realnego obrazu emery-
tury, myśli o przyszłości oraz zastanawia się nad alternatywnymi, możliwymi do 
zrealizowania scenariuszami. Faza 6 – stabilizacji. Związana jest z wypracowywa-
niem pewnych rutynowych działań, sposobów zachowania na emeryturze. To etap, 
w którym człowiek jest dobrze przystosowany do roli emeryta, świadomy swoich 
możliwości i ograniczeń. Na ich podstawie ukierunkowuje swoją aktywność. Faza 
7 – końcowa. Związana z zakończeniem roli emeryta np. w wyniku choroby, braku 
samodzielności czy podjęcia na nowo roli pracownika (Birch 2005).

W koncepcji Roberta Havighursta przystosowanie się do przejścia na eme-
ryturę jest traktowane jako zadanie rozwojowe okresu później dorosłości. Wiąże 
się z koniecznością wypracowywania nowego stylu życia na emeryturze (przy 
uwzględnieniu spadku dochodów), z akceptacją siebie w roli emeryta i w roli czło-
wieka starego, również z koniecznością podtrzymywania jak i zawierania nowych, 
satysfakcjonujących kontaktów społecznych. W podobny sposób – jako zadanie 
rozwojowe – emeryturę traktuje Robert G. Peck. Uważa on, że rozwój w okresie 
starości uzależniony jest od tego, jak jednostka poradzi sobie z trzema zadania-
mi rozwojowymi: obniżaniem się sprawności fizycznej, nieuchronnością śmierci 
i z problemem przejścia na emeryturę. Pomyślne rozwiązanie problemu zakończenia 
pracy zawodowej to odnalezienie poczucia zadowolenia w innej dziedzinie i umiejęt-
ność wyrażenia siebie w sposób niezwiązany z rolą zawodową. Zwiększa to szanse 
na szczęśliwe życie w starości i lepsze przystosowanie do niej (Birch 2005; Przetacz-
nik-Gierkowska 2000; Appelt, Izdebska-Brzezińska, Ziółkowska 2008).

Barbara Szatur-Jaworska przejście na emeryturę zaliczyła do krytycznych 
zdarzeń życiowych (sytuacji kryzysowych) w starości. Kryzysy rozwojowe 
(sytuacje rozwojowe) to punkty zwrotne w życiu człowieka. Bardzo często 
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wywołują zmianę stylu życia poprzez przewartościowanie, restrukturyzację ży-
ciowych celów. Przejście na emeryturę może stać się takim punktem zwrotnym, 
gdyż związane jest ze stratą. Przede wszystkim następuje utrata roli zawodo-
wej. Praca zawodowa uważana jest za wartość w życiu człowieka dorosłego. 
Zygmunt Wiatrowski aktywność zawodową postrzega jako dominujący przejaw 
aktywności i tożsamości każdej jednostki. Praca bywa wyznacznikiem statusu 
społecznego, stanowi także źródło zabezpieczenia materialnego (Wiatrowski 
2009). Zakończenie pracy zawodowej wiąże się ze zmianą układów i warunków 
życia. Nowa sytuacja życiowa może stać się źródłem problemów dla emeryta. 
Do najczęstszych trudności w adaptacji do emerytury zalicza się: zmniejszenie 
lub utratę satysfakcjonujących kontaktów społecznych (Halicki 2010), żal spo-
wodowany utratą ważnej dziedziny aktywności życiowej, spadek prestiżu spo-
łecznego i rodzinnego (Leszczyńska-Rejchert 2005), poczucie bezużyteczności, 
brak motywacji do działania, nieumiejętność wykorzystania czasu, który do-
tychczas był przeznaczony na pracę zawodową (Niezabitowski 2007; Tokaj 2000), 
obniżenie sytuacji materialnej (Trafiałek 1998), pogarszający się stan zdrowia (Bee 
2000). Emerytura jest uważana za podstawowy czynnik kryzysogenny, zmusza 
człowieka do zmian, do spojrzenia z innej niż dotychczas perspektywy na przy-
szłość. Przejście na emeryturę bywa nazywane »gilotyną emerytalną«. Oznacza 
wówczas brak pomysłu na siebie, nieumiejętność odnalezienia się w nowej sytu-
acji, stopniowe pogarszanie samopoczucia. Z czasem może pojawić się depresja 
i znaczne pogorszenie stanu zdrowia (Szatur-Jaworska, Błędowski, Dzięgielewska 
2006). Negatywny wymiar przejścia na emeryturę nie jest zjawiskiem uniwer-
salnym. Niewątpliwie zakończenie okresu aktywności zawodowej jest źródłem 
wielu zmian w życiu człowieka. Doświadczone zmiany mogą być postrzegane 
przez jednostkę także jako pozytywne, związane np. z możliwością odpoczynku, 
realizacji zainteresowań czy wcześniej poczynionych planów.

Przejście na emeryturę może mieć także znaczenie symboliczne. Emerytura 
staje się społecznym wyznacznikiem starości. Rozstanie się z pracą zawodową może 
skłaniać do myślenia o własnej starości i skończoności życia. Symboliczne zna-
czenie emerytury to także egzystencjalna refleksja nad sensem życia, powiązana 
z dokonywaniem bilansu życia (Halicka 2004; Halicki 2010). Rezultat bilansu życia 
może wpłynąć na postawy wobec własnej emerytury i starości. Emerytura może 
zostać odebrana jako wejście w ostatnią fazę życia, zmierzającą ku jego smutne-
mu końcowi, jako początek nowego, radosnego okresu w życiu będącego źród-
łem wolności, stwarzającego możliwości realizacji planów i marzeń, na które we 
wcześniejszych etapach życia nie starczyło czasu, jako brak zmian w dotychcza-
sowym życiu (jeśli praca zawodowa jest nadal wykonywana), a także jako utrata 
głównej dziedziny aktywności powodująca utratę sensu życia. (Leszczyńska-Rej-
chert 2005). To, jak przejście na emeryturę zostanie przeżyte, zapamiętane, jakie 
okoliczności będą mu towarzyszyć, może wpłynąć na adaptację do emerytury 
i akceptację siebie w roli emeryta.
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Zarys koncepcji badań własnych

Pozostała część tekstu została opracowana w oparciu o materiał badawczy 
zgromadzony podczas przygotowywania pracy magisterskiej: Przejście na emery-
turę w opiniach badanych seniorów1. Główny problem badawczy pracy stanowiło 
pytanie: Czym charakteryzuje się sytuacja przejścia na emeryturę na przykładzie 
badanych osób? Problemami szczegółowymi uwzględniającymi pełny obraz sy-
tuacji przejścia na emeryturę były pytania: Jak badani pamiętają swoje przejście 
na emeryturę? Jak przebiegał proces przygotowywania się do przejścia na eme-
ryturę w świetle doświadczeń badanych osób? W jaki sposób wykonywana praca 
zawodowa wpływała na doświadczenie emerytury u badanych osób? Jakie zmiany 
dostrzegają badani, porównując swoje życie przed i po przejściu na emeryturę? 
Czym charakteryzuje się życie badanych po przejściu na emeryturę? Dla badacza 
istotne było to, w jaki sposób badani opowiadali o swoim przejściu na emeryturę, 
jak ono wyglądało i jakie okoliczności mu towarzyszyły.

