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Kwestia dyskryminacji osób starszych na polskim rynku pracy jest zjawiskiem stosunkowo nowym
ibwbzwiÈzku zbtym nie do koñca rozpoznanym. Potrzeba bliĝszej analizy tego zagadnienia nabiera szczególnego znaczenia, gdyĝ prognozy demograficzne jednoznacznie wskazujÈ na postÚpujÈcy proces starzenia siÚ spoïeczeñstwa. W takiej sytuacji aktywizacja zawodowa ibwzrost wskaěnika zatrudnienia osób
starszych staïy siÚ jednym zbpriorytetów polityki rynku pracy. Celem rozwaĝañ podjÚtych wbartykule jest
diagnoza stanu wiedzy osób starszych na temat dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek na rynku pracy oraz
identyfikacja doĂwiadczeñ badanej populacji wb tym zakresie. Na potrzeby realizacji celu badañ próbÚ
badawczÈ stanowiïy osoby wb wieku 50–65 lat.
Sïowa kluczowe: dyskryminacja, ageism, przemiany demograficzne, starzenie siÚ spoïeczeñstw, rynek
pracy.
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The issue of discrimination against older people on the Polish labor market is ab relatively new phenomenon and therefore not fully identified. The need for ab 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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Ewa Sobolewska-Poniedziaïek, Anna Niewiadomska

1. Wprowadzenie
PostÚpujÈcy zb coraz wiÚkszÈ dynamikÈ proces starzenia siÚ spoïeczeñstwa polskiego staï siÚ jednym zb kluczowych wyzwañ dla pañstwa. PrzesÈdzajÈ obtym zarówno jego finansowe konsekwencje, jak równieĝ potencjalne
korzyĂci, jakie mogÈ siÚ zb nim wiÈzaÊ. Obserwacja kierunków toczÈcej siÚ
debaty publicznej wbPolsce wskazuje na dominacjÚ spojrzenia na ów proces
wb kategoriach ogromnego zagroĝenia. Nie jest to optyka zaskakujÈca, jeĂli
spojrzeÊ na dane demograficzne obrazujÈce przyrost naturalny. Na tym
tle wydïuĝenie aktywnoĂci zawodowej osób starszych jest traktowane jako
sposób na zmniejszenie obciÈĝeñ zwiÈzanych ze zmianÈ struktury wieku
populacji oraz na uzupeïnienie prognozowanego deficytu siïy roboczej. Sytuacja osób starszych na rynku pracy jest zïoĝona, gdyĝ ich doĂwiadczenia
zawodowe ib moĝliwoĂci sprostania konkurencji na rynku pracy sÈ zgoïa
odmienne wbstosunku do osób mïodych. Zjawisko dyskryminacji ze wzglÚdu
na wiek wb sposób szczególny dotyka osoby zb generacji 50+.
Celem artykuïu jest prezentacja wyników badañ ankietowych, wbktórych
podjÚto próbÚ diagnozy stanu wiedzy osób starszych na temat dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek na rynku pracy oraz identyfikacji ich doĂwiadczeñ
wbtym zakresie. Analiza wyników badañ zostaïa poprzedzona nakreĂleniem
nowego spojrzenia na aktywnoĂÊ zawodowÈ osób starszych danymi obrazujÈcymi zmiany wb poziomie partycypacji osób starszych wb rynku pracy
oraz przybliĝeniem istoty dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek. Naleĝy przy
tym podkreĂliÊ, ĝe konstrukcja artykuïu ib uwzglÚdnienie powyĝszych treĂci
wynika zbprzyjÚtego celu badawczego. Ageizm jako problem wspóïczesnego
rynku pracy wystÚpuje zarówno wbspoïeczeñstwach mïodych demograficznie,
jak ib starzejÈcych siÚ, jednakĝe wb przypadku tych drugich odnotowuje siÚ
nasilenie tego zjawiska.

