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Kwestia dyskryminacji osób starszych na polskim rynku pracy jest zjawiskiem stosunkowo nowym 

i w zwi zku z tym nie do ko ca rozpoznanym. Potrzeba bli szej analizy tego zagadnienia nabiera szcze-

gólnego znaczenia, gdy  prognozy demograficzne jednoznacznie wskazuj  na post puj cy proces sta-

rzenia si  spo ecze stwa. W takiej sytuacji aktywizacja zawodowa i wzrost wska nika zatrudnienia osób 

starszych sta y si  jednym z priorytetów polityki rynku pracy. Celem rozwa a  podj tych w artykule jest 

diagnoza stanu wiedzy osób starszych na temat dyskryminacji ze wzgl du na wiek na rynku pracy oraz 

identyfikacja do wiadcze  badanej populacji w tym zakresie. Na potrzeby realizacji celu bada  prób  

badawcz  stanowi y osoby w wieku 50–65 lat. 

S owa kluczowe: dyskryminacja, ageism, przemiany demograficzne, starzenie si  spo ecze stw, rynek 

pracy.
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The issue of discrimination against older people on the Polish labor market is a relatively new pheno-

menon and therefore not fully identified. The need for a closer analysis of this issue acquires particular 

importance, because demographic projections clearly indicate the progressive aging of the population. 

In this situation, professional activation and an increase in the employment rate of older people has 

become one of the priorities of the labor market. The aim of considerations undertaken in the article is 

evaluation of knowledge of the elderly on discrimination due to age in the labor market and identification 

of the study population’s experience in this field. To achieve the objective of the study, the research 

sample examined were people aged 50–65.
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1. Wprowadzenie

Post puj cy z coraz wi ksz  dynamik  proces starzenia si  spo ecze -
stwa polskiego sta  si  jednym z kluczowych wyzwa  dla pa stwa. Przes -
dzaj  o tym zarówno jego finansowe konsekwencje, jak równie  potencjalne 
korzy ci, jakie mog  si  z nim wi za . Obserwacja kierunków tocz cej si  
debaty publicznej w Polsce wskazuje na dominacj  spojrzenia na ów proces 
w kategoriach ogromnego zagro enia. Nie jest to optyka zaskakuj ca, je li 
spojrze  na dane demograficzne obrazuj ce przyrost naturalny. Na tym 
tle wyd u enie aktywno ci zawodowej osób starszych jest traktowane jako 
sposób na zmniejszenie obci e  zwi zanych ze zmian  struktury wieku 
populacji oraz na uzupe nienie prognozowanego deficytu si y roboczej. Sytu-
acja osób starszych na rynku pracy jest z o ona, gdy  ich do wiadczenia 
zawodowe i mo liwo ci sprostania konkurencji na rynku pracy s  zgo a 
odmienne w stosunku do osób m odych. Zjawisko dyskryminacji ze wzgl du 
na wiek w sposób szczególny dotyka osoby z generacji 50+. 

Celem artyku u jest prezentacja wyników bada  ankietowych, w których 
podj to prób  diagnozy stanu wiedzy osób starszych na temat dyskrymina-
cji ze wzgl du na wiek na rynku pracy oraz identyfikacji ich do wiadcze  
w tym zakresie. Analiza wyników bada  zosta a poprzedzona nakre leniem 
nowego spojrzenia na aktywno  zawodow  osób starszych danymi obra-
zuj cymi zmiany w poziomie partycypacji osób starszych w rynku pracy 
oraz przybli eniem istoty dyskryminacji ze wzgl du na wiek. Nale y przy 
tym podkre li , e konstrukcja artyku u i uwzgl dnienie powy szych tre ci 
wynika z przyj tego celu badawczego. Ageizm jako problem wspó czesnego 
rynku pracy wyst puje zarówno w spo ecze stwach m odych demograficznie, 
jak i starzej cych si , jednak e w przypadku tych drugich odnotowuje si  
nasilenie tego zjawiska.

2. Nowe spojrzenie na aktywno  zawodow  osób starszych 
– europejski kontekst i polska perspektywa 

Demograficzne starzenie si  ludno ci Europy jest procesem przyku-
waj cym obecnie powszechn  uwag  niemal wszystkich rodowisk. Trwale 
niskie poziomy dzietno ci, ujemny przyrost naturalny oraz wyd u anie si  
przeci tnego trwania ycia w nieunikniony sposób prowadz  do spadku 
liczebno ci populacji oraz przyspieszenia dynamiki starzenia si  ludno ci 
regionu (Iglicka, 2013). Zasygnalizowany kierunek zmian niesie ze sob  
istotne konsekwencje, szczególnie dla systemu finansów publicznych. Wzrost 
wspó czynników obci enia osobami starszymi1 oraz zmiany proporcji mi -
dzy czasem aktywno ci zawodowej a okresem pobierania emerytury maj  
swoje prze o enie na obni enie poziomu stabilno ci systemów emerytal-
nych. Procesy demograficzne wywieraj  bowiem silny bezpo redni wp yw 
na liczb  wiadczeniobiorców oraz ubezpieczonych. Rosn cy udzia  osób 
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starszych w spo ecze stwie oznacza de facto wzrost liczby potencjalnych 
beneficjentów systemu emerytalnego, któremu towarzyszy spadek liczby 
p ac cych sk adki. Dodatkowo wyd u anie si  przeci tnego trwania ycia 
implikuje d u szy przeci tny okres pobierania emerytury. W konsekwen-
cji mo na mówi  o rosn cym ryzyku niewyp acalno ci systemów eme-
rytalnych. 

Przegl d bogatej literatury przedmiotu wskazuje, i  kwestia zmian demo-
graficznych jest najcz ciej omawiana w kontek cie stabilno ci finansów 
publicznych, jednak e równie cz ste s  opracowania odwo uj ce si  do 
zale no ci mi dzy rosn c  dynamik  starzenia si  populacji a wzrostem 
gospodarczym.

Analiza literatury ekonomicznej wskazuje, e zmiany demograficzne 
mog  w sposób istotny wp yn  na dynamik  potencjalnego wzrostu gospo-
darczego g ównie za spraw :
– zmiany wielko ci i struktury wieku zasobów si y roboczej, 
– rosn cego wska nika obci enia demograficznego.