Zastosowaną metodą badawczą była metoda indywidualnych przypadków, 
techniką wywiad nieskategoryzowany oparty na przygotowanych dyspozycjach 
(Pilch, Bauman, 2010). Badania zostały przeprowadzone w okresie od poło-
wy października 2012 roku do końca grudnia 2012 roku. Wzięło w nich udział  
27 respondentów. Zgodnie z założeniami byli to emeryci z krótkim stażem, gdyż 
czas, jaki upłynął od momentu ich przejścia na emeryturę oscylował pomiędzy 
8 a 32 miesiącami. Badaną populację stanowiło 18 kobiet i 9 mężczyzn. Grupa 
badawcza była bardzo zróżnicowana pod względem wieku. Najmłodszy respon-
dent miał 55 lat, najstarszy 72 lata. Spośród badanych 9 skorzystało z możliwości 
przejścia na wcześniejszą emeryturę, a 14 mimo osiągnięcia wieku emerytalnego 
kontynuuje lub kontynuowało przez jakiś czas pracę zawodową. Wiek badanych 
nie miał większego wpływu na udzielane przez nich odpowiedzi, istotne za to były 
przyczyny, jakie kierowały badanymi przy podejmowaniu decyzji o przejściu na 
emeryturę, czy też o kontynuowaniu pracy zawodowej. Badania miały charakter 
pilotażowy. Niezbyt szeroki zasięg treściowy i ilościowy badań na pewno nie wy-
czerpuje złożoności procesu przechodzenia na emeryturę i nie pozwala na wysu-
wanie globalnych wniosków. Wyniki badań zwróciły jedynie uwagę na to, czym 
może charakteryzować się sytuacja przejścia na emeryturę.

Moment przejścia na emeryturę 

Zakończenie aktywności zawodowej i pożegnanie z miejscem pracy można 
postrzegać jako rytuał przejścia. Obejmuje on tradycje, zwyczaje zachowań w sy-
tuacji, gdy jeden z pracowników odchodzi na emeryturę. Na podstawie opowieści 

1   Iga Kowalska, Przejście na emeryturę w opiniach badanych seniorów, praca magisterska napisana 
w Zakładzie Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem 
prof. Elżbiety Dubas, Łódź 2013.
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respondentów wyróżniono cztery wzory momentu przejścia na emeryturę. Należą 
do nich: oficjalne pożegnanie w miejscu pracy, powielane w przypadku odchodze-
nia na emeryturę kolejnych pracowników, skromne pożegnanie w gronie najbliż-
szych współpracowników, niechęć i brak zwyczaju pożegnań pracowników, którzy 
wkrótce mają przejść na emeryturę, jak również przejście na emeryturę, które 
zawężone jest tylko do strony formalnej.

1) Oficjalne pożegnanie. Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły oso-
by, których rozstanie z pracą zawodową można określić jako osadzone w trady-
cji danego zakładu pracy. W taki sposób swoje przejście na emeryturę przeżyło  
10 respondentów, mówili oni: No u nas w pracy to tradycją były pożegnania eme-
rytów, przygotowali mi poczęstunek, zaproszone były władze i koleżeństwo, prezenty 
dostałam bardzo sympatyczne… i w ogóle było bardzo sympatycznie, człowiek trochę 
zmiękł… tak… miękko na sercu się zrobiło (...) (K, 55, Ś)2, inna z badanych powie-
działa No zaczęło się to balem w pracy, tak, tak, więc ponieważ ja w pracy miałam 
no, myślę, że bardzo dobrą atmosferę i wydaje mi się, że mnie lubili ludzie, więc bez 
mojej wiedzy napisali mi wiersz, (...) i poczęstunek (...), kupili mi zegarek i to nawet 
taki całkiem niezły tak, także było bardzo miło tak, cała dyrekcja była, także uważam, 
że to był taki bardzo miły dla mnie moment (...) (K, 64, Ś), przykład innej wypowie-
dzi to Zrobiłam pożegnanie. Ciasto, cukierki, takie tam słodkie smakołyki. Skromnie 
było, ale przyszło dużo osób. Każdy powiedział miłe słowo, poczęstował się i wrócił 
do pracy. A dyrekcja podziękowała za lata współpracy. A no i bym zapomniała, bo 
przecież (...) to dostałam naszyjnik na pamiątkę (K, 61, Ś). W przypadku miejsc 
pracy, w których tradycje pożegnań osób przechodzących na emeryturę występują, 
można zaobserwować spotkania liczniejszego grona pracowników. Panuje na nich 
miła, życzliwa atmosfera, przyszłemu emerytowi wręcza się prezent, pamiątkę, 
a przede wszystkim składa podziękowania za lata pracy i życzy pomyślności na 
nowym etapie życia. 

2) Skromne spotkanie w gronie najbliższych współpracowników. Nie wy-
nika ze zwyczajów obowiązujących w zakładzie pracy, ale bardziej z życzliwo-
ści i sympatii, przejawianej w stosunku do emeryta. Taka sytuacja miała miejsce 
w przypadku 4 badanych osób. Jeden z respondentów mówił: No ostatni dzień 
w pracy dosyć mile wspominam, współtowarzysze niedoli w pracy, zrobili składkę, ku-
pili mi prezent, taki kryształ, no puchar właściwie. Mały poczęstunek był, taki na słodko 
ciasta, napoje, szampan, no i było miło. Takie było pożegnanie dla mnie tak z tymi, 
co najlepiej się żyło (M, 62, Ś), inny z badanych powiedział: W pracy no to takie 
małe było pożegnanie, usiedliśmy sobie tam na dole w szatni, tego ostatniego dnia, 
no i pojedliśmy trochę, ja kupiłem ciasto, coś tam wypiliśmy tak symbolicznie, tylko 
tak dla pięciu osób. Dyrekcja i administratorka to tylko już wcześniej mi tak oficjalnie 
podziękowały. A reszta to nawet pewnie nie wie, że odeszłem, jak zobaczą nowego 