2. Nowe spojrzenie na aktywnoĂÊ zawodowÈ osób starszych
–b europejski kontekst ib polska perspektywa
Demograficzne starzenie siÚ ludnoĂci Europy jest procesem przykuwajÈcym obecnie powszechnÈ uwagÚ niemal wszystkich Ărodowisk. Trwale
niskie poziomy dzietnoĂci, ujemny przyrost naturalny oraz wydïuĝanie siÚ
przeciÚtnego trwania ĝycia wb nieunikniony sposób prowadzÈ do spadku
liczebnoĂci populacji oraz przyspieszenia dynamiki starzenia siÚ ludnoĂci
regionu (Iglicka, 2013). Zasygnalizowany kierunek zmian niesie ze sobÈ
istotne konsekwencje, szczególnie dla systemu finansów publicznych. Wzrost
wspóïczynników obciÈĝenia osobami starszymi1 oraz zmiany proporcji miÚdzy czasem aktywnoĂci zawodowej ab okresem pobierania emerytury majÈ
swoje przeïoĝenie na obniĝenie poziomu stabilnoĂci systemów emerytalnych. Procesy demograficzne wywierajÈ bowiem silny bezpoĂredni wpïyw
na liczbÚ Ăwiadczeniobiorców oraz ubezpieczonych. RosnÈcy udziaï osób
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starszych wb spoïeczeñstwie oznacza de facto wzrost liczby potencjalnych
beneficjentów systemu emerytalnego, któremu towarzyszy spadek liczby
pïacÈcych skïadki. Dodatkowo wydïuĝanie siÚ przeciÚtnego trwania ĝycia
implikuje dïuĝszy przeciÚtny okres pobierania emerytury. W konsekwencji moĝna mówiÊ ob rosnÈcym ryzyku niewypïacalnoĂci systemów emerytalnych.
PrzeglÈd bogatej literatury przedmiotu wskazuje, iĝ kwestia zmian demograficznych jest najczÚĂciej omawiana wb kontekĂcie stabilnoĂci finansów
publicznych, jednakĝe równie czÚste sÈ opracowania odwoïujÈce siÚ do
zaleĝnoĂci miÚdzy rosnÈcÈ dynamikÈ starzenia siÚ populacji ab wzrostem
gospodarczym.
Analiza literatury ekonomicznej wskazuje, ĝe zmiany demograficzne
mogÈ wbsposób istotny wpïynÈÊ na dynamikÚ potencjalnego wzrostu gospodarczego gïównie za sprawÈ:
– zmiany wielkoĂci ib struktury wieku zasobów siïy roboczej,
– rosnÈcego wskaěnika obciÈĝenia demograficznego.
Proces starzenia siÚ populacji wpïywa równieĝ na wskaěniki makroekonomiczne, tj. inwestycje, oszczÚdnoĂci, wzorce konsumpcji oraz zdolnoĂci
produkcyjne. Zjawisko kurczenia ibstarzenia siÚ siïy roboczej stanowi jedno
zbgïównych wyzwañ dla europejskiej polityki rynku pracy. ¥wiadomoĂÊ wagi
tych zaleĝnoĂci powoli ksztaïtuje siÚ wbEuropie, równieĝ wbPolsce. Bez wÈtpienia za pozytywne zjawisko naleĝy uznaÊ stopniowÈ reorientacjÚ wbpostrzeganiu zmian demograficznych, przejawiajÈcÈ siÚ wb akceptacji poglÈdu, iĝ
starzenie siÚ populacji ibzwiÈzane zbtym zjawiska gospodarcze mogÈ stwarzaÊ
równieĝ wiele moĝliwoĂci. Duĝym wyzwaniem jest przy tym umiejÚtne poïÈczenie wspomnianej kwestii zbramowymi rozwiÈzaniami polityczno-prawnymi
wbdziedzinie spoïeczno-gospodarczej. Innymi sïowy chodzi obto, aby postÚpujÈcy proces starzenia siÚ spoïeczeñstw zostaï wpleciony wbszerszy proces
rozwoju. Parlament Europejski wb jednej zb rezolucji zb 2011b r. poĂwiÚconej
zmianom demograficznym, podkreĂlajÈc pozytywnÈ stronÚ tego procesu przejawiajÈcÈ siÚ we wzroĂcie dïugoĂci ĝycia Europejczyków, zwróciï uwagÚ, iĝ
najwaĝniejszym wyzwaniem wb najbliĝszych latach bÚdzie przeksztaïcenie
„obciÈĝenia demograficznego” wb istotny ib dïugofalowy czynnik sprzyjajÈcy
zrównowaĝonemu wzrostowi gospodarczemu wb Europie (Rezolucja Parlamentu Europejskiego, 2011).
Kluczem do rozwiÈzania problemów zwiÈzanych zb rosnÈcym odsetkiem
osób starszych wb spoïeczeñstwach europejskich jest realizacja koncepcji
aktywnego starzenia siÚ, która zawÚĝona do obszaru rynku pracy oznacza
zachÚcanie osób starszych do dïuĝszej aktywnoĂci zawodowej ibpóěniejszego
przejĂcia na emeryturÚ. W 2001 r. Komisja Europejska zasugerowaïa wprost
pañstwom czïonkowskim, aby rozwijaïy politykÚ aktywnego starzenia siÚ
poprzez (Komisja Europejska, 2001):
– kreowanie narzÚdzi umoĝliwiajÈcych podtrzymanie kompetencji starszych
pracowników,
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wdraĝanie elastycznych warunków pracy,
rozwój wiedzy pracodawców na temat potencjaïu starszych pracowników,
zapewnienie starszym pracownikom dostÚpu do edukacji ib treningu,
rewizjÚ systemów podatkowych oraz zabezpieczenia spoïecznego wbkierunku ograniczenia utrudnieñ oraz rozwoju zachÚt do pozostawania
aktywnym na rynku pracy wb starszym wieku.
W Biaïej KsiÚdze przedstawiono inicjatywy idÈce wbpodobnym kierunku, tj.
majÈce pomóc wb stworzeniu odpowiednich warunków, tak aby osoby, które
sÈ zdolne do pracy, mogïy kontynuowaÊ aktywnoĂÊ zawodowÈ. DziÚki temu
jest szansa na osiÈgniÚcie peïniejszej równowagi miÚdzy latami pracy ab czasem spÚdzonym na emeryturze. Aby stworzyÊ lepsze moĝliwoĂci dla starszych
pracowników, proponuje siÚ zachÚcanie partnerów spoïecznych do dostosowania miejsc pracy ib praktyk wb zakresie rynku pracy oraz wykorzystanie
Ărodków zbEuropejskiego Funduszu Spoïecznego na cele zwiÚkszenia zatrudnienia wb grupie osób starszych (Komisja Europejska, 2012). Wb niniejszym
dokumencie zasugerowano równieĝ pañstwom czïonkowskich, aby podjÚïy
dziaïania na rzecz dïuĝszej aktywnoĂci zawodowej, takie jak powiÈzanie wieku
emerytalnego ze Ărednim trwaniem ĝycia, ograniczanie dostÚpu do wczeĂniejszych emerytur oraz zmniejszenie zróĝnicowania emerytur ze wzglÚdu na pïeÊ.
Sugerowany kierunek reform jest szczególnie istotny wb pañstwach Europy
¥rodkowej ib Wschodniej, wb których proces starzenia siÚ populacji wykazuje
wysokÈ dynamikÚ. RównoczeĂnie problemem wb tych pañstwach jest przedwczesne opuszczanie rynku pracy oraz niĝsze wskaěniki aktywnoĂci zawodowej
wĂród osób powyĝej 50. roku ĝycia, bÚdÈce efektem prowadzonej przez lata
polityki wspierania dezaktywizacji zawodowej tej grupy wiekowej.
Kwestia zwiÚkszenia aktywnoĂci zawodowej wb Polsce staïa siÚ przedmiotem zwiÚkszonego zainteresowania niewiele ponad dekadÚ temu. Do
2004 r. osoby starsze nie byïy traktowane wb regulacjach prawnych jako
grupa naraĝona na szczególne ryzyko na rynku pracy. Dopiero wb Ustawie
zb 20 kwietnia 2004 r. ob promocji zatrudnienia ib instytucjach rynku pracy
osoby powyĝej 50. roku ĝycia zostaïy uwzglÚdnione wb grupie osób znajdujÈcych siÚ wb szczególnej sytuacji na rynku pracy. Byï to poczÈtek procesu
konstruowania narzÚdzi oraz rozwiÈzañ, które wb zaïoĝeniu miaïy sprzyjaÊ
ochronie ib wspieraniu zatrudnienia osób starszych. RozwiÈzaniem idÈcym
wbtym kierunku jest m.in implementowanie nowych przepisów zapewniajÈcych ochronÚ starszych osób pracujÈcych, zwïaszcza wprowadzenie zakazu
wypowiedzenia umowy pracownikowi na 4 lata przed osiÈgniÚciem przez
niego wieku emerytalnego. WĂród narzÚdzi stymulujÈcych aktywizacjÚ zawodowÈ osób ze starszej grupy wiekowej znalazïo siÚ ustanowienie okreĂlonych przywilejów dla pracodawców, którzy zdecydowali siÚ na zatrudnienie
wbramach prac interwencyjnych lub stworzyli moĝliwoĂÊ prowadzenia staĝy
dla osób starszych wb stosunku do osób powyĝej 50. roku ĝycia.
RzÈd wbpaědzierniku 2008 r. przyjÈï program SolidarnoĂÊ pokoleñ. Dziaïania dla zwiÚkszenia aktywnoĂci zawodowej osób wb wieku 50+. Okres jego
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realizacji przewidziano na lata 2008–2020. Zawiera on pakiet dziaïañ rzÈdowych ibsamorzÈdowych, które szczególny nacisk kïadÈ na poprawÚ aktywnoĂci
zawodowej osób wbwieku 50+ (w czÚĂci takĝe osób 45+). Gïównym celem
programu jest osiÈgniÚcie do 2020 r. wskaěnika zatrudnienia na poziomie
50% dla osób wb wieku 55–64 lata. Dziaïaniami ukierunkowanymi na jego
osiÈgniÚcie sÈ:
– poprawa równowagi wbsystemie zachÚt finansowych do zatrudniania osób
po 50. roku ĝycia ib wydïuĝania okresu pracy przez te osoby,
– przeciwdziaïanie dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek,
– pomoc niepeïnosprawnym, szczególnie powyĝej 50. roku ĝycia,
– promocja szkoleñ wb celu zwiÚkszenia zatrudnienia ib produktywnoĂci
pracowników po 45. roku ĝycia,
– poprawa atrakcyjnoĂci ib warunków pracy,
– promowanie aktywnego starzenia siÚ ib równouprawnienia pïci.
W pierwszych trzech latach realizacji programu zauwaĝono systematyczny wzrost liczby uczestników aktywnych programów rynku pracy wbwieku
50–59/64 lata.