Proces starzenia si  populacji wp ywa równie  na wska niki makroeko-
nomiczne, tj. inwestycje, oszcz dno ci, wzorce konsumpcji oraz zdolno ci 
produkcyjne. Zjawisko kurczenia i starzenia si  si y roboczej stanowi jedno 
z g ównych wyzwa  dla europejskiej polityki rynku pracy. wiadomo  wagi 
tych zale no ci powoli kszta tuje si  w Europie, równie  w Polsce. Bez w t-
pienia za pozytywne zjawisko nale y uzna  stopniow  reorientacj  w postrze-
ganiu zmian demograficznych, przejawiaj c  si  w akceptacji pogl du, i  
starzenie si  populacji i zwi zane z tym zjawiska gospodarcze mog  stwarza  
równie  wiele mo liwo ci. Du ym wyzwaniem jest przy tym umiej tne po -
czenie wspomnianej kwestii z ramowymi rozwi zaniami polityczno-prawnymi 
w dziedzinie spo eczno-gospodarczej. Innymi s owy chodzi o to, aby post -
puj cy proces starzenia si  spo ecze stw zosta  wpleciony w szerszy proces 
rozwoju. Parlament Europejski w jednej z rezolucji z 2011 r. po wi conej 
zmianom demograficznym, podkre laj c pozytywn  stron  tego procesu prze-
jawiaj c  si  we wzro cie d ugo ci ycia Europejczyków, zwróci  uwag , i  
najwa niejszym wyzwaniem w najbli szych latach b dzie przekszta cenie 
„obci enia demograficznego” w istotny i d ugofalowy czynnik sprzyjaj cy 
zrównowa onemu wzrostowi gospodarczemu w Europie (Rezolucja Parla-
mentu Europejskiego, 2011).

Kluczem do rozwi zania problemów zwi zanych z rosn cym odsetkiem 
osób starszych w spo ecze stwach europejskich jest realizacja koncepcji 
aktywnego starzenia si , która zaw ona do obszaru rynku pracy oznacza 
zach canie osób starszych do d u szej aktywno ci zawodowej i pó niejszego 
przej cia na emerytur . W 2001 r. Komisja Europejska zasugerowa a wprost 
pa stwom cz onkowskim, aby rozwija y polityk  aktywnego starzenia si  
poprzez (Komisja Europejska, 2001):
– kreowanie narz dzi umo liwiaj cych podtrzymanie kompetencji starszych 

pracowników,
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– wdra anie elastycznych warunków pracy, 
– rozwój wiedzy pracodawców na temat potencja u starszych pracowników, 
– zapewnienie starszym pracownikom dost pu do edukacji i treningu, 
– rewizj  systemów podatkowych oraz zabezpieczenia spo ecznego w kie-

runku ograniczenia utrudnie  oraz rozwoju zach t do pozostawania 
aktywnym na rynku pracy w starszym wieku.
W Bia ej Ksi dze przedstawiono inicjatywy id ce w podobnym kierunku, tj. 

maj ce pomóc w stworzeniu odpowiednich warunków, tak aby osoby, które 
s  zdolne do pracy, mog y kontynuowa  aktywno  zawodow . Dzi ki temu 
jest szansa na osi gni cie pe niejszej równowagi mi dzy latami pracy a cza-
sem sp dzonym na emeryturze. Aby stworzy  lepsze mo liwo ci dla starszych 
pracowników, proponuje si  zach canie partnerów spo ecznych do dosto-
sowania miejsc pracy i praktyk w zakresie rynku pracy oraz wykorzystanie 
rodków z Europejskiego Funduszu Spo ecznego na cele zwi kszenia zatrud-

nienia w grupie osób starszych (Komisja Europejska, 2012). W niniejszym 
dokumencie zasugerowano równie  pa stwom cz onkowskich, aby podj y 
dzia ania na rzecz d u szej aktywno ci zawodowej, takie jak powi zanie wieku 
emerytalnego ze rednim trwaniem ycia, ograniczanie dost pu do wcze niej-
szych emerytur oraz zmniejszenie zró nicowania emerytur ze wzgl du na p e . 
Sugerowany kierunek reform jest szczególnie istotny w pa stwach Europy 

rodkowej i Wschodniej, w których proces starzenia si  populacji wykazuje 
wysok  dynamik . Równocze nie problemem w tych pa stwach jest przed-
wczesne opuszczanie rynku pracy oraz ni sze wska niki aktywno ci zawodowej 
w ród osób powy ej 50. roku ycia, b d ce efektem prowadzonej przez lata 
polityki wspierania dezaktywizacji zawodowej tej grupy wiekowej. 

Kwestia zwi kszenia aktywno ci zawodowej w Polsce sta a si  przed-
miotem zwi kszonego zainteresowania niewiele ponad dekad  temu. Do 
2004 r. osoby starsze nie by y traktowane w regulacjach prawnych jako 
grupa nara ona na szczególne ryzyko na rynku pracy. Dopiero w Ustawie 
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
osoby powy ej 50. roku ycia zosta y uwzgl dnione w grupie osób znajdu-
j cych si  w szczególnej sytuacji na rynku pracy. By  to pocz tek procesu 
konstruowania narz dzi oraz rozwi za , które w za o eniu mia y sprzyja  
ochronie i wspieraniu zatrudnienia osób starszych. Rozwi zaniem id cym 
w tym kierunku jest m.in implementowanie nowych przepisów zapewniaj -
cych ochron  starszych osób pracuj cych, zw aszcza wprowadzenie zakazu 
wypowiedzenia umowy pracownikowi na 4 lata przed osi gni ciem przez 
niego wieku emerytalnego. W ród narz dzi stymuluj cych aktywizacj  zawo-
dow  osób ze starszej grupy wiekowej znalaz o si  ustanowienie okre lo-
nych przywilejów dla pracodawców, którzy zdecydowali si  na zatrudnienie 
w ramach prac interwencyjnych lub stworzyli mo liwo  prowadzenia sta y 
dla osób starszych w stosunku do osób powy ej 50. roku ycia. 

Rz d w pa dzierniku 2008 r. przyj  program Solidarno  pokole . Dzia-

ania dla zwi kszenia aktywno ci zawodowej osób w wieku 50+. Okres jego 
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realizacji przewidziano na lata 2008–2020. Zawiera on pakiet dzia a  rz do-
wych i samorz dowych, które szczególny nacisk k ad  na popraw  aktywno ci 
zawodowej osób w wieku 50+ (w cz ci tak e osób 45+). G ównym celem 
programu jest osi gni cie do 2020 r. wska nika zatrudnienia na poziomie 
50% dla osób w wieku 55–64 lata. Dzia aniami ukierunkowanymi na jego 
osi gni cie s :
– poprawa równowagi w systemie zach t finansowych do zatrudniania osób 

po 50. roku ycia i wyd u ania okresu pracy przez te osoby, 
– przeciwdzia anie dyskryminacji ze wzgl du na wiek, 
– pomoc niepe nosprawnym, szczególnie powy ej 50. roku ycia, 
– promocja szkole  w celu zwi kszenia zatrudnienia i produktywno ci 

pracowników po 45. roku ycia, 
– poprawa atrakcyjno ci i warunków pracy, 
– promowanie aktywnego starzenia si  i równouprawnienia p ci.

W pierwszych trzech latach realizacji programu zauwa ono systema-
tyczny wzrost liczby uczestników aktywnych programów rynku pracy w wieku 
50–59/64 lata. 