2   (K, 55, Ś) – skrót oznaczający osobę badaną, w tym przypadku kobietę, w wieku 55 lat z wy-
kształceniem średnim. M będzie charakteryzowało mężczyzn, W wykształcenie wyższe, Z wy-
kształcenie zasadnicze, P wykształcenie podstawowe.
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konserwatora to się domyślą (M, 66, Ś). Pożegnalne spotkanie w nielicznym gronie 
osób, z którymi miało się najlepsze relacje, z jednej strony wydaje się być rów-
nie przyjazne i życzliwe jak oficjalne pożegnanie przygotowane przez większość 
współpracowników. Wspomnienia i połączone wraz nimi emocje, jakie ujawniały 
osoby, których przejście na emeryturę przyjęło postać skromnego spotkania rów-
nież były raczej pozytywne. Jednak badani mogli doświadczyć pewnego rozcza-
rowania będącego wynikiem odejścia z pracy, które pozostało niezauważone przez 
osoby, z którymi pracowali. Takie poczucie wydaje się ilustrować przytoczony 
powyżej fragment wypowiedzi, a szczególnie jej druga część (...) a reszta to nawet 
pewnie nie wie, że odeszłem, jak zobaczą nowego konserwatora to się domyślą (M, 66, 
Ś). Niezwrócenie uwagi na pracownika, który odchodzi na emeryturę może być 
przyczyną postrzegania przez niego swojej pracy jako nieistotnej i w niekorzystny 
sposób wpłynąć na jego wizję przyszłości, jak również na to, jakie myśli, odczucia 
będą mu towarzyszyć w sytuacji powrotu pamięcią do ostatnich lat pracy.  

3) Brak zwyczaju pożegnań pracowników. Doświadczyło go 5 respon-
dentów. Badani, którzy odeszli na emeryturę bez oficjalnych czy bardziej towa-
rzyskich pożegnań, sprawiają wrażenie jakby zakład pracy przygotowywał ich 
do „cichego” odejścia. Wykazali się oni akceptacją takiego stanu rzeczy, mówili: 
Pożegnania nie było, dyrekcja nie ma takiego zwyczaju (K, 66, W), Nic specjalne-
go to tam nie było, kupiłem cukierki i tyle, bez przesady, my nie obchodziliśmy ani 
imienin ani urodzin, nawet świąt w pracy to nie było (M(b), 65, Ś). Miejsce pracy, 
które ogranicza kontakty nieformalne do minimum, w którym nie obchodzi się 
świąt czy jakichkolwiek uroczystości prawdopodobnie przyczynia się do tego, że 
w analogiczny, bezosobowy sposób traktuje się osobę przechodzącą na emeryturę. 
Możliwe, że spodziewając się takiego zakończenia swojej pracy zawodowej przy-
szli emeryci nie odczuwają żalu czy niezadowolenia z takiej formy pożegnania 
z pracą zawodową. Ich wspomnienie przejścia na emeryturę jest raczej rzeczowe, 
nieobfitujące w negatywne, ale również bez pozytywnych emocji. 

4) Formalność. Dla 8 respondentów przejście na emeryturę było tylko zabie-
giem formalnym, mającym służyć głównie otrzymywaniu świadczenia emerytal-
nego, przeważnie bez zaprzestania wykonywania pracy zarobkowej (niekoniecznie 
na tych samych zasadach, co przed przejściem na emeryturę). Badani mówili: 
To nie był dzień to…. Może inaczej ja nie przeszedłem na emeryturę, ja emeryturę 
otrzymuję, ale pracuję nadal, o i to jest chyba najlepsza odpowiedź (…) (M, 65, W), 
U notariusza byliśmy, no i zapisaliśmy gospodarstwo synowi, poczęstowali nas kawą, 
cukierkami, a jak wróciliśmy to dalej tak samo wszystko (K, 64, P). Pięciu z ośmiu 
respondentów w tej grupie to osoby, które prowadziły własną działalność gospo-
darczą lub też pracowały w rodzinnej firmie i przeszły na emeryturę z planami 
kontynuowania (choćby w minimalnym zakresie) swojej dotychczasowej pracy. 
Jeden z respondentów powiedział (...) tu emerytura przychodzi, a ja i tak sobie dora-
biam, nie mogę wystawiać rachunków, bo firma już nie istnieje, ale zawsze gdzieś coś 
tam dorobię (M, 67, Ś). Przez tych badanych emerytura jest traktowana jako forma 



Sytuacja przejścia na emeryturę (w świetle badań diagnostycznych) 133

zabezpieczenia finansowego, dająca poczucie bezpieczeństwa, niepowodująca 
znaczącej zmiany w podejmowanych rodzajach aktywności życiowej. 

Wspomnienia osób badanych pozwoliły zarysować cztery odmienne wzory 
tego, jak może wyglądać przejście pracownika na emeryturę. Respondenci wska-
zywali także na to, co było dla nich szczególnie cenne w chwili przechodzenia 
na emeryturę. Najmilej wspominane przez badanych były:

 – dobra atmosfera w miejscu pracy w trakcie pożegnania osoby przechodzącej 
na emeryturę, atmosfera sprzyjająca bardziej spontanicznym zachowaniom 
– Najmilsze to były toasty, nawet te oficjalne nie były złe (M(a), 65, Ś),

 – nieoficjalna część pożegnania zorganizowana poza miejscem pracy dla 
najbliższych osób – Potem to był weekend, więc zaprosiłam z soboty na nie-
dzielę kilka koleżanek z pracy, z którymi byłyśmy bardziej zżyte. I to u mnie na 
działce, takie bardziej towarzyskie spotkanie to było, ale motywem przewodnim 
była moja emerytura (K, 55, W),

 – prezent, pamiątka otrzymana od współpracowników z okazji przejścia na 
emeryturę – Najbardziej to wie pani, ucieszyłam się z tego albumu ze zdjęciami, 
bo to, taka pamiątka już na lata, będę zawsze mogła do tego wrócić i powspo-
minać (K, 65, W), 

 – powrót do domu, możliwość wyciszenia się, jak również świadomość, że 
obowiązek, jakim była praca zawodowa, nie musi być dłużej wypełniany – 
Najmilszej sytuacji to nie pamiętam. Chyba moment, gdy wróciłam już do domu 
po tym pożegnaniu i było już po wszystkim (K, 61, Ś).
Tym, co zajmuje szczególne miejsce w pamięci badanych i wpłynęło na 