3. Generacja 50+ – aktywnoĂÊ zawodowa
wb latach 2004–2014
Kwestia aktywnoĂci zawodowej osób starszych staïa siÚ jednym zbpriorytetowych celów aktywnej polityki rynku pracy wbPolsce zbdwóch zasadniczych
powodów. Z jednej strony przesÈdziïy ob tym kierunki procesów demograficznych ib konsekwencje zb nimi zwiÈzane. Z drugiej strony Polska, jako
nowy kraj czïonkowski UE, musiaïa dostosowaÊ swojÈ strategiÚ politycznÈ
do celów ibpriorytetów unijnych. Dotyczyïo to równieĝ tematyki aktywnego
starzenia ib zwiÚkszania aktywnoĂci osób starszych. Statystyki obrazujÈce
aktywnoĂÊ zawodowÈ osób zb generacji 50+ plasowaïy PolskÚ wb roku 2004
wbgrupie pañstw obniewielkim zaangaĝowaniu tej grupy wiekowej na rynku
pracy (tabela 1).
Przyczyny tego stanu rzeczy sÈ zïoĝone, jednakĝe niewielka partycypacja
piÚÊdziesiÚciolatków zwiÈzana jest po czÚĂci zb realizowanÈ do niedawna
wbPolsce politykÈ „wypychania” starszych pokoleñ na emeryturÚ. Ma to swoje
historyczne uwarunkowania zwiÈzane zb poczÈtkami transformacji, kiedy to
wbsytuacji wysokiego bezrobocia wczeĂniejsze emerytury miaïy byÊ sposobem
na poprawÚ sytuacji na rynku pracy (Kryñska, 2010). Przedwczesne opuszczanie rynku pracy wiÈĝe siÚ równieĝ zbporównywaniem korzyĂci wynikajÈcych
zbkontynuacji aktywnoĂci zawodowej ibkorzyĂci wynikajÈcych zbjej zaprzestania. Mniejsza atrakcyjnoĂÊ pracy, zwïaszcza zaĂ niskie wynagrodzenie, jest
toĝsama zb mniejszymi boděcami do pozostania wb aktywnoĂci zawodowej.
AnalizujÈc dane zbtabeli 1, moĝna zauwaĝyÊ pozytywny trend przejawiajÈcy siÚ wb stopniowym wzroĂcie aktywnoĂci ekonomicznej przedstawicieli
generacji 50+. JednÈ zb przyczyn jest zb pewnoĂciÈ 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

Wïochy

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

Wspóïczynnik aktywnoĂci zawodowej przedstawia udziaï ludnoĂci aktywnej zawodowo
(pracujÈcych ibbezrobotnych) wbogólnej liczbie ludnoĂci wbwieku 15 lat ibwiÚcej (lub danej grupy).
Tab. 1. Wspóïczynniki aktywnoĂci zawodowej osób wbwieku 55–64 lata wblatach 2004–2014
(w %) – wybrane pañstwa. ½ródïo: opracowanie na podstawie danych Eurostat.

pañstwa wbzakresie uprawnieñ do wczeĂniejszych emerytur. PodjÚcie decyzji
obstopniowym wycofywaniu siÚ pañstwa zbkosztownych przywilejów emerytalnych ograniczyïo odpïyw zbrynku pracy osób wbwieku przedemerytalnym.
Wspomniany wzrost aktywnoĂci zawodowej dojrzaïych zasobów pracy jest
efektem wzrostu wskaěnika zatrudnienia (tabela 2).
Z danych zawartych wbtabeli 2 wynika, ĝe na przestrzeni ostatniej dekady
odnotowano wb Polsce wzrost wskaěnika zatrudnienia osób starszych zb bardzo niskiego poziomu 26,2% do 42,5%, tj. ob 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. Wskaěniki zatrudnienia Polaków wb wieku 55–64 lata wb latach 2004–2014 (w %).
½ródïo: opracowanie na podstawie danych Eurostat.
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Wbprzypadku województwa lubuskiego wzrost byï jeszcze wiÚkszy, bowiem
20,5 punktu procentowego. Szczegóïowy wglÈd wbzmiany aktywnoĂci ekonomicznej mÚĝczyzn ibkobiet wbbadanym okresie dostarcza bardziej zróĝnicowanego obrazu zmian. Analiza struktury osób pracujÈcych wbwieku 55–64 lata
wedïug pïci potwierdza istnienie znacznych róĝnic. Wskaěniki zatrudnienia
kobiet sÈ zb reguïy niĝsze niĝ mÚĝczyzn (tabela 3).
Wyszczególnienie

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

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. Wskaěniki zatrudnienia osób wb wieku 55–64 lata wedïug pïci wb latach 2004–2014
(w %). ½ródïo: opracowanie na podstawie danych Eurostat.