3. Generacja 50+ – aktywno  zawodowa 
w latach   2 004–2014

Kwestia aktywno ci zawodowej osób starszych sta a si  jednym z priory-
tetowych celów aktywnej polityki rynku pracy w Polsce z dwóch zasadniczych 
powodów. Z jednej strony przes dzi y o tym kierunki procesów demogra-
ficznych i konsekwencje z nimi zwi zane. Z drugiej strony Polska, jako 
nowy kraj cz onkowski UE, musia a dostosowa  swoj  strategi  polityczn  
do celów i priorytetów unijnych. Dotyczy o to równie  tematyki aktywnego 
starzenia i zwi kszania aktywno ci osób starszych. Statystyki obrazuj ce 
aktywno  zawodow  osób z generacji 50+ plasowa y Polsk  w roku 2004 
w grupie pa stw o niewielkim zaanga owaniu tej grupy wiekowej na rynku 
pracy (tabela 1).

Przyczyny tego stanu rzeczy s  z o one, jednak e niewielka partycypacja 
pi dziesi ciolatków zwi zana jest po cz ci z realizowan  do niedawna 
w Polsce polityk  „wypychania” starszych pokole  na emerytur . Ma to swoje 
historyczne uwarunkowania zwi zane z pocz tkami transformacji, kiedy to 
w sytuacji wysokiego bezrobocia wcze niejsze emerytury mia y by  sposobem 
na popraw  sytuacji na rynku pracy (Kry ska, 2010). Przedwczesne opuszcza-
nie rynku pracy wi e si  równie  z porównywaniem korzy ci wynikaj cych 
z kontynuacji aktywno ci zawodowej i korzy ci wynikaj cych z jej zaprzesta-
nia. Mniejsza atrakcyjno  pracy, zw aszcza za  niskie wynagrodzenie, jest 
to sama z mniejszymi bod cami do pozostania w aktywno ci zawodowej.

Analizuj c dane z tabeli 1, mo na zauwa y  pozytywny trend przejawia-
j cy si  w stopniowym wzro cie aktywno ci ekonomicznej przedstawicieli 
generacji 50+. Jedn  z przyczyn jest z pewno ci  reorientacja polityki 
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Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE-28 43,5 45,1 46,2 47,1 47,9 49,0 49,6 50,7 52,6 54,3 55,9

Czechy 45,1 46,9 47,7 48,2 49,5 49,6 49,7 50,6 52,4 54,8 56,8

Dania 63,9 62,8 63,2 61,0 59,9 60,8 61,8 63,2 64,4 65,0 66,4

Niemcy 47,8 52,1 54,9 57,2 58,7 61,0 62,5 64,1 65,4 67,5 69,1

Estonia 56,3 58,9 61,0 62,2 65,0 66,5 64,3 65,1 65,1 66,6 67,7

Hiszpania 44,4 46,0 46,8 47,4 49,1 50,0 50,7 52,4 53,5 54,1 55,4

Francja 40,1 40,7 40,4 40,2 40,0 41,5 42,6 44,4 47,9 49,1 50,8

Chorwacja 32,3 35,1 36,5 39,0 39,3 41,8 41,8 41,4 41,8 41,9 41,0

W ochy 31,9 32,5 33,4 34,5 35,4 36,9 37,9 39,3 42,5 45,3 48,9

Cypr 52,4 52,4 55,5 57,7 56,6 58,2 59,1 57,6 56,1 56,6 56,0

otwa 51,5 53,1 57,3 60,7 63,0 60,9 56,9 59,4 61,8 61,3 62,6

Litwa 52,4 53,2 52,9 55,3 55,4 57,2 56,5 58,0 58,7 60,1 63,0

Holandia 46,9 48,1 49,6 52,8 54,7 56,8 55,9 58,5 61,5 64,1 65,4

Polska 29,6 30,5 30,7 31,8 33,3 34,5 36,7 39,6 41,8 44,0 45,6

Portugalia 53,2 53,7 53,4 54,6 54,3 53,8 54,3 53,6 53,3 54,4 55,3

Szwecja 72,7 72,6 72,8 72,8 72,8 73,9 74,8 76,0 77,0 77,5 78,2

Wielka Brytania 57,8 58,4 59,1 59,3 59,9 60,3 60,0 59,7 61,1 62,8 63,6

Wspó czynnik aktywno ci zawodowej przedstawia udzia  ludno ci aktywnej zawodowo 
(pracuj cych i bezrobotnych) w ogólnej liczbie ludno ci w wieku 15 lat i wi cej (lub danej grupy).

Tab. 1. Wspó czynniki aktywno ci zawodowej osób w wieku 55–64 lata w latach 2004–2014 
(w %) – wybrane pa stwa. ród o: opracowanie na podstawie danych Eurostat.

pa stwa w zakresie uprawnie  do wcze niejszych emerytur. Podj cie decyzji 
o stopniowym wycofywaniu si  pa stwa z kosztownych przywilejów emery-
talnych ograniczy o odp yw z rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym. 
Wspomniany wzrost aktywno ci zawodowej dojrza ych zasobów pracy jest 
efektem wzrostu wska nika zatrudnienia (tabela 2).

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, e na przestrzeni ostatniej dekady 
odnotowano w Polsce wzrost wska nika zatrudnienia osób starszych z bar-
dzo niskiego poziomu 26,2% do 42,5%, tj. o 16 punktów procentowych. 

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE-28 40,6 42,2 43,3 44,5 45,5 45,9 46,2 47,3 48.7 50,1 51,8

Polska 26,2 27,2 28,1 29,7 31,6 32,3 34,1 36,9 38,7 40,6 42,5

Lubuskie 22,1 22,3 23,9 28,5 30,2 29,9 30,5 33,5 33,6 37,9 42,6

Tab. 2. Wska niki zatrudnienia Polaków w wieku 55–64 lata w latach 2004–2014 (w %). 
ród o: opracowanie na podstawie danych Eurostat.
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W przypadku województwa lubuskiego wzrost by  jeszcze wi kszy, bowiem 
20,5 punktu procentowego. Szczegó owy wgl d w zmiany aktywno ci ekono-
micznej m czyzn i kobiet w badanym okresie dostarcza bardziej zró nicowa-
nego obrazu zmian. Analiza struktury osób pracuj cych w wieku 55–64 lata 
wed ug p ci potwierdza istnienie znacznych ró nic. Wska niki zatrudnienia 
kobiet s  z regu y ni sze ni  m czyzn (tabela 3).

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

M czy ni

UE 50,2 51,4 52,5 53,7 54,8 54,6 54,5 55,0 56,2 57,4 58,9

Polska 34,1 35,9 38,4 41,4 44,1 44,3 45,2 47,8 49,3 51,3 53,1

Lubuskie 28,8 34,0 41,0 45,5 42,6 40,8 42,5 43,3 47,6 47,6 51,7

Kobiety

UE 31,5 33,5 34,7 35,8 36,7 37,7 38,5 40,0 41,7 43,3 45,2

Polska 19,4 19,7 19,0 19,4 20,7 21,9 24,2 27,2 29,2 31,0 32,9

Lubuskie 19,0 16,4 14,7 18,2 16,6 17,7 20,3 24,6 24,0 28,5 33,8

Tab. 3. Wska niki zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata wed ug p ci w latach 2004–2014 
(w %). ród o: opracowanie na podstawie danych Eurostat.