ich doświadczenia przejścia na emeryturę są pozytywne reakcje innych osób. 
Radość, sympatyczne żarty, łzy wzruszenia to te elementy, o których badani mó-
wili chętnie i z zaangażowaniem. Wydaje się, że przewaga pozytywnych uczuć 
może zapisać w pamięci moment przejścia na emeryturę jako dobrze przeży-
te doświadczenie. Z przeprowadzonych wywiadów, ze sposobu, w jaki badani 
opowiadali o swoim ostatnim dniu w pracy, najbardziej pożądanym schematem 
przejścia na emeryturę wydaje się być to zauważone i docenione przez znaczną 
grupę współpracowników i przełożonych. Badani, którzy w ten sposób odeszli 
na emeryturę, wyrażają zadowolenie z takiej formy pożegnania, a ostatni dzień 
w pracy jest dla nich bardzo miłym wspomnieniem. Oficjalne pożegnanie, po-
dziękowania mogą sprawić, że okres aktywności zawodowej zostanie w pewnym 
stopniu domknięty, co nie oznacza, że podzieli życie człowieka na aktywność 
zawodową i bierność emerytalną. Takie zakończenie pracy zawodowej może 
stać się bazą dla podejmowania nowych aktywności czy też innych niż dotych-
czas form zarobkowania. To, jak zostanie zorganizowane pożegnanie emeryta, 
w dużej mierze zależy od miejsca pracy, od tego, jakie panują w nim zwyczaje. 
Charakter miejsca pracy, typ instytucji nie jest jednak najważniejszy. Analizu-
jąc miejsca pracy respondentów, można zaobserwować, że mniejsze i większe, 
prywatne i państwowe zakłady pracy mogą zarówno organizować oficjalne, tra-
dycyjne, doceniane przez emerytów pożegnania, jak i nie przywiązywać do nich 
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wagi. Tym, co najważniejsze dla pomyślnego przeżycia przejścia na emeryturę, 
wydają się być relacje, jakie udało się zbudować w miejscu pracy, atmosfera 
pracy. Nawet jeśli z różnych przyczyn zakład pracy nie organizuje oficjalnych 
pożegnań, to jeśli pracownik był lubiany, osoby, z którymi pracował, będą sta-
rały się go docenić i pożegnać, dzięki czemu w zadowalający sposób może on 
zakończyć swoją aktywność zawodową.

Wybrane aspekty procesu przechodzenia na emeryturę 

I. Związek pomiędzy pracą zawodową a doświadczeniem emerytury
Na podstawie zgromadzonych w trakcie prowadzenia badań, informacji doty-

czących pracy zawodowej respondentów, starano się dostrzec związek pomiędzy 
wykonywaną pracą zawodową a doświadczeniem emerytury – przeżyciem przejścia 
na emeryturę i przystosowaniem się do życia na emeryturze. Tym, co w świetle 
przeprowadzonych badań wywiera największy wpływ na to doświadczenie, jest chęć 
do pracy. Analizując narracje badanych, można było dostrzec kilka następujących 
zależności. Jeśli osoba wyraża wolę, aby kontynuować pracę zawodową i może da-
lej pracować, nie zrezygnuje z aktywności zawodowej, która przynosi zadowolenie 
i poczucie spełnienia. Jeśli chęć do pracy występuje, ale z różnych przyczyn nie 
można kontynuować pracy, przejście na emeryturę jest sytuacją bardzo trudną, może 
także spowodować problemy z adaptacją do życia na emeryturze. Jeśli przejście na 
emeryturę nastąpiło z woli emeryta, był on gotowy na to, aby zakończyć pracę za-
wodową, można mówić o pozytywnym wpływie pracy zawodowej na doświadczenie 
emerytury. To, czy wykonywana praca ułatwi nową organizację życia na emeryturze 
i podejmowanie nowych form aktywności po przejściu na emeryturę, czy przyczyni 
się do tego, że życie będzie nadal toczyło się spokojnie z dnia na dzień, może zależeć 
od tego, jak wyglądało życie zawodowe (atmosfera w miejscu pracy, zaangażowanie 
w wypełnianie obowiązków zawodowych, zadowolenie z pracy itp.), jak również od 
wewnętrznych modeli życia emerytów.
II. Przygotowanie do emerytury

W świetle przeprowadzonych badań przygotowanie do przejścia na emeryturę 
może wyrażać się w działaniach podejmowanych przez pracownika i pracodaw-
cę. Ze strony pracownika obejmuje ono plany, motywy skłaniające do przejścia na 
emeryturę, także sposób myślenia o swojej emeryturze, czy dopełnienie niezbęd-
nych formalności. Przygotowanie w formie zabezpieczenia finansowego występuje 
sporadycznie. Zakład pracy natomiast może wspierać emerytów po zakończeniu 
aktywności zawodowej, jak i w pewien sposób poprzez wewnętrzną politykę prze-
chodzenia na emeryturę (np. poprzez organizowanie pożegnań pracowników) uła-
twiać lub utrudniać odejście pracownika. 
III. Motywy przejścia na emeryturę

Przeprowadzone badania pozwoliły na wyróżnienie grupy pięciu głównych 
motywów skłaniających do zakończenia pracy zawodowej, czy też w świetle obo-
wiązujących przepisów prawnych do przejścia na emeryturę. Należą do nich:
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1) Chęć przejścia na emeryturę. Badani czekali na moment, w którym będą 
mogli przejść na emeryturę, mieli plany na przyszłość. Okres emerytury jawił im 
się jako czas zasłużony, na który zapracowali w trakcie aktywności zawodowej. 
O takim motywie przejścia na emeryturę mówiło w sposób następujący 8 respon-
dentów: Tak po prostu w tym wieku można odejść na emeryturę, to dobrze to zrobić (...) 
(K, 60, W), Chciałam odejść, czułam, że to ten czas, zresztą miałam co robić oprócz 
tej pracy (K, 61, W).

2) Możliwość przejścia na emeryturę na korzystnych warunkach, czer-
panie dodatkowych zysków ze świadczenia emerytalnego. Emerytura w tym 
przypadku była traktowana jako formalność, często nic niezmieniająca w życiu re-
spondenta. W opiniach badanych po prostu opłacało się przejść na emeryturę. Taką 
postawę wobec własnej emerytury przejawiało 7 badanych osób, mówiły one: (...) 
zresztą przepisy się miały zmieniać, więc tak sobie powiedziałam, że albo teraz albo 
będę odwlekać i jeszcze stracę szansę (K, 60, W), Dlaczego? Przede wszystkim, bo 
(...) mi się opłacało (K, 55, Ś).

3) Przyczyny niezależne od woli emeryta. Z ich powodu na emeryturę prze-
szło 5 respondentów. Przyczyny te obejmują sytuacje życiowe, w jakich znaleźli 
się respondenci, jak również naciski ze strony przełożonych, które spowodowały 
rezygnację z pracy zawodowej i przejście na emeryturę. Badani opowiadali, cytuję: 
Musiałem przejść, bo te zmiany były w dyrekcji i nie miałem wyboru (...) ten dyrektor 
tak nalegał żebym odszedł (M (b), 65, Ś), No co miałam zrobić, musiałam odejść, nie 
chciałam a musiałam, zła byłam, bo to wszystko nie było w porządku, spakowałam się, 
oddałam klucze do szafek i wyszłam, to taki był mój ostatni dzień w pracy (K, 71, Z). 
Osoby, które niejako zostały zmuszone do przejścia na emeryturę, odnosiły się do 
przyczyn zakończenia swojej pracy zawodowej z żalem i niechęcią. Niepozostawie-
nie emerytowi wyboru uniemożliwiło mu przygotowanie się do przejścia na emery-
turę czy choćby tylko wzbudzenia w sobie świadomości tego, że czas zakończenia 
pracy zawodowej wkrótce nastąpi. Mogło to przełożyć się na różne trudności, jakich 
doświadczył emeryt.