Zaprezentowane dotychczas dane wskazujÈ, ĝe najwiÚksze dysproporcje
wb stosunku do Ăredniej unijnej Polska odnotowaïa na poziomie wskaěnika
zatrudnienia starszych kobiet. Systematyczny wzrost wskaěnika zatrudnienia
zb 19,4% wb 2004 r. do 32,9% wb 2014 r. wskazuje na pozytywnÈ tendencjÚ, jednak poziom tego wskaěnika jest nadal dalece niesatysfakcjonujÈcy.
Znacznie lepiej ksztaïtuje siÚ sytuacja starszych mÚĝczyzn. W tym przypadku wbbadanym okresie nastÈpiï wzrost wspomnianego wskaěnika obponad
19b punktów procentowych, zmniejszajÈc tym samym róĝnicÚ do Ăredniej
unijnej do 5,8b punktu procentowego. Opisane tendencje dotyczÈ równieĝ
starszych Lubuszan. Od roku 2009 obserwuje siÚ trend wzrostu wskaěników
zatrudnienia zarówno wĂród kobiet, jak ib wĂród mÚĝczyzn.

4. Dyskryminacja ze wzglÚdu na wiek – zarys problemu
Zjawisko dyskryminacji to zagadnienie doĂÊ obszernie opisywane wbliteraturze psychologiczno-socjologicznej, lecz nieco rzadziej wbliteraturze ekonomicznej. Wydaje siÚ, ĝe zb ekonomicznego punktu widzenia problem ten
nie jest dogïÚbnie rozpoznany. Dyskryminacja moĝe mieÊ bardzo róĝne
przejawy, wymiary ib kontekst. NajczÚĂciej jednak jest utoĝsamiana zb negatywnymi dziaïaniami podejmowanymi wbstosunku do osoby dyskryminowanej, nierównym traktowaniem osób, niewynikajÈcym zb obiektywnych przesïanek. Zjawisko to ma wpïyw zarówno na spoïeczny, jak ib ekonomiczny
wymiar funkcjonowania osób dyskryminowanych. Ponadto naleĝy stwierdziÊ,
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ĝe skutkiem kaĝdego rodzaju dyskryminacji sÈ konkretne straty zarówno
spoïeczne, jak ib gospodarcze. Moĝna przyjÈÊ, iĝ kaĝda forma wykluczenia,
wb tym takĝe wykluczenie na rynku pracy, nie pozwalajÈ na wykorzystanie
wbpeïni potencjaïu tkwiÈcego wbosobach dyskryminowanych. Fakt istnienia
tego zjawiska wpïynÈï na koniecznoĂÊ jego badania, m.in. wbcelu opracowania
przepisów chroniÈcych osoby dyskryminowane, ab takĝe wb celu kreowania
wiedzy ib ĂwiadomoĂci obywateli wb tym zakresie.
Jednym zb podstawowych przejawów dyskryminacji na rynku pracy jest
dyskryminacja ze wzglÚdu na wiek (ageism). Termin ten zostaï wprowadzony
przez R.N. Butlera wb 1968 r. ib jest rozumiany jako proces systematycznego tworzenia stereotypów ib dyskryminowania ludzi zb powodu tego, ĝe
sÈ starzy (Butler, 1969). Analiza literatury przedmiotu pozwala zauwaĝyÊ
wbpolityce Unii Europejskiej wbkwestii przeciwdziaïania dyskryminacji zasadniczÈ zmianÚ ib duĝy postÚp. ¥wiadomoĂÊ tego, iĝ negatywne konsekwencje dyskryminacji mogÈ stanowiÊ fundamentalnÈ przeszkodÚ wb osiÈganiu
priorytetowych celów UE, jak choÊby wysokiego poziomu zatrudnienia czy
wïÈczenia spoïecznego, spowodowaïo, ĝe walkÚ zbdyskryminacjÈ uznano za
kluczowe wyzwanie dla pañstw czïonkowskich.
W 2000 r. Unia Europejska przyjÚïa DyrektywÚ obrównoĂci zatrudnienia
(2000/78/WE), zobowiÈzujÈcÈ pañstwa czïonkowskie do opracowania ibwdroĝenia krajowych regulacji prawnych zakazujÈcych dyskryminacji, wbtym takĝe
ze wzglÚdu na wiek, wbodniesieniu do obszaru zatrudnienia ibwykonywania
zawodu. Zakaz dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek wb sferze zatrudnienia
ib pracy dotyczy nie tylko osób starszych, ale takĝe mïodych. Tym niemniej
wbpraktyce kryterium wieku jako przejaw dyskryminacji wbsposób szczególny
dotyka osoby starsze. Wynika to zbtego, ĝe percepcja osób starszych ibich roli
wb spoïeczeñstwie, szczególnie zaĂ na rynku pracy, jest obarczona licznymi
stereotypami ib uprzedzeniami (Zawidzka-ojek, 2013).
Waĝnym dokumentem okreĂlajÈcym najwaĝniejsze prawa ibwolnoĂci obywateli pañstw czïonkowskich Unii Europejskiej jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, obowiÈzujÈca od grudnia 2009 r. W art. 21 § 1 wspomnianej karty zakazuje siÚ wszelkiej dyskryminacji ze wzglÚdu na pïeÊ, rasÚ,
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub spoïeczne, cechy genetyczne, jÚzyk,
religiÚ lub ĂwiatopoglÈd, opinie polityczne, abtakĝe inne cechy – wbtym wiek
(Dziennik UrzÚdowy Unii Europejskiej 2010:C83/396, http://eurlex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:PL:PDF).
JeĂli chodzi ob polskie prawo, antydyskryminacyjne przepisy wb odniesieniu do kwestii zatrudnienia zawarte sÈ wb Ustawie zb dnia 20 kwietnia
2004 r. obpromocji zatrudnienia ibinstytucjach rynku pracy (Dz.U. zb2015br.,
poz.b149). Zgodnie zbart. 19c tej ustawy agencja zatrudnienia nie moĝe dyskryminowaÊ m.in. ze wzglÚdu na wiek osób, dla których poszukuje zatrudnienia. PoĂrednictwo pracy realizowane przez urzÚdy pracy dokonywane
jest zgodnie zbzasadÈ równoĂci, bez dyskryminacji m.in. ze wzglÚdu na wiek
(art. 36, ust. 4, p. 3).
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Ponadto wb Kodeksie Pracy (Dz.U. zb 1974 r., nr 24, poz. 141) ustawodawca zakazuje dyskryminacji m.in. ze wzglÚdu na wiek, co wynika zb art.