Zaprezentowane dotychczas dane wskazuj , e najwi ksze dysproporcje 
w stosunku do redniej unijnej Polska odnotowa a na poziomie wska nika 
zatrudnienia starszych kobiet. Systematyczny wzrost wska nika zatrudnienia 
z 19,4% w 2004 r. do 32,9% w 2014 r. wskazuje na pozytywn  tenden-
cj , jednak poziom tego wska nika jest nadal dalece niesatysfakcjonuj cy. 
Znacznie lepiej kszta tuje si  sytuacja starszych m czyzn. W tym przy-
padku w badanym okresie nast pi  wzrost wspomnianego wska nika o ponad 
19 punktów procentowych, zmniejszaj c tym samym ró nic  do redniej 
unijnej do 5,8 punktu procentowego. Opisane tendencje dotycz  równie  
starszych Lubuszan. Od roku 2009 obserwuje si  trend wzrostu wska ników 
zatrudnienia zarówno w ród kobiet, jak i w ród m czyzn.

4. Dyskryminacja ze wzgl du na wiek – zarys problemu

Zjawisko dyskryminacji to zagadnienie do  obszernie opisywane w lite-
raturze psychologiczno-socjologicznej, lecz nieco rzadziej w literaturze eko-
nomicznej. Wydaje si , e z ekonomicznego punktu widzenia problem ten 
nie jest dog bnie rozpoznany. Dyskryminacja mo e mie  bardzo ró ne 
przejawy, wymiary i kontekst. Najcz ciej jednak jest uto samiana z nega-
tywnymi dzia aniami podejmowanymi w stosunku do osoby dyskryminowa-
nej, nierównym traktowaniem osób, niewynikaj cym z obiektywnych prze-
s anek. Zjawisko to ma wp yw zarówno na spo eczny, jak i ekonomiczny 
wymiar funkcjonowania osób dyskryminowanych. Ponadto nale y stwierdzi , 
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e skutkiem ka dego rodzaju dyskryminacji s  konkretne straty zarówno 
spo eczne, jak i gospodarcze. Mo na przyj , i  ka da forma wykluczenia, 
w tym tak e wykluczenie na rynku pracy, nie pozwalaj  na wykorzystanie 
w pe ni potencja u tkwi cego w osobach dyskryminowanych. Fakt istnienia 
tego zjawiska wp yn  na konieczno  jego badania, m.in. w celu opracowania 
przepisów chroni cych osoby dyskryminowane, a tak e w celu kreowania 
wiedzy i wiadomo ci obywateli w tym zakresie. 

Jednym z podstawowych przejawów dyskryminacji na rynku pracy jest 
dyskryminacja ze wzgl du na wiek (ageism). Termin ten zosta  wprowadzony 
przez R.N. Butlera w 1968 r. i jest rozumiany jako proces systematycz-
nego tworzenia stereotypów i dyskryminowania ludzi z powodu tego, e 
s  starzy (Butler, 1969). Analiza literatury przedmiotu pozwala zauwa y  
w polityce Unii Europejskiej w kwestii przeciwdzia ania dyskryminacji zasad-
nicz  zmian  i du y post p. wiadomo  tego, i  negatywne konsekwen-
cje dyskryminacji mog  stanowi  fundamentaln  przeszkod  w osi ganiu 
priorytetowych celów UE, jak cho by wysokiego poziomu zatrudnienia czy 
w czenia spo ecznego, spowodowa o, e walk  z dyskryminacj  uznano za 
kluczowe wyzwanie dla pa stw cz onkowskich.

W 2000 r. Unia Europejska przyj a Dyrektyw  o równo ci zatrudnienia 

(2000/78/WE), zobowi zuj c  pa stwa cz onkowskie do opracowania i wdro-
enia krajowych regulacji prawnych zakazuj cych dyskryminacji, w tym tak e 

ze wzgl du na wiek, w odniesieniu do obszaru zatrudnienia i wykonywania 
zawodu. Zakaz dyskryminacji ze wzgl du na wiek w sferze zatrudnienia 
i pracy dotyczy nie tylko osób starszych, ale tak e m odych. Tym niemniej 
w praktyce kryterium wieku jako przejaw dyskryminacji w sposób szczególny 
dotyka osoby starsze. Wynika to z tego, e percepcja osób starszych i ich roli 
w spo ecze stwie, szczególnie za  na rynku pracy, jest obarczona licznymi 
stereotypami i uprzedzeniami (Zawidzka- ojek, 2013).

Wa nym dokumentem okre laj cym najwa niejsze prawa i wolno ci oby-
wateli pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej jest Karta Praw Podstawo-
wych Unii Europejskiej, obowi zuj ca od grudnia 2009 r. W art. 21 § 1 wspo-
mnianej karty zakazuje si  wszelkiej dyskryminacji ze wzgl du na p e , ras , 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub spo eczne, cechy genetyczne, j zyk, 
religi  lub wiatopogl d, opinie polityczne, a tak e inne cechy – w tym wiek 
(Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej 2010:C83/396, http://eurlex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:PL:PDF).

Je li chodzi o polskie prawo, antydyskryminacyjne przepisy w odnie-
sieniu do kwestii zatrudnienia zawarte s  w Ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 149). Zgodnie z art. 19c tej ustawy agencja zatrudnienia nie mo e dys-
kryminowa  m.in. ze wzgl du na wiek osób, dla których poszukuje zatrud-
nienia. Po rednictwo pracy realizowane przez urz dy pracy dokonywane 
jest zgodnie z zasad  równo ci, bez dyskryminacji m.in. ze wzgl du na wiek 
(art. 36, ust. 4, p. 3). 
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Ponadto w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 1974 r., nr 24, poz. 141) ustawo-
dawca zakazuje dyskryminacji m.in. ze wzgl du na wiek, co wynika z art. 
183a § 1, zgodnie z którym „pracownicy powinni by  równo traktowani 
w zakresie nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, 
awansowania oraz dost pu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, w szczególno ci bez wzgl du na (...) wiek”. Kodeks pracy za 
przejawy dyskryminacji traktuje takie sytuacje, jak: 
– odmow  nawi zania lub rozwi zanie stosunku pracy, 
– niekorzystne ukszta towanie wynagrodzenia za prac  lub innych warun-

ków zatrudnienia albo pomini cie przy awansowaniu lub przyznawaniu 
innych wiadcze  zwi zanych z prac , 

– pomini cie przy typowaniu do udzia u w szkoleniach podnosz cych kwa-
lifikacje zawodowe. 
Innym wa nym krajowym aktem prawnym, który powsta  w odpowiedzi na 

konieczno  implementacji unijnych przepisów równo ciowych jest Ustawa 
o wdro eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania (Dz.U. z 2010 r., nr 254, poz. 1700). Ustawa okre la obszary 
i sposoby przeciwdzia ania naruszeniom zasady równego traktowania ze 
wzgl du na p e , ras , pochodzenie etniczne, narodowo , religi , wyznanie, 
wiatopogl d, niepe nosprawno , wiek lub orientacj  seksualn . Ponadto 

ustawa okre la organy w a ciwe w sprawach przeciwdzia ania naruszeniom 
zasady równego traktowania, systematyzuje ich dzia ania oraz wp ywa na ich 
wzajemne uzupe nianie si  w wykonywaniu zada  zmierzaj cych do wyrów-
nywania szans dyskryminowanych podmiotów (Bodnar, 2010).