4) Sytuacja rodzinna. Skłoniła do przejścia na emeryturę 4 respondentów. 
W ich rodzinach pojawiały się okoliczności, na które odpowiedzią badanych była 
rezygnacja z pracy zawodowej po to, aby pomyślnie rozwiązać zaistniałą sytuację. 
Badani mówili: Przeszłam, bo Zosia się urodziła, chciałam im pomóc. Anka nie miała 
urlopu, więc musiałam pomóc, z pracy odeszłam z dobrej woli, nikt mnie nie zmuszał 
(K, 66, W), I jeszcze pewnie bym pracowała, ale mąż Janek zaczął bardzo chorować, 
a ja jeszcze opiekowałam się Martynką wnuczką i mi żal go było zostawiać na te całe 
dnie w domu samego. Bo to myślę sobie, nie ma sensu, bo on na działkę poszedł i szyb-
ko przyszedł i czekał na mnie, to ja myślę nie, tych pieniędzy to nigdy nie jest za dużo, 
ale życie jest też ważne (K, 64, Ś).

5) Zły stan zdrowia. Był przyczyną odejścia z pracy 3 badanych osób, przy-
kłady ich wypowiedzi to: Jeszcze to kiepski stan zdrowia też trochę namieszał, bo po-
dejrzewali, że ja raka płuc mam i zaraz szpital i operacja (M, 68, Ś), Stan zdrowia był 
taki, że nie czułem się już dobrze, a poza tym praca zrobiła się już nerwowa (...) (M, 67, 
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Z). Trudno jest dostrzec zależność pomiędzy pogorszeniem stanu zdrowia, które 
przyczyniło się do decyzji o przejściu na emeryturę a wewnętrznym przeżyciem 
emerytury. Prawdopodobnie w tym przypadku bardzo dużo będzie zależało od in-
dywidualnych cech osoby czy dodatkowych czynników, jakimi mogą być wsparcie 
rodziny, rokowania związane z chorobą, nastawienie do życia, sytuacja materialna, 
cechy osobowe i wiele innych. 
VI. Emocje przeżywane w momencie przejścia na emeryturę 

Przejście na emeryturę, pożegnanie z pracą zawodową może wywoływać 
u emerytów różne odczucia. Wypowiedzi badanych osób ujawniły cztery grupy 
postaw emocjonalnych związanych przejściem na emeryturę.

1) Ambiwalencja przeżywanych emocji. Z jednej strony odczuwana jest 
radość z tego, że obowiązek, jakim jest praca zawodowa, przestaje był obowiąz-
kiem. Ponadto obecna jest radość z samego pożegnania i atmosfery, jaka wytwo-
rzyła się ostatniego dnia w pracy. Z drugiej strony pojawia się smutek wynikający 
z tego, że pewien etap życia pozostawiany jest za sobą. Taką postawę przejawiało 
9 badanych osób. Mówili oni: Co czułam? Ostatniego dnia to lekki żal, że odchodzę 
i popłynęły łzy wzruszenia. Ale przede wszystkim to radość, że to w końcu koniec i będę 
miała czas dla siebie (K, 61, Ś), O, to było dużo śmiechu, żartów, ale i wzruszeń też, 
bo, bo to tak już jest, więc i ze śmiechu płakałam i też no z tego, że już nie będę praco-
wać (K, 60, W). 

2) Obojętność. Przejście na emeryturę nie wywołuje większych emocji, przy-
jęte jest ze spokojem. Obojętność w momencie odchodzenia na emeryturę odczuło 
9 respondentów, prawie wszyscy mieli konkretne plany dotyczące życia na eme-
ryturze, co może tłumaczyć obojętny stosunek do zakończenia pracy zawodowej: 
No i odeszłam, bez problemów, bez płaczu, niektóre to tam przeżywały, ale ja to nie. 
No niektóre przeżywały może też, ale nie okazywały, ale ja to tak normalnie po prostu 
(K, 56, Ś), Jakoś za specjalnie to nie przeżywałem, zawsze sobie powtarzam, że jak 
trzeba coś zrobić to trzeba i już (M, 67, Z).

3)  Poczucie ulgi, które wywołuje pewien rodzaj zadowolenia. Taka posta-
wa charakteryzowała 7 badanych, mówili oni: Ja to chyba, tak najbardziej to ulgę 
czułem no, bo to, bo ja to miałem z tymi pracami w życiu różnie (...) (M, 66, Ś), (...) 
to było jedyne dobre wyjście, tu emerytura przychodzi, a ja i tak sobie dorabiam (…) 
(M, 67, Ś), Cieszyłem się, że nie muszę iść na rentę, a mogę iść już na emeryturę, bo 
nie miałem dobrego zdrowia wtedy (M, 62, Ś). Przejście na emeryturę daje poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności, otrzymywane świadczenie emerytalne jest zabezpie-
czeniem finansowym, dzięki czemu emeryci odczuwają zadowolenie, jak również 
większą chęć do podejmowania nowych form aktywności.

4) Emocje negatywne. Dla 2 badanych osób przejście na emeryturę miało 
wymiar wyłącznie negatywny. Odczuwały one żal, złość, poczucie niesprawiedli-
wości i krzywdy. Przejście na emeryturę zostało wymuszone, w przypadku jednej 
badanej przez pracodawcę, w przypadku drugiej przez sytuację rodzinną. Obie 
badane nie chciały odchodzić na emeryturę. Ponadto negatywne odczucia zosta-
ły zintensyfikowane przez konieczność zakończenia pracy zawodowej z dnia na 
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dzień. Mówiły one: Żal mi trochę było, nie chciałam przecież odchodzić, no i zła 
byłam, bo to nie tak miało być tak żeby z dnia na dzień i to tak bez no jakiś skrupułów 
zwalniać (K, 71, Z), W 2012 zakończyłam działalność, bo ja to sklep prowadziłam 
razem z mężem, 7 grudnia 2011 zmarł mi mąż, 20 lat razem ten sklep prowadziliśmy, 
(…) i to taka ta moja już prawdziwa emerytura się wtedy zaczęła (...). Sam sklep to nie 
był wtedy dla mnie ważny, ale i Stefka stracić i sklep to…., sama całkiem zostałam (...) 
(K, 72, Ś). Negatywne odczucia związane z przejściem na emeryturę nie sprzyjają 
pomyślnej adaptacji do roli emeryta i życia na emeryturze.
V. Zmiany w życiu wywołane przejściem na emeryturę