183a § 1, zgodnie zb którym „pracownicy powinni byÊ równo traktowani
wbzakresie nawiÈzania ibrozwiÈzania stosunku pracy, warunków zatrudnienia,
awansowania oraz dostÚpu do szkolenia wb celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, wb szczególnoĂci bez wzglÚdu na (...) wiek”. Kodeks pracy za
przejawy dyskryminacji traktuje takie sytuacje, jak:
– odmowÚ nawiÈzania lub rozwiÈzanie stosunku pracy,
– niekorzystne uksztaïtowanie wynagrodzenia za pracÚ lub innych warunków zatrudnienia albo pominiÚcie przy awansowaniu lub przyznawaniu
innych Ăwiadczeñ zwiÈzanych zb pracÈ,
– pominiÚcie przy typowaniu do udziaïu wbszkoleniach podnoszÈcych kwalifikacje zawodowe.
Innym waĝnym krajowym aktem prawnym, który powstaï wbodpowiedzi na
koniecznoĂÊ implementacji unijnych przepisów równoĂciowych jest Ustawa
ob wdroĝeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej wb zakresie równego
traktowania (Dz.U. zb 2010 r., nr 254, poz. 1700). Ustawa okreĂla obszary
ib sposoby przeciwdziaïania naruszeniom zasady równego traktowania ze
wzglÚdu na pïeÊ, rasÚ, pochodzenie etniczne, narodowoĂÊ, religiÚ, wyznanie,
ĂwiatopoglÈd, niepeïnosprawnoĂÊ, wiek lub orientacjÚ seksualnÈ. Ponadto
ustawa okreĂla organy wïaĂciwe wb sprawach przeciwdziaïania naruszeniom
zasady równego traktowania, systematyzuje ich dziaïania oraz wpïywa na ich
wzajemne uzupeïnianie siÚ wbwykonywaniu zadañ zmierzajÈcych do wyrównywania szans dyskryminowanych podmiotów (Bodnar, 2010).
Podejmowanie dziaïañ zapobiegajÈcych ibpiÚtnujÈcych dyskryminacjÚ osób
starszych wynika, jak wskazano wczeĂniej, m.in. zbrosnÈcego znaczenia osób
starszych jako uczestników rynku pracy. Starzenie siÚ ludnoĂci przyczynia siÚ
do zmian spoïecznych ibgospodarczych zachodzÈcych na poziomie krajowym
ib regionalnym (Baïandynowicz-Panfil, 2009). KoniecznoĂÊ podejmowania
dziaïañ majÈcych na celu wzrost wskaěników zatrudnienia osób starszych
wynika, jak wczeĂniej wspomniano, zb przyjÚtych wb polityce zatrudnienia
celów. Tym niemniej, jak wskazujÈ doĂwiadczenia, osoby starsze napotykajÈ na rynku pracy wiele barier, które czÚsto wynikajÈ ze stereotypowego
podejĂcia do osób starszych jako mniej efektywnych, trudniej adaptujÈcych
siÚ do nowych sytuacji, czÚĂciej chorujÈcych itp.2 Z drugiej strony dojrzali
pracownicy sÈ traktowani jako eksperci, fachowcy, osoby majÈce doĂwiadczenie ibwiedzÚ. W tym chociaĝby sensie mogÈ byÊ niezwykle cennym zasobem
firmy, ob posiadanie którego warto siÚ zatroszczyÊ.
Jak pokazujÈ wyniki Badañ Kapitaïu Ludzkiego (Turek, 2013), wiek
byï wskazywany jako istotna bariera wb podjÚciu pracy przez osoby starsze bÚdÈce bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. 52% bezrobotnych
zbgrupy wiekowej 50–59/64 lata deklarowaïo, ĝe wiek jest waĝnym czynnikiem
uniemoĝliwiajÈcym znalezienie pracy. Jednym zb powodów takiej sytuacji
moĝe byÊ gwarantowana prawnie ochrona dla pracowników obejmujÈca
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okres 4 lat przed osiÈgniÚciem ustawowego wieku emerytalnego, wb którym to czasie pracownik nie moĝe zostaÊ zwolniony. O ile zb jednej strony
ma to na celu ochronÚ starszych pracowników, ob tyle zb drugiej strony dla
bezrobotnych wbwieku powyĝej lat 50. moĝe stanowiÊ istotnÈ barierÚ wbznalezieniu zatrudnienia. Wynika to zb istniejÈcej niechÚci pracodawców do
zatrudniania dojrzaïych pracowników, co do których muszÈ bezdyskusyjnie
podporzÈdkowaÊ siÚ obowiÈzujÈcym przepisom.
BezpoĂrednio zb uprzedzeniami ib stereotypami wobec starszych pracowników zwiÈzana jest kwestia dyskryminacji, która moĝe przybieraÊ postaÊ
negatywnÈ lub pozytywnÈ. W przypadku negatywnej dyskryminacji zachowania podejmowane wobec jednostek majÈ na celu ograniczenie ich dostÚpu
do potencjalnie osiÈgalnych zasobów, czego dobrym przykïadem sÈ ograniczenia na rynku pracy. W przypadku zaĂ pozytywnej dyskryminacji wiek
postrzegany jest jako wystarczajÈca przesïanka do podejmowania dziaïañ
szczególnie korzystnych dla ludzi starszych. Jak zauwaĝa P. Szukalski (2008a),
pewnym paradoksem jest przy tym fakt, iĝ czÚsto negatywne uprzedzenia
ibstereotypy prowadzÈ do pozytywnej dyskryminacji – poniewaĝ osoby starsze sÈ traktowane jako zasïugujÈce na wsparcie indywidualne ib publiczne
zbuwagi na swe „nieszczÚsne” poïoĝenie, automatycznie traktowane sÈ przez
niektóre instytucje ib osoby wb sposób uprzywilejowany.
Trudno siÚ nie zgodziÊ takĝe zbtezÈ P. Kubickiego (2010), który twierdzi,
iĝ wbPolsce mamy do czynienia zarówno zbdyskryminacjÈ, jak ibautodyskryminacjÈ osób starszych na rynku pracy, zaĂ osiÈgniÚcie wieku emerytalnego,
choÊ przez wielu seniorów bardzo oczekiwane, jest jednoczeĂnie sygnaïem
do „wypychania” ich zb rynku pracy.