Podejmowanie dzia a  zapobiegaj cych i pi tnuj cych dyskryminacj  osób 
starszych wynika, jak wskazano wcze niej, m.in. z rosn cego znaczenia osób 
starszych jako uczestników rynku pracy. Starzenie si  ludno ci przyczynia si  
do zmian spo ecznych i gospodarczych zachodz cych na poziomie krajowym 
i regionalnym (Ba andynowicz-Panfil, 2009). Konieczno  podejmowania 
dzia a  maj cych na celu wzrost wska ników zatrudnienia osób starszych 
wynika, jak wcze niej wspomniano, z przyj tych w polityce zatrudnienia 
celów. Tym niemniej, jak wskazuj  do wiadczenia, osoby starsze napoty-
kaj  na rynku pracy wiele barier, które cz sto wynikaj  ze stereotypowego 
podej cia do osób starszych jako mniej efektywnych, trudniej adaptuj cych 
si  do nowych sytuacji, cz ciej choruj cych itp.2 Z drugiej strony dojrzali 
pracownicy s  traktowani jako eksperci, fachowcy, osoby maj ce do wiadcze-
nie i wiedz . W tym chocia by sensie mog  by  niezwykle cennym zasobem 
firmy, o posiadanie którego warto si  zatroszczy . 

Jak pokazuj  wyniki Bada  Kapita u Ludzkiego (Turek, 2013), wiek 
by  wskazywany jako istotna bariera w podj ciu pracy przez osoby star-
sze b d ce bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. 52% bezrobotnych 
z grupy wiekowej 50–59/64 lata deklarowa o, e wiek jest wa nym czynnikiem 
uniemo liwiaj cym znalezienie pracy. Jednym z powodów takiej sytuacji 
mo e by  gwarantowana prawnie ochrona dla pracowników obejmuj ca 
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okres 4 lat przed osi gni ciem ustawowego wieku emerytalnego, w któ-
rym to czasie pracownik nie mo e zosta  zwolniony. O ile z jednej strony 
ma to na celu ochron  starszych pracowników, o tyle z drugiej strony dla 
bezrobotnych w wieku powy ej lat 50. mo e stanowi  istotn  barier  w zna-
lezieniu zatrudnienia. Wynika to z istniej cej niech ci pracodawców do 
zatrudniania dojrza ych pracowników, co do których musz  bezdyskusyjnie 
podporz dkowa  si  obowi zuj cym przepisom.

Bezpo rednio z uprzedzeniami i stereotypami wobec starszych pracow-
ników zwi zana jest kwestia dyskryminacji, która mo e przybiera  posta  
negatywn  lub pozytywn . W przypadku negatywnej dyskryminacji zachowa-
nia podejmowane wobec jednostek maj  na celu ograniczenie ich dost pu 
do potencjalnie osi galnych zasobów, czego dobrym przyk adem s  ogra-
niczenia na rynku pracy. W przypadku za  pozytywnej dyskryminacji wiek 
postrzegany jest jako wystarczaj ca przes anka do podejmowania dzia a  
szczególnie korzystnych dla ludzi starszych. Jak zauwa a P. Szukalski (2008a), 
pewnym paradoksem jest przy tym fakt, i  cz sto negatywne uprzedzenia 
i stereotypy prowadz  do pozytywnej dyskryminacji – poniewa  osoby star-
sze s  traktowane jako zas uguj ce na wsparcie indywidualne i publiczne 
z uwagi na swe „nieszcz sne” po o enie, automatycznie traktowane s  przez 
niektóre instytucje i osoby w sposób uprzywilejowany.

Trudno si  nie zgodzi  tak e z tez  P. Kubickiego (2010), który twierdzi, 
i  w Polsce mamy do czynienia zarówno z dyskryminacj , jak i autodyskry-
minacj  osób starszych na rynku pracy, za  osi gni cie wieku emerytalnego, 
cho  przez wielu seniorów bardzo oczekiwane, jest jednocze nie sygna em 
do „wypychania” ich z rynku pracy.

5. Dyskryminacja ze wzgl du na dojrza y wiek na rynku pracy 
– wybrane wyniki bada  w asnych

Dyskryminacja ze wzgl du na wiek mo e dotkn  osoby w ró nym wieku 
– nie wykluczaj c m odych – jednak e, jak pokazuj  wyniki bada , w sposób 
szczególny dotyka osób starszych3. 

Celem przeprowadzonego badania by a diagnoza stanu wiedzy osób 
starszych na temat dyskryminacji ze wzgl du na wiek na rynku pracy oraz 
identyfikacja ich do wiadcze  w tym zakresie. Badanie przeprowadzono 
w ród osób w wieku 50–65 lat mieszkaj cych na terenie gminy Zielona Góra. 
Badaniem obj to 60 osób, przy czym kwestionariusze badawcze rozdano 
130 osobom. Warto zaznaczy , e stosunkowo niski zwrot wynika  przede 
wszystkim z du ej dra liwo ci podj tego w ramach bada  tematu, co wielo-
krotnie by o komunikowane przez potencjalnych respondentów. W zwi zku 
ze wspomnian  liczebno ci  próby uzyskane wyniki dotycz  jedynie grupy 
respondentów stanowi cych prób  badawcz . Ewentualne uogólnienia na 
populacj  badan  czy te  populacj  osób w wieku 50+ nale y czyni  z du  
ostro no ci , aczkolwiek uzyskane wyniki mog  stanowi  punkt wyj cia do 
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dalszych pog bionych analiz dotycz cych dyskryminacji osób starszych na 
rynku pracy.

W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankietowy, sk adaj cy si  
z 23 pyta  zamkni tych, pó otwartych oraz metryczki. Uwzgl dniaj c zakres 
merytoryczny artyku u, przedstawiono w nim wybran  cz  uzyskanych wyni-
ków. Zdecydowano si  podda  analizie przede wszystkim te wyniki badania, 
które w sposób bezpo rednio lub po redni dotyczy y kwestii dyskryminacji 
dojrza ych wiekiem pracowników w miejscu pracy. W badaniu wykorzystano 
opinie respondentów dobranych metod  doboru celowego, za  g ównym 
kryterium doboru by  dojrza y wiek.

Wi kszo  badanych (60%) stanowi y kobiety oraz mieszka cy miasta 
(57%). Bior c za  pod uwag  wiek, dominuj c  grup  respondentów stano-
wi y osoby z przedzia u wiekowego 50–55 lat (48%), najmniej liczn  z prze-
dzia u 61–65 lat (23%). Je li chodzi o sta  pracy, to najliczniejsz  grup  
stanowili ankietowani ze sta em pracy mi dzy 31 a 40 lat (40%), za  najmniej 
liczn  ze sta em poni ej 20 lat (8%). W ród badanych 45% legitymowa o 
si  wykszta ceniem rednim, 27% zawodowym, a 20% wy szym. Analiza 
miejsca zatrudnienia wykaza a, e w ród osób deklaruj cych wykonywanie 
pracy zarobkowej w momencie badania (36 osób) najwi cej osób pracowa o 
w firmie komercyjnej (64%) oraz w sektorze o wiaty (19,5%).