Zmiany, jakie może wywołać przejście na emeryturę, są trudne do uchwyce-
nia, trudność sprawia także próba wskazania na określone prawidłowości. Analiza 
wyników badań pokazała, że stan zdrowia, sytuacja materialna, relacje społeczne, 
postrzeganie siebie mogą ulec zmianie po przejściu na emeryturę, jednak czy tak 
rzeczywiście się stanie i w jakim kierunku przebiegnie zmiana, zależy indywidual-
nie od danej osoby, jej potrzeb, doświadczeń, planów na przyszłość, uzyskiwanego 
społecznego wsparcia itp. 
VI. Okres bezpośrednio po przejściu na emeryturę

Narracje badanych osób pozwoliły na wyodrębnienie trzech tendencji w za-
chowaniach przejawianych w pierwszym okresie po przejściu na emeryturę. Na-
leżą do nich: 

1) Podjęcie nowych obowiązków. Realizacji nowych, innych niż praca za-
wodowa, obowiązków zaraz po przejściu na emeryturę podjęło się 6 badanych. 
Przykłady ich wypowiedzi to: Przeprowadziłam się do syna i synowej i zajęłam się 
opieką nad wnuczką, ich całe dnie nie było w domu, a Zosia wymagała opieki (K, 66, 
W), To trzeba było wziąć się do pracy, nie przeszłam na emeryturę po to, aby siedzieć 
w domu, jeździłam codziennie do córki, gotowałam, sprzątałam, dziećmi się zajęłam, 
było co robić, ale to przyjemne obowiązki były (K, 58, Ś). Nowe obowiązki i nowe 
formy aktywności podjęte w krótkim czasie po przejściu na emeryturę mogą stać 
sie aktywnością, która całkowicie zrównoważy zakończoną pracę zawodową. 

2) Kontynuowanie form aktywności życiowej sprzed przejścia na eme-
ryturę. O tym, że emerytura nic albo niewiele zmieniła w dotychczasowym try-
bie życia, mówiło 8 respondentów. Nadal wypełniają oni obowiązki zawodowe, 
mówili: Wszystko bez zmian, praca dalej była, trochę inne obowiązki, ale i ludzie ci 
sami i władze też te same (M, 66, W), Tak samo jak przed, praca w gospodarstwie jak 
to w gospodarstwie, rano wstać, wie pani, wszystko tak samo (K, 64, P). Przejście 
na emeryturę będące jedynie formalnością nie pociąga za sobą większych zmian 
(przynajmniej, jeśli chodzi o zewnętrzne przejawy życia). Jedyną cechą charakte-
ryzującą emeryta zdaje się być miesięczne świadczenie emerytalne. 

3) Odpoczynek i realizacja planów, marzeń. Ta forma aktywności życiowej 
była realizowana przez 13 respondentów. Czas po przejściu na emeryturę określili 
oni jako okres odpoczynku, realizowania planów emerytalnych i marzeń, jakie 
wiązali z przejściem na emeryturę, mówili: Początek to był dobry czas, odpocząłem, 
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pod surową opieką żony, dobrze się czułem i sił jakiś takich nabrałem, że i na działkę 
pojechałem i obiad nawet chciało mi się ugotować, energię taką miałem (M, 62, Ś), 
Z jednej strony miałam zamiar odpocząć i odpoczywałam, ale tak wszystko mi się 
chciało robić, więc odpoczynek był bardzo aktywny, sprzątałam w domu i na działce 
czytałam, na wszystko miałam czas (K, 60, Ś). W opisach okresu po przejściu na 
emeryturę dominują takie słowa jak odpoczynek, brak pośpiechu, niczym nieogra-
niczony czas dla siebie, przyjemność, energia, mobilizacja sił. Poprzez doświad-
czenia respondentów związane z życiem na emeryturze można zobaczyć pozy-
tywny obraz początków bycia emerytem. Jeden z respondentów trafnie opisał to, 
czym jest początek emerytury, porównując go do urlopu: To było tak, jakbym dostał 
urlop, po prostu odpoczywałem, nigdzie się nie spieszyłem (M(a), 65, Ś). Okres bez-
pośrednio po zakończeniu pracy zawodowej to czas na sprawianie sobie różnych 
przyjemności, czas dla siebie i czas dla bliskich. To także okres radości, którą daje 
„uwolnienie” od obowiązku, jakim była praca zawodowa. Pierwszy dzień, tydzień, 
miesiąc, jaki przeżyła połowa badanych po przejściu na emeryturę, jest ilustracją 
trzeciej fazy procesu przechodzenia na emeryturę, według R.C. Atchley’a fazy 
miesiąca miodowego.

Rodzaje doświadczenia sytuacji przejścia na emeryturę

Analiza całości zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła na wyodręb-
nienie wielu aspektów charakterystycznych dla doświadczania sytuacji przejścia 
na emeryturę. Należą do nich: rytuał przejścia na emeryturę, pożegnanie w miejscu 
pracy, stosunek innych osób do emeryta, motywy skłaniające do przejścia na eme-
ryturę, nadzieje i obawy dotyczące życia na emeryturze, różne formy przygotowa-
nia do emerytury, pierwszy dzień życia na emeryturze, wypracowywanie nowych 
form aktywności życiowej, styl życia na emeryturze, zmiany wywołane przejściem 
na emeryturę, a także wpływ wykonywanej pracy zawodowej na doświadczenie 
emerytury. Próbując łącznie rozpatrzyć powyższe elementy składające się na sytu-
ację przejścia na emeryturę, można wyróżnić trzy główne typy tego, jak przejście 
na emeryturę może zostać przeżyte i wpłynąć na życie emeryta. Są nimi „łagodne 
przejście na emeryturę” (doświadczone przez 15 badanych), „formalne przejście 
na emeryturę” (stało się udziałem 8 respondentów) i „przymusowe przejście na 
emeryturę” (przeżyte przez 4 badanych).