5. Dyskryminacja ze wzglÚdu na dojrzaïy wiek na rynku pracy
– wybrane wyniki badañ wïasnych
Dyskryminacja ze wzglÚdu na wiek moĝe dotknÈÊ osoby wbróĝnym wieku
– nie wykluczajÈc mïodych – jednakĝe, jak pokazujÈ wyniki badañ, wbsposób
szczególny dotyka osób starszych3.
Celem przeprowadzonego badania byïa diagnoza stanu wiedzy osób
starszych na temat dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek na rynku pracy oraz
identyfikacja ich doĂwiadczeñ wb tym zakresie. Badanie przeprowadzono
wĂród osób wbwieku 50–65 lat mieszkajÈcych na terenie gminy Zielona Góra.
Badaniem objÚto 60 osób, przy czym kwestionariusze badawcze rozdano
130 osobom. Warto zaznaczyÊ, ĝe stosunkowo niski zwrot wynikaï przede
wszystkim zbduĝej draĝliwoĂci podjÚtego wbramach badañ tematu, co wielokrotnie byïo komunikowane przez potencjalnych respondentów. W zwiÈzku
ze wspomnianÈ liczebnoĂciÈ próby uzyskane wyniki dotyczÈ jedynie grupy
respondentów stanowiÈcych próbÚ badawczÈ. Ewentualne uogólnienia na
populacjÚ badanÈ czy teĝ populacjÚ osób wbwieku 50+ naleĝy czyniÊ zbduĝÈ
ostroĝnoĂciÈ, aczkolwiek uzyskane wyniki mogÈ stanowiÊ punkt wyjĂcia do
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dalszych pogïÚbionych analiz dotyczÈcych dyskryminacji osób starszych na
rynku pracy.
W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankietowy, skïadajÈcy siÚ
zb23bpytañ zamkniÚtych, póïotwartych oraz metryczki. UwzglÚdniajÈc zakres
merytoryczny artykuïu, przedstawiono wbnim wybranÈ czÚĂÊ uzyskanych wyników. Zdecydowano siÚ poddaÊ analizie przede wszystkim te wyniki badania,
które wb sposób bezpoĂrednio lub poĂredni dotyczyïy kwestii dyskryminacji
dojrzaïych wiekiem pracowników wbmiejscu pracy. W badaniu wykorzystano
opinie respondentów dobranych metodÈ doboru celowego, zaĂ gïównym
kryterium doboru byï dojrzaïy wiek.
WiÚkszoĂÊ badanych (60%) stanowiïy kobiety oraz mieszkañcy miasta
(57%). BiorÈc zaĂ pod uwagÚ wiek, dominujÈcÈ grupÚ respondentów stanowiïy osoby zbprzedziaïu wiekowego 50–55 lat (48%), najmniej licznÈ zbprzedziaïu 61–65 lat (23%). JeĂli chodzi ob staĝ pracy, to najliczniejszÈ grupÚ
stanowili ankietowani ze staĝem pracy miÚdzy 31 ab40 lat (40%), zaĂ najmniej
licznÈ ze staĝem poniĝej 20 lat (8%). WĂród badanych 45% legitymowaïo
siÚ wyksztaïceniem Ărednim, 27% zawodowym, ab 20% wyĝszym. Analiza
miejsca zatrudnienia wykazaïa, ĝe wĂród osób deklarujÈcych wykonywanie
pracy zarobkowej wbmomencie badania (36 osób) najwiÚcej osób pracowaïo
wb firmie komercyjnej (64%) oraz wb sektorze oĂwiaty (19,5%).
WĂród ankietowanych najwiÚkszy odsetek stanowiïy osoby zatrudnione
wb chwili badania (53%), pozostali badani deklarowali, iĝ sÈ emerytami
(22%), rencistami (13%), bezrobotnymi (7%). Ponadto wĂród respondentów
znalazïy siÚ teĝ osoby deklarujÈce pracÚ „na czarno” ibbierne zawodowo. JeĂli
zaĂ chodzi ob formÚ zatrudnienia, to poïowa ankietowanych zadeklarowaïa
pracÚ wb ramach umowy ob pracÚ, ab piÚÊ osób samozatrudnienie, pojawiïy
siÚ teĝ odpowiedzi: umowa ob dzieïo/zlecenie ib bez umowy.
Analiza otrzymanych wyników badania wbkwestii osobistej stycznoĂci ankietowanych ze zjawiskiem dyskryminacji na rynku pracy wykazaïa, ĝe wiÚkszoĂÊ
zbnich, tj. okoïo 48%, nie ma takich doĂwiadczeñ. Przy czym warto zauwaĝyÊ
fakt, ĝe ponad 36% badanych uchyliïo siÚ od odpowiedzi, wybierajÈc wariant
„nie wiem”. Moĝe to ĂwiadczyÊ ob deklaracji braku wiedzy ib doĂwiadczenia
wb zakresie przejawów dyskryminacji lub teĝ ob niechÚci do ujawnienia faktycznych osobistych doĂwiadczeñ (tabela 4). Ponadto, jak wynika zb badañ,
osobami, które czÚĂciej deklarowaïy, ĝe majÈ osobiste doĂwiadczenia zwiÈzane
zb dyskryminacjÈ, byïy kobiety (12 osób) niĝ mÚĝczyěni (5 osób).
W badaniu podjÚto próbÚ zdiagnozowania stosunku ankietowanych do
kwestii wpïywu zjawiska dyskryminacji na sytuacjÚ na rynku pracy. Rozkïad uzyskanych odpowiedzi przedstawiono wb tabeli 5. Naleĝy zaznaczyÊ,
iĝ pytanie dotyczÈce powyĝszego zagadnienia byïo pytaniem wielokrotnego
wyboru, przy czym zb najczÚĂciej pojawiajÈcych siÚ odpowiedzi wynika, ĝe
dyskryminacja negatywnie wpïywa na rynek pracy. Przede wszystkim negatywny wpïyw jest efektem zniechÚcenia ib spadku wydajnoĂci pracy oraz
negatywnego wpïywu na stan zdrowia psychicznego pracowników.
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Czy osobiĂcie zetknÚïa/zetknÈï siÚ Pani/Pan
zb jakÈkolwiek formÈ dyskryminacji na rynku
pracy?

Liczba
Odsetek
respondentów respondentów (%)

Tak

18

15,5

Nie

28

48,3

Nie wiem

14

36,2

Suma

60

100,0

Tab. 4. DoĂwiadczenia zb dyskryminacjÈ wb miejscu pracy. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Liczba
odpowiedzi

Odsetek
odpowiedzi (%)

Negatywnie, bo destrukcyjnie wpïywajÈ na
Ărodowisko pracy

19

31,7

Negatywnie, bo prowadzÈ do zniechÚcenia ib spadku
wydajnoĂci pracy

30

50,0

6

10,0

23

38,3

Pozytywnie, bo stwarzajÈ szansÚ „eliminacji
sïabszych lub niechcianych pracowników”

1

1,7

Pozytywnie, bo zwiÚkszajÈ mobilizacjÚ ib motywacjÚ
dob pracy

0

0,0

Wyszczególnienie

Negatywnie, bo przyczyniajÈ siÚ do czÚstszych
absencji pracowników
Negatywnie, bo wpïywajÈ na stan zdrowia
psychicznego pracowników

Tab. 5. Ocena wpïywu dziaïañ dyskryminacyjnych na sytuacjÚ na rynku pracy. ½ródïo:
opracowanie wïasne.