W ród ankietowanych najwi kszy odsetek stanowi y osoby zatrudnione 
w chwili badania (53%), pozostali badani deklarowali, i  s  emerytami 
(22%), rencistami (13%), bezrobotnymi (7%). Ponadto w ród respondentów 
znalaz y si  te  osoby deklaruj ce prac  „na czarno” i bierne zawodowo. Je li 
za  chodzi o form  zatrudnienia, to po owa ankietowanych zadeklarowa a 
prac  w ramach umowy o prac , a pi  osób samozatrudnienie, pojawi y 
si  te  odpowiedzi: umowa o dzie o/zlecenie i bez umowy. 

Analiza otrzymanych wyników badania w kwestii osobistej styczno ci ankie-
towanych ze zjawiskiem dyskryminacji na rynku pracy wykaza a, e wi kszo  
z nich, tj. oko o 48%, nie ma takich do wiadcze . Przy czym warto zauwa y  
fakt, e ponad 36% badanych uchyli o si  od odpowiedzi, wybieraj c wariant 
„nie wiem”. Mo e to wiadczy  o deklaracji braku wiedzy i do wiadczenia 
w zakresie przejawów dyskryminacji lub te  o niech ci do ujawnienia fak-
tycznych osobistych do wiadcze  (tabela 4). Ponadto, jak wynika z bada , 
osobami, które cz ciej deklarowa y, e maj  osobiste do wiadczenia zwi zane 
z dyskryminacj , by y kobiety (12 osób) ni  m czy ni (5 osób).

W badaniu podj to prób  zdiagnozowania stosunku ankietowanych do 
kwestii wp ywu zjawiska dyskryminacji na sytuacj  na rynku pracy. Roz-
k ad uzyskanych odpowiedzi przedstawiono w tabeli 5. Nale y zaznaczy , 
i  pytanie dotycz ce powy szego zagadnienia by o pytaniem wielokrotnego 
wyboru, przy czym z najcz ciej pojawiaj cych si  odpowiedzi wynika, e 
dyskryminacja negatywnie wp ywa na rynek pracy. Przede wszystkim nega-
tywny wp yw jest efektem zniech cenia i spadku wydajno ci pracy oraz 
negatywnego wp ywu na stan zdrowia psychicznego pracowników.



Ewa Sobolewska-Poniedzia ek, Anna Niewiadomska

84 DOI 10.7172/1644-9584.59.5

Czy osobi cie zetkn a/zetkn  si  Pani/Pan 
z jak kolwiek form  dyskryminacji na rynku 

pracy?

Liczba 
respondentów

Odsetek 
respondentów (%)

Tak 18  15,5

Nie 28  48,3

Nie wiem 14  36,2

Suma 60 100,0

Tab. 4. Do wiadczenia z dyskryminacj  w miejscu pracy. ród o: opracowanie w asne.

Wyszczególnienie
Liczba 

odpowiedzi
Odsetek 

odpowiedzi (%)

Negatywnie, bo destrukcyjnie wp ywaj  na 
rodowisko pracy

19 31,7

Negatywnie, bo prowadz  do zniech cenia i spadku 
wydajno ci pracy

30 50,0

Negatywnie, bo przyczyniaj  si  do cz stszych 
absencji pracowników

 6 10,0

Negatywnie, bo wp ywaj  na stan zdrowia 
psychicznego pracowników

23 38,3

Pozytywnie, bo stwarzaj  szans  „eliminacji 
s abszych lub niechcianych pracowników”

 1  1,7

Pozytywnie, bo zwi kszaj  mobilizacj  i motywacj  
do pracy

 0  0,0

Tab. 5. Ocena wp ywu dzia a  dyskryminacyjnych na sytuacj  na rynku pracy. ród o: 
opracowanie w asne.

Wyszczególnienie
Liczba 

odpowiedzi
Odsetek 

odpowiedzi (%)

Dyskryminacja w miejscu pracy by a, jest i b dzie  9 15,0

Dyskryminacja zawsze jest z a i nale y j  pi tnowa 27 45,0

Dyskryminacja w miejscu pracy zawsze powoduje 
negatywne nast pstwa

24 40,0

Wszelkie przejawy dyskryminacji s  przest pstwem  9 15,0

W ka dej firmie/instytucji powinien by  opracowany 
kodeks antydyskryminacyjny

14 23,3

Tab. 6. Akceptacja przez respondentów stwierdze  opisuj cych dzia ania dyskryminacyjne. 
ród o: opracowanie w asne.
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Bli sza analiza wyników bada  zaprezentowanych w tabeli 6 prowadzi 
do kilku spostrze e . Przede wszystkim blisko po owa badanych zgodzi a si  
co do tego, e dyskryminacja zawsze jest z a i nale y j  pi tnowa , nieco 
mniej badanych (24 osoby) uzna o, e dyskryminacja w miejscu pracy zawsze 
powoduje negatywne nast pstwa. Wartymi odnotowania s  tak e odpowiedzi 
udzielone przez 14 badanych, którzy uznali, i  w ka dym miejscu pracy 
powinien istnie  kodeks antydyskryminacyjny. Te spostrze enia dowodz , 
e pracownicy widz  problem dyskryminacji w miejscu pracy i jednocze-
nie oczekuj , e pracodawca b dzie zainteresowany ustaleniem, spisaniem 

i przyj ciem norm etycznych okre laj cych, co jest niedopuszczalnym zacho-
waniem i jakie b d  jego konsekwencje.

Ankietowani zapytani o to, czy ich zdaniem dojrza y wiek ogranicza 
szanse na znalezienie pracy, w zdecydowanej wi kszo ci (78%) przyznali, 
e tak. Jednocze nie 41 badanych uzna o, e na polskim rynku pracy wyst -

puje zjawisko dyskryminacji osób starszych, za  16 osób nie jest pewnych 
wyst powania tego zjawiska. 

W ramach bada  zapytano ankietowanych o to, jakie ich zdaniem przejawy 
dyskryminacji s  najcz ciej spotykane na rodzimym rynku pracy (tabela 7). 
Z analizy uzyskanych wyników p ynie wniosek, e respondenci najmocniej 
odczuwaj  luk  pomi dzy liczb  ofert pracy skierowanych do m odych i star-
szych, z niekorzy ci  dla osób starszych (27 odpowiedzi). Ponadto niespe na co 
trzeci badany przyzna , e odmowa przyj cia do pracy ze wzgl du na starszy 
wiek oraz gorsze warunki pracy oferowane starszym pracownikom nale  do 
stosunkowo cz stych przejawów dyskryminacji na rynku pracy.