Łagodne przejście na emeryturę. Obecne jest zachowanie płynności, 
pracownik kończy aktywność zawodową, przechodzi na emeryturę. Oba te okresy 
(pracy zawodowej i emerytury) są postrzegane jako tak samo wartościowe. Emery-
tura jest czasem na odpoczynek, na podejmowanie nowych zajęć, na realizowanie 
zainteresowań, odkrywanie nowych pasji. Motywy przejścia na emeryturę to naj-
częściej: chęć przejścia, korzystne warunki prawne, posiadanie planów w stosunku 
do własnej emerytury, którymi mogą być np. pomoc rodzinie czy opieka nad chorą 
osobą. Rytuał przejścia na emeryturę przyjmuje formę uroczystą lub skromnego 
pożegnania. Jest to moment dobrze zapamiętany i chętnie wspominany. Powrót 
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pamięcią do tego wydarzenia przywołuje wiele pozytywnych uczuć. Jeśli w miej-
scu pracy nie było tradycji pożegnań emerytów, istotne stają się relacje ze współ-
pracownikami i ich stosunek do przyszłego emeryta, który jest raczej pozytywny. 
Emocje przeżywane w związku z przejściem na emeryturę są ambiwalentne, eme-
ryt odczuwa radość z powodu wkraczania w nowy etap życia, jak również smutek 
z powodu zakończenia okresu aktywności zawodowej. Postawa wobec własnej 
emerytury to akceptacja. Członkowie rodziny emeryta także akceptują jego decy-
zję, wspierają go, okazują radość. W okresie bezpośrednio po zakończeniu pracy 
zawodowej emeryt doświadcza fazy miodowego miesiąca. Jeśli miał konkretne 
plany względem życia na emeryturze, podejmuje się ich realizacji. Z czasem nastę-
puje adaptacja do roli emeryta, styl życia zaczyna się stabilizować. W zależności 
od tego, jak wyglądało życie przed przejściem na emeryturę, można zaobserwo-
wać: aktywne włączanie się w nowe formy aktywności, znajdowanie sobie wielu 
zajęć kompensujących pracę zawodową lub też aktywność życiową wypełnioną 
codziennymi obowiązkami. Może być ona przeplatana zajęciami sprawiającymi 
przyjemność, jak np. czytanie książek, spacery, okazjonalne spotkania z przyjaciół-
mi, znajomymi. Zadowolenie z życia na emeryturze jest duże lub umiarkowane. 
Może być powiązane np. ze stanem zdrowia czy sytuacją rodzinną. Emeryci nie-
wiele chcą zmieniać w swoim życiu, ewentualnie mają plany dotyczące zaanga-
żowania się w nową formę aktywności. Tym, co najbardziej charakterystyczne dla 
łagodnego przejścia na emeryturę, jest świadomość tego, że przejście na emeryturę 
nastąpi. Przekłada się to na stopniową zmianę roli społecznej. Samodzielne pod-
jęcie decyzji o zakończeniu pracy zawodowej, czas na to, aby móc przygotować 
siebie i innych do tego wydarzenia, aby zaplanować pożegnanie w miejscu pracy, 
pełnią bardzo ważną rolę w pomyślnym, łagodnym doświadczeniu emerytury.

Formalne przejście na emeryturę. W przypadku tego typu trudno jest mówić 
o przejściu na emeryturę czy o procesie przechodzenia na emeryturę. Emeryci 
kontynuują pracę zawodową, a przejście na emeryturę było jedynie formalnością. 
Wykonywana praca zawodowa może być tą sama pracą i w tym samym wymiarze 
godzin co przed przejściem na emeryturę. Mogą to być także inne niż dotychczas 
obowiązki lub realizowane w mniejszym wymiarze godzin. Osoby, które decydu-
ją się kontynuować pracę zawodową, to najczęściej właściciele jednoosobowych 
firm, osoby pracujące w rodzinnych firmach, osoby, które skorzystały z możliwo-
ści przejścia na wcześniejszą emeryturę, a także osoby, dla których praca zawodo-
wa jest zarazem pasją, nieodłączną częścią życia – osoby niewyobrażające sobie 
życia bez pracy. Rytuał przejścia na emeryturę raczej nie występuje w przypadku 
osób, które mają zamiar dalej pracować w tym samym miejscu pracy lub też, 
gdy miejscem pracy jest jednoosobowa firma. W przypadku osób, które zmieniają 
pracę, ich pożegnanie zależy od zwyczajów panujących w danym zakładzie pracy. 
Emocje przeżywane w związku z formalnym przejściem na emeryturę to głównie 
obojętność z racji tego, że mimo zostania emerytem sytuacja życiowa nie ulegnie 
zmianie, jak również poczucie ulgi wynikające z pewności otrzymywania świad-
czenia emerytalnego i zachowania możliwości dalszego zarobkowania. Główna 
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aktywność życiowa „formalnych emerytów” to praca zawodowa, którą chcą wy-
konywać jak najdłużej. Mimo kontynuowania pracy zawodowej zmienia się sto-
sunek do niej. Można zauważyć większy dystans do pracy, spokój, nieznaczne 
spowolnienie, mniejszy stres. Jest to związane z poczuciem bezpieczeństwa, jakie 
wynika z otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Kontynuowanie aktywności 
zawodowej i bycie na „formalnej emeryturze” daje poczucie zadowolenia z życia, 
czasem jest to większe zadowolenie niż przed przyjęciem statusu emeryta. For-
malne przejście na emeryturę stanowi szczególny rodzaj doświadczenia emerytury, 
gdyż emeryt nie czuje się emerytem. Pozornie może się wydawać, że poza świad-
czeniem emerytalnym nic nie wskazuje na to, że dana osoba jest na emeryturze. 
Jednak tym, co niedostrzegalne, ale jednak odróżniające pracę zawodową przed 
formalnym przejściem na emeryturę i po nim, jest wewnętrzny spokój i świa-
domość tego, że nawet jeśli praca zawodowa będzie musiała zostać ostateczne 
zakończona, świadczenie emerytalne stanowi formę zabezpieczenia na przyszłość.

Przymusowe przejście na emeryturę. Jest sytuacją negatywną, nagłą, nie-
zaplanowaną, wywołującą wiele trudnych emocji. To zatrzaśnięcie drzwi zamy-
kających okres aktywności zawodowej i nieumiejętność odnalezienia się w nowej 
sytuacji. Tym, co charakteryzuje przymusowe przejście na emeryturę, jest przede 
wszystkim konieczność odejścia na emeryturę. Osoba mimo chęci kontynuowa-
nia pracy zawodowej zostaje przymuszona do przejścia na emeryturę, nie może 
przygotować się do zakończenia pracy zawodowej. Pożegnanie w miejscu pracy 
zazwyczaj nie jest organizowane, a stosunek przełożonych do emeryta może być 
nieprzychylny. Emocje towarzyszące przymusowemu przejściu na emeryturę są 
raczej negatywne, ewentualnie ambiwalentne (w zależności od stosunku współpra-
cowników i przełożonych do emeryta), pojawia się złość, poczucie niesprawied-
liwości, smutek. Występują trudności z organizacją życia na emeryturze, wskazy-
wanie na nudę, brak chęci do podejmowania aktywności. Jeśli przed odejściem 
na emeryturę dana osoba posiadała jakieś zainteresowania, to po okresie niechęci 
i złości może zacząć je realizować. „Przymusowy emeryt” żyje z dnia na dzień, 
nie ma planów na przyszłość, a każdy jego dzień wygląda tak samo. Wypełniane 
przez niego obowiązki można określić jako domowe. Charakterystyczne jest także 
ograniczanie kontaktów towarzyskich, eksponowanie wad i problemów życia na 
emeryturze, poczucie niezadowolenia z życia. 

Zakończenie

Przeprowadzone badania wskazały na trzy typy doświadczenia emerytury. 
Łagodne przejście na emeryturę to przejście zaplanowane, często wyczekiwane, 
zaakceptowane. Formalne przejście na emeryturę wiąże się z dalszym zaanga-
żowaniem w wykonywaną pracę zawodową. Przymusowe, niezaplanowane, 
niechciane przejście na emeryturę jest sytuacją trudną, rodzącą problemy tak-
że w życiu codziennym. Dużą rolę w doświadczeniu emerytury pełni moment 
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przejścia na emeryturę, pożegnanie w miejscu pracy – pewien rytuał przejścia. 
Najbardziej istotnymi dla pomyślnego doświadczenia przejścia na emeryturę 
wydają się być stosunek emeryta do zakończenia pracy zawodowej oraz posiadane 
plany względem życia po przejściu na emeryturę. Jeśli dana osoba wyraża chęć, 
aby przejść na emeryturę czy ewentualnie kontynuować pracę zawodową i ma taką 
możliwość, prawdopodobnie sytuacja przejścia na emeryturę będzie postrzegana 
przez nią jako szansa na realizację preferowanych form aktywności życiowej 
i będzie miała wymiar pozytywny. Jeśli z jakichś przyczyn osoba nie będzie 
mogła realizować swoich planów dotyczących emerytury czy też kontynuowania 
aktywności zawodowej, wówczas moment przejścia na emeryturę będzie 
doświadczeniem trudnym, rodzącym wiele problemów i w negatywny sposób 
oddziałującym na dalsze życie tej osoby.

Warto zastanowić sie nad tym, jak z andragogiczno-geragogicznego punktu 
widzenia można wspierać osobę przechodzącą na emeryturę i co można zrobić, 
aby doświadczenie sytuacji przejścia na emeryturę miało wymiar pozytywny, 
sprzyjało adaptacji do życia na emeryturze i okresu starości. Na pomyślność okre-
su emerytalnego wpływa posiadanie przez przyszłych emerytów planów w sto-
sunku życia po przejściu na emeryturę. Istotna jest wizja własnej emerytury, która 
może zostać zrealizowana po zakończeniu pracy zawodowej. W związku z tym 
zasadne wydaje się prowadzenie rozmów z osobami, które zbliżają się do granicy 
wieku emerytalnego, jak również z tymi, które odkładają moment zakończenia 
aktywności zawodowej. Warto pytać je o plany, jakie mają względem emerytury, 
o to jak wyobrażają sobie życie na emeryturze. Życzliwe pytania zadawane przez 
bliskie osoby, czy też współpracowników, mogą sprzyjać osobistej refleksji przy-
szłych emerytów, dotyczącej momentu, w którym zdecydują się zaprzestać wyko-
nywania pracy zawodowej i zmian, jakie przejście na emeryturę może wywołać 
w ich życiu.

Pozytywną rolę w doświadczeniu przejścia na emeryturę pełni także pożeg-
nanie w miejscu pracy – rytuał przejścia na emeryturę. Zaznacza się tutaj rola pra-
codawcy. Włączenie pożegnań pracowników, którzy przechodzą na emeryturę, do 
zwyczajów panujących w miejscu pracy mogłoby stać się optymalnym zwieńcze-
niem aktywności zawodowej odchodzącego na emeryturę pracownika. Istotne dla 
rytuału przejścia na emeryturę są także relacje, jakie emeryt zbudował w miejscu 
pracy, jak był postrzegany przez innych. Znaczny wpływ na to, jak będzie wyglą-
dało przejście na emeryturę, jak zostanie ono przeżyte i na to, jak przebiegnie ad-
aptacja do emerytury, wydaje się mieć osoba, która odchodzi na emeryturę. Istotny 
jest całokształt jej dotychczasowych zachowań, doświadczeń, wyborów związa-
nych z życiem zawodowym i z życiem codziennym, osobistym. Pewne działania 
podejmowane na rzecz przyszłych emerytów, takie jak organizacja pożegnań, uro-
czyste podziękowania, rozmowy, okazywanie zainteresowania i życzliwości mogą 
stać się częścią procesu przechodzenia na emeryturę. Podejmując takie działania, 
można sprawić, że sytuacja przejścia na emeryturę zostanie zapisana w pamięci 
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emerytów jako cenne i w pozytywny sposób przeżyte doświadczenie, a okres eme-
rytury będzie przez nich postrzegany jako szansa na realizację planów, marzeń, 
szansa na samorealizację. 

Bibliografia

1. Appelt K., Izdebska-Brzezińska A., Ziółkowska B. (2008), Psychologia rozwoju czło-
wieka, [w:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia podręcznik akademicki. Tom II,  
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

2. Bee H. (2000), Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
3. Birch A. (2005), Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa.
4. Halicka M. (2004), Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empirczne, 

Wydawnictwo Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok.
5. Halicki J. (2010), Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uni-

wersytetu w Białymstoku, Białystok.
6. Leszczyńska-Rejchert A. (2005), Człowiek starszy i jego wspomaganie. W stronę peda-

gogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
7. Niezabitowski M. (2007), Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczest-

nictwa społecznego, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.
8. Pilch T., Bauman T. (2010), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakoś-

ciowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
9. Przetacznik-Gierkowska M. (2000), Psychologia Rozwoju Człowieka. Tom I, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii 

społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
11. Tokaj A. (2000), U progu starości (studium socjopedagogiczne), Wydawnictwo Erudi-

tus, Poznań.
12. Trafiałek E. (1998), Życie na emeryturze w polskich warunkach systemowych, Wy-

dawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
13. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  

Społecznych.
14. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z  Fundu-

szu  Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
15. Wawrzyniak J. (2009), Oblicza starości: biografia, jako źródło czynników adaptacyj-

nych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.
16. Wiatrowski Z. (2009), Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalno-

ści  i kariery zawodowej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji 
– PIB, Radom.

17. Zych A. (2007), Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.



Sytuacja przejścia na emeryturę (w świetle badań diagnostycznych) 143

A process of retiring – a diagnostic research report

Key words: The process of retiring, retirement, andragogy, geragogy.

Summary: The process of retiring is usually understood as the end of working life 
and the beginning of a period of old age. It is a kind of transition from working life 
to retirement. Retirement can be the beginning of a new psychological, social, family 
or economic situation. The aim of this article is to highlight the importance of certain 
aspects of retiring where the most important is the moment of retiring as such and 
the circumstances which accompany it. The author of the article presents the chosen 
results of the diagnostic research which show the complexity of becoming a pensio-
ner. On its ground three types of retiring experience models have been made. The 
models show psychological aspects of the process of retiring and how these aspects 
can affect pensioners’ lives. 