Liczba
odpowiedzi

Odsetek
odpowiedzi (%)

9

15,0

Dyskryminacja zawsze jest zïa ib naleĝy jÈ piÚtnowaÊ

27

45,0

Dyskryminacja wb miejscu pracy zawsze powoduje
negatywne nastÚpstwa

24

40,0

Wszelkie przejawy dyskryminacji sÈ przestÚpstwem

9

15,0

14

23,3

Wyszczególnienie
Dyskryminacja wb miejscu pracy byïa, jest ib bÚdzie

W kaĝdej firmie/instytucji powinien byÊ opracowany
kodeks antydyskryminacyjny

Tab. 6. Akceptacja przez respondentów stwierdzeñ opisujÈcych dziaïania dyskryminacyjne.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Bliĝsza analiza wyników badañ zaprezentowanych wb tabeli 6 prowadzi
do kilku spostrzeĝeñ. Przede wszystkim blisko poïowa badanych zgodziïa siÚ
co do tego, ĝe dyskryminacja zawsze jest zïa ib naleĝy jÈ piÚtnowaÊ, nieco
mniej badanych (24 osoby) uznaïo, ĝe dyskryminacja wbmiejscu pracy zawsze
powoduje negatywne nastÚpstwa. Wartymi odnotowania sÈ takĝe odpowiedzi
udzielone przez 14 badanych, którzy uznali, iĝ wb kaĝdym miejscu pracy
powinien istnieÊ kodeks antydyskryminacyjny. Te spostrzeĝenia dowodzÈ,
ĝe pracownicy widzÈ problem dyskryminacji wb miejscu pracy ib jednoczeĂnie oczekujÈ, ĝe pracodawca bÚdzie zainteresowany ustaleniem, spisaniem
ibprzyjÚciem norm etycznych okreĂlajÈcych, co jest niedopuszczalnym zachowaniem ib jakie bÚdÈ jego konsekwencje.
Ankietowani zapytani ob to, czy ich zdaniem dojrzaïy wiek ogranicza
szanse na znalezienie pracy, wb zdecydowanej wiÚkszoĂci (78%) przyznali,
ĝe tak. JednoczeĂnie 41 badanych uznaïo, ĝe na polskim rynku pracy wystÚpuje zjawisko dyskryminacji osób starszych, zaĂ 16 osób nie jest pewnych
wystÚpowania tego zjawiska.
W ramach badañ zapytano ankietowanych obto, jakie ich zdaniem przejawy
dyskryminacji sÈ najczÚĂciej spotykane na rodzimym rynku pracy (tabelab 7).
Z analizy uzyskanych wyników pïynie wniosek, ĝe respondenci najmocniej
odczuwajÈ lukÚ pomiÚdzy liczbÈ ofert pracy skierowanych do mïodych ibstarszych, zbniekorzyĂciÈ dla osób starszych (27 odpowiedzi). Ponadto niespeïna co
trzeci badany przyznaï, ĝe odmowa przyjÚcia do pracy ze wzglÚdu na starszy
wiek oraz gorsze warunki pracy oferowane starszym pracownikom naleĝÈ do
stosunkowo czÚstych przejawów dyskryminacji na rynku pracy.

Wyszczególnienie

Liczba
odpowiedzi

Odsetek
odpowiedzi (%)

Oferty pracy skierowane wyïÈcznie do osób mïodych

27

45,0

Odmowa przyjÚcia do pracy ze wzglÚdu na starszy
wiek kandydata

18

30,0

7

11,7

12

20,0

Brak lub ograniczone moĝliwoĂci awansu
Gorsze warunki proponowane osobom starszym
wb stosunku do warunków oferowanych osobom
mïodym

Tab. 7. Przejawy dyskryminacji wystÚpujÈce na polskim rynku pracy. ½ródïo: opracowanie
wïasne.

Za gïównÈ przyczynÚ dyskryminacji osób starszych na rynku pracy
badani uznali funkcjonowanie na ich temat stereotypów wĂród pracodawców
(32b wskazania), niĝszÈ wydajnoĂÊ pracy (19 wskazañ) ib niskie kwalifikacje
(12 wskazañ). Co waĝne, wb opinii badanych istnienie 4-letniego okresu
ochronnego dla pracowników wbwieku okoïoemerytalnym za przyczynÚ dyskryminacji wskazaïo zaledwie 5 respondentów.
Problemy ZarzÈdzania vol. 14, nr 2 (59), t. 1, 2016
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Wyszczególnienie

Liczba
odpowiedzi

Odsetek
odpowiedzi (%)

Funkcjonowanie wĂród pracodawców stereotypów
na temat starszych pracowników

32

47,1

Niĝsza wydajnoĂÊ pracy osób starszych

19

28,1

Niskie kwalifikacje osób starszych

12

17,6

5

7,3

Istnienie 4-letniego okresu ochronnego dla
pracowników wb wieku okoïoemerytalnym

Tab. 8. Przyczyny dyskryminacji osób starszych na rynku pracy. ½ródïo: opracowanie
wïasne.

Analiza kwestii osobistych doĂwiadczeñ ankietowanych wb zakresie dyskryminacji na rynku pracy pokazuje, ĝe wb kaĝdym zb badanych aspektów
wiÚkszoĂÊ respondentów deklaruje brak takowych doĂwiadczeñ. Niemniej
wĂród osób deklarujÈcych osobiste doĂwiadczenia wbtym zakresie najwiÚksza
czÚĂÊ (17 zb 57 osób) zetknÚïa siÚ zb ofertami pracy skierowanymi tylko do
osób mïodych. Zapytani zaĂ obto, czy któraĂ zbsytuacji dotyczyïa osób zbich
otoczenia, najczÚĂciej deklarowali zwalnianie osób starszych wb pierwszej
kolejnoĂci przy zwolnieniach grupowych (tabela 9).