Wyszczególnienie
Liczba 

odpowiedzi
Odsetek 

odpowiedzi (%)

Oferty pracy skierowane wy cznie do osób m odych 27 45,0

Odmowa przyj cia do pracy ze wzgl du na starszy 
wiek kandydata

18 30,0

Brak lub ograniczone mo liwo ci awansu  7 11,7

Gorsze warunki proponowane osobom starszym 
w stosunku do warunków oferowanych osobom 
m odym

12 20,0

Tab. 7. Przejawy dyskryminacji wyst puj ce na polskim rynku pracy. ród o: opracowanie 
w asne.

Za g ówn  przyczyn  dyskryminacji osób starszych na rynku pracy 
badani uznali funkcjonowanie na ich temat stereotypów w ród pracodawców 
(32 wskazania), ni sz  wydajno  pracy (19 wskaza ) i niskie kwalifikacje 
(12 wskaza ). Co wa ne, w opinii badanych istnienie 4-letniego okresu 
ochronnego dla pracowników w wieku oko oemerytalnym za przyczyn  dys-
kryminacji wskaza o zaledwie 5 respondentów.
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Wyszczególnienie
Liczba 

odpowiedzi
Odsetek 

odpowiedzi (%)

Funkcjonowanie w ród pracodawców stereotypów 
na temat starszych pracowników

32 47,1

Ni sza wydajno  pracy osób starszych 19 28,1

Niskie kwalifikacje osób starszych 12 17,6

Istnienie 4-letniego okresu ochronnego dla 
pracowników w wieku oko oemerytalnym

 5  7,3

Tab. 8. Przyczyny dyskryminacji osób starszych na rynku pracy. ród o: opracowanie 
w asne.

Analiza kwestii osobistych do wiadcze  ankietowanych w zakresie dys-
kryminacji na rynku pracy pokazuje, e w ka dym z badanych aspektów 
wi kszo  respondentów deklaruje brak takowych do wiadcze . Niemniej 
w ród osób deklaruj cych osobiste do wiadczenia w tym zakresie najwi ksza 
cz  (17 z 57 osób) zetkn a si  z ofertami pracy skierowanymi tylko do 
osób m odych. Zapytani za  o to, czy która  z sytuacji dotyczy a osób z ich 
otoczenia, najcz ciej deklarowali zwalnianie osób starszych w pierwszej 
kolejno ci przy zwolnieniach grupowych (tabela 9).

Wyszczególnienie
Tak

Nie, 
ale sytuacja 

dotyczy a osób, 
które znam

Nie Suma

liczba % liczba % liczba % liczba %

Odmowa przyj cia do 
pracy ze wzgl du na wiek

12 21,1 12 21,1 33 57,9 57 100,0

Oferta pracy dost pna 
tylko dla osób m odych

17 29,8 10 17,5 30 52,6 57 100,0

Trudniejszy w porównaniu 
z osobami m odymi 
dost p do szkole

13 22,8  7 12,3 37 64,9 57 100,0

Zwalnianie osób starszych 
w pierwszej kolejno ci 
w przypadku zwolnie  
grupowych

 9 16,1 14 25,0 33 58,9 56 100,0

Tab. 9. Deklaracje ankietowanych dotycz ce do wiadcze  w obszarze dyskryminacji na 
rynku pracy. ród o: opracowanie w asne.
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Osoby bior ce udzia  w badaniu zapytane o ewentualn  przyczyn  
odmowy zatrudnienia podawan  przez pracodawc  w wi kszo ci (34 osoby) 
zadeklarowa y, e nie by y dotychczas w takiej sytuacji. Natomiast w ród 
badanych, którzy zetkn li si  z tak  sytuacj , najcz stszym powodem poda-
wanym przez pracodawc  by  dojrza y wiek lub te  brak wyra nie podanej 
przyczyny odmowy zatrudnienia (tabela 10).

Wyszczególnienie
Liczba 

odpowiedzi
Odsetek 

odpowiedzi (%)

Nie by am/by em w takiej sytuacji 34 56,7

Dojrza y wiek  8 13,3

Nie poda  przyczyny odmowy zatrudnienia  7 11,7

Inni kandydaci okazali si  lepsi  3  5,0

Gorszy stan zdrowia  3  5,0

Brak umiej tno ci obs ugi komputera, maszyn, 
urz dze

 2  3,3

Brak wymaganego do wiadczenia  2  3,3

Nieaktualne kwalifikacje  1  1,7

Brak potwierdzenia umiej tno ci zawodowych 
(kursy, szkolenia)

 1  1,7

Niskie wykszta cenie  1  1,7

D uga przerwa w zatrudnieniu  1  1,7

Tab. 10. Przyczyny odmowy zatrudnienia podawane przez pracodawc . ród o: opracowanie 
w asne.

Ankietowani zapytani o g ówne ich zdaniem bariery i trudno ci w zna-
lezieniu pracy przez osoby bezrobotne w wieku powy ej 50 lat najcz ciej 
(oko o 52% g osów) deklarowali brak ofert pracy dla takich osób na lokal-
nym rynku. Bariera w postaci wieku (oko o 43% g osów) znalaz a si  na 
drugim miejscu, a na trzecim nieznajomo  j zyków obcych (31% g osów). 
Nieco rzadziej ankietowani wymieniali stan zdrowia oraz brak odpowiednich 
kwalifikacji (tabela 11).

Analiza korelacji mi dzy opiniami badanych w kwestii wp ywu dojrza-
ego wieku na szans  znalezienia pracy a ich wykszta ceniem pokazuje, e 

najwi cej osób potwierdzaj cych istnienie takiej zale no ci, legitymowa o si  
wykszta ceniem rednim, nast pnie zawodowym, wy szym i podstawowym 
(tabela 12).

Badani przyznaj cy si  do tego, e nigdy nie byli w sytuacji odmowy 
przez pracodawc  zatrudnienia z powodu wieku, jednocze nie w wi kszo ci 
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deklaruj , e dotychczas nie mieli osobistych do wiadcze  z dyskryminacj   
(18 osób), nie wiedz , czy je mieli (10 osób), za  6 osób z 34 przyznaje si  
do takich sytuacji. Po owa badanych przyznaj cych, e dojrza y wiek by  
przyczyn  odmowy zatrudnienia, jednocze nie mia a w przesz o ci do wiad-
czenia dyskryminacyjne. Ci za , którzy zadeklarowali, e pracodawca nie 
poda  im przyczyny odmowy zatrudnienia, w wi kszo ci (5 na 7 osób) mieli 
w przesz o ci kontakt z dyskryminacj .

Wyszczególnienie
Liczba 

odpowiedzi
Odsetek 

odpowiedzi (%)

Brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy dla osób 
powy ej 50. roku ycia

31 51,7

Wiek 26 43,3

Nieznajomo ci j zyków obcych 19 31,7

Stan zdrowia  9 15,0

Brak kwalifikacji  9 15,0

Brak umiej tno ci skutecznego poszukiwania pracy  8 13,3

Trudno znale  ofert  pracy w wyznaczonym zawodzie  7 11,7

Wykszta cenie  5  8,3

D ugotrwa e bezrobocie  5  8,3

Brak rodków na podj cie w asnej dzia alno ci 
gospodarczej

 3  5,0

Zbyt niskie wynagrodzenia  3  5,0

Brak do wiadczenia zawodowego  2  3,3

P e  2  3,3

Tab. 11. G ówne bariery i trudno ci w znalezieniu pracy przez osoby bezrobotne w wieku 
50+. ród o: opracowanie w asne.