Nie,
aleb sytuacja
dotyczyïa osób,
które znam

Tak
Wyszczególnienie

Nie

Suma

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Odmowa przyjÚcia do
pracy ze wzglÚdu na wiek

12

21,1

12

21,1

33

57,9

57

100,0

Oferta pracy dostÚpna
tylko dla osób mïodych

17

29,8

10

17,5

30

52,6

57

100,0

Trudniejszy wb porównaniu
zb osobami mïodymi
dostÚp do szkoleñ

13

22,8

7

12,3

37

64,9

57

100,0

Zwalnianie osób starszych
wb pierwszej kolejnoĂci
wb przypadku zwolnieñ
grupowych

9

16,1

14

25,0

33

58,9

56

100,0

Tab. 9. Deklaracje ankietowanych dotyczÈce doĂwiadczeñ wb obszarze dyskryminacji na
rynku pracy. ½ródïo: opracowanie wïasne.
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Osoby biorÈce udziaï wb badaniu zapytane ob ewentualnÈ przyczynÚ
odmowy zatrudnienia podawanÈ przez pracodawcÚ wbwiÚkszoĂci (34 osoby)
zadeklarowaïy, ĝe nie byïy dotychczas wb takiej sytuacji. Natomiast wĂród
badanych, którzy zetknÚli siÚ zbtakÈ sytuacjÈ, najczÚstszym powodem podawanym przez pracodawcÚ byï dojrzaïy wiek lub teĝ brak wyraěnie podanej
przyczyny odmowy zatrudnienia (tabela 10).
Liczba
odpowiedzi

Odsetek
odpowiedzi (%)

34

56,7

Dojrzaïy wiek

8

13,3

Nie podaï przyczyny odmowy zatrudnienia

7

11,7

Inni kandydaci okazali siÚ lepsi

3

5,0

Gorszy stan zdrowia

3

5,0

Brak umiejÚtnoĂci obsïugi komputera, maszyn,
urzÈdzeñ

2

3,3

Brak wymaganego doĂwiadczenia

2

3,3

Nieaktualne kwalifikacje

1

1,7

Brak potwierdzenia umiejÚtnoĂci zawodowych
(kursy, szkolenia)

1

1,7

Niskie wyksztaïcenie

1

1,7

Dïuga przerwa wb zatrudnieniu

1

1,7

Wyszczególnienie
Nie byïam/byïem wb takiej sytuacji

Tab. 10. Przyczyny odmowy zatrudnienia podawane przez pracodawcÚ. ½ródïo: opracowanie
wïasne.

Ankietowani zapytani ob gïówne ich zdaniem bariery ib trudnoĂci wb znalezieniu pracy przez osoby bezrobotne wb wieku powyĝej 50 lat najczÚĂciej
(okoïo 52% gïosów) deklarowali brak ofert pracy dla takich osób na lokalnym rynku. Bariera wb postaci wieku (okoïo 43% gïosów) znalazïa siÚ na
drugim miejscu, abna trzecim nieznajomoĂÊ jÚzyków obcych (31% gïosów).
Nieco rzadziej ankietowani wymieniali stan zdrowia oraz brak odpowiednich
kwalifikacji (tabela 11).
Analiza korelacji miÚdzy opiniami badanych wb kwestii wpïywu dojrzaïego wieku na szansÚ znalezienia pracy ab ich wyksztaïceniem pokazuje, ĝe
najwiÚcej osób potwierdzajÈcych istnienie takiej zaleĝnoĂci, legitymowaïo siÚ
wyksztaïceniem Ărednim, nastÚpnie zawodowym, wyĝszym ib podstawowym
(tabela 12).
Badani przyznajÈcy siÚ do tego, ĝe nigdy nie byli wb sytuacji odmowy
przez pracodawcÚ zatrudnienia zbpowodu wieku, jednoczeĂnie wbwiÚkszoĂci
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deklarujÈ, ĝe dotychczas nie mieli osobistych doĂwiadczeñ zbdyskryminacjÈ
(18 osób), nie wiedzÈ, czy je mieli (10 osób), zaĂ 6 osób zb34 przyznaje siÚ
do takich sytuacji. Poïowa badanych przyznajÈcych, ĝe dojrzaïy wiek byï
przyczynÈ odmowy zatrudnienia, jednoczeĂnie miaïa wbprzeszïoĂci doĂwiadczenia dyskryminacyjne. Ci zaĂ, którzy zadeklarowali, ĝe pracodawca nie
podaï im przyczyny odmowy zatrudnienia, wbwiÚkszoĂci (5 na 7 osób) mieli
wb przeszïoĂci kontakt zb dyskryminacjÈ.
Liczba
Odsetek
odpowiedzi odpowiedzi (%)

Wyszczególnienie
Brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy dla osób
powyĝej 50. roku ĝycia

31

51,7

Wiek

26

43,3

NieznajomoĂci jÚzyków obcych

19

31,7

Stan zdrowia

9

15,0

Brak kwalifikacji

9

15,0

Brak umiejÚtnoĂci skutecznego poszukiwania pracy

8

13,3

Trudno znaleěÊ ofertÚ pracy wb wyznaczonym zawodzie

7

11,7

Wyksztaïcenie

5

8,3

Dïugotrwaïe bezrobocie

5

8,3

Brak Ărodków na podjÚcie wïasnej dziaïalnoĂci
gospodarczej

3

5,0

Zbyt niskie wynagrodzenia

3

5,0

Brak doĂwiadczenia zawodowego

2

3,3

PïeÊ

2

3,3

Tab. 11. Gïówne bariery ib trudnoĂci wb znalezieniu pracy przez osoby bezrobotne wb wieku
50+. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Czy dojrzaïy wiek ogranicza szansÚ na znalezienie pracy?
tak

Wyksztaïcenie
liczba

nie
%

liczba

nie wiem
%

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

Wyĝsze
Suma koñcowa

9

19,1

1

16,7

2

40,0

47

100,0

6

100,0

5

100,0

Tab. 12. Relacja pomiÚdzy opiniami na temat tego, czy dojrzaïy wiek pracownika ogranicza
szansÚ na znalezienie pracy, ab wyksztaïceniem. ½ródïo: opracowanie wïasne.
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Czy miaï/a Pani/Pan osobisty kontakt zb dyskryminacjÈ?
tak

nie

nie wiem

N

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Nie byïam/byïem wb takiej sytuacji

6

17,6

18

52,9

10

29,4

34

100,0

Brak umiejÚtnoĂci obsïugi
komputera, maszyn, urzÈdzeñ

0

0,0

1

50,0

1

50,0

2

100,0

Inni kandydaci okazali siÚ lepsi

1

33,3

1

33,3

1

33,3

3

100,0

Dïuga przerwa wb zatrudnieniu