Wykszta cenie

Czy dojrza y wiek ogranicza szans  na znalezienie pracy?

tak nie nie wiem

liczba % liczba % liczba %

Podstawowe  4   8,5 0   0,0 0   0,0

Zawodowe 16  34,0 0   0,0 0   0,0

rednie 17  36,2 5  83,3 3  60,0

Wy sze  9  19,1 1  16,7 2  40,0

Suma ko cowa 47 100,0 6 100,0 5 100,0

Tab. 12. Relacja pomi dzy opiniami na temat tego, czy dojrza y wiek pracownika ogranicza 
szans  na znalezienie pracy, a wykszta ceniem. ród o: opracowanie w asne.
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Przyczyny podawane przez 
pracodawc  w sytuacji odmowy 

zatrudnienia

Czy mia /a Pani/Pan osobisty kontakt z dyskryminacj ?

N %tak nie nie wiem

liczba % liczba % liczba %

Nie by am/by em w takiej sytuacji 6  17,6 18  52,9 10  29,4 34 100,0

Brak umiej tno ci obs ugi 
komputera, maszyn, urz dze

0   0,0  1  50,0  1  50,0  2 100,0

Inni kandydaci okazali si  lepsi 1  33,3  1  33,3  1  33,3  3 100,0

D uga przerwa w zatrudnieniu 0   0,0  0   0,0  1 100,0  1 100,0

Brak potwierdzenia umiej tno ci 
zawodowych (kursy, szkolenia)

0   0,0  1 100,0  0   0,0  1 100,0

Niskie wykszta cenie 1 100,0  0   0,0  0   0,0  1 100,0

Brak wymaganego do wiadczenia 1  50,0  1  50,0  0   0,0  2 100,0

Nieaktualne kwalifikacje 0   0,0  0   0,0  1 100,0  1 100,0

Gorszy stan zdrowia 1  33,3  2  66,7  0   0,0  3 100,0

Nie poda  przyczyny odmowy 
zatrudnienia

5  71,4  1  14,3  1  14,3  7 100,0

Dojrza y wiek 4  50,0  2  25,0  2  25,0  8 100,0

Tab. 13. Relacja pomi dzy osobistymi do wiadczeniami badanych w zakresie dyskryminacji a przyczynami odmowy zatrudnienia podawanymi przez 
pracodawców. ród o: opracowanie w asne.
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6. Podsumowanie

Wykorzystanie potencja u zawodowego osób starszych jest jednym 
z g ównych wyzwa  pa stw europejskich. W przypadku Polski jest to zada-
nie szczególnie wa ne, m.in. ze wzgl du na rosn c  dynamik  starzenia si  
populacji oraz niskie wska niki obrazuj ce aktywno  zawodow  dojrza ej 
cz ci zasobów pracy. Z tego te  powodu identyfikacja czynników utrud-
niaj cych realizacj  celu w postaci wzrostu wska ników zatrudnienia osób 
starszych jest szczególnie istotna.

Mo na przyj , e jednym z takich czynników jest dyskryminacja ze 
wzgl du na wiek, identyfikowana w literaturze przedmiotu za po rednictwem 
terminu „ageizm”. Jest to zjawisko stosunkowo nowe na polskim rynku 
pracy, o czym wiadcz  cho by opracowania w polskoj zycznej literaturze, 
prezentuj ce ten problem do  ogólnie. Analiza wyników bada  prezento-
wanych w niniejszym opracowaniu wskazuje, i  jest to zjawisko ju  obecne 
na polskim rynku pracy, gdy  prawie po owa badanych zadeklarowa a, e 
co prawda osobi cie nie by a ofiar  dyskryminacji, ale potwierdza, e na 
polskim rynku pracy takie zjawisko wyst puje.

Do najcz stszych przejawów dyskryminacji spotykanych na krajowym 
rynku pracy ankietowani zaliczyli kierowanie ofert pracy wy cznie do osób 
m odych. Ponadto najwi kszym zagro eniem dla osób starszych na rynku 
pracy s , zdaniem badanych, stereotypy funkcjonuj ce w ród pracodawców 
na temat starszych pracowników. G ówn  barier  i trudno ci  w znalezieniu 
pracy przez starszych bezrobotnych jest przede wszystkim brak ofert pracy 
dla pracowników 50+ oraz wiek. 

Analiza dotychczasowych rozwi za  oraz dzia a  podejmowanych na 
rzecz zwi kszenia zainteresowania firm zatrudnianiem dojrza ych pracowni-
ków dowodzi, i  s  to kroki w dobr  stron , jednak e równie wa na – mo na 
zaryzykowa  stwierdzenie, e kluczowa – jest zmiana podej cia pracodaw-
ców. W Polsce wiadomo  tego, e potencja  starszych pracowników jest 
gospodarce niezwykle potrzebny, dopiero si  kszta tuje. Z tego te  wzgl du 
przejawy dyskryminacji ze wzgl du na dojrza y wiek nie przykuwaj  jeszcze 
nale nej uwagi pracodawców.

Przypisy
1  W analizie procesu starzenia si  wykorzystuje si  m.in. wspó czynnik obci enia 

demograficznego, wyra aj cy stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym (liczba 
dzieci w wieku 0–14 lat oraz liczba osób starszych w wieku 60 lub 65 lat i wi cej) 
do liczby osób b d cych w wieku produkcyjnym (przedzia  do 15 do 59 lat b d  64 
lat), wska nik OADR (old age dependency rate), oznaczaj cy stosunek liczby osób 
w wieku 65 lat i starszych do liczby osób w wieku 15–64 lat (Ciura i Szyma czak, 
2012, s. 9–11, Parlament Europejski, 2011, s. 6).

2  Zob. szerzej: B. Tokarz (red.). (2005). Stop dyskryminacji ze wzgl du na wiek. Warszawa: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce; Z. Wi niewski (red.). (2009). Determinanty 
aktywno ci zawodowej ludzi starszych. Toru : TNOiK, SWU „Dom Organizatora”; 
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R.W. W odarczyk. (2015). Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwa  
kryzysowych. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.

3  Zob. szerzej: J. Tokarz (red.). (2007). Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery 
i szanse. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce; Z. Wi niewski (red.). 
(2009). Zarz dzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia si  ludno ci. 
Toru ; Z. Wo niak-Hasik. (2007). Problem dyskryminacji ze wzgl du na wiek. War-
szawa: Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego; P. Szukalski (2008). Zagro enia 
praw osób starszych na rynku pracy w Polsce. W: B. Szatur-Jaworska (red.), Stan 
przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje dzia a . Warszawa.
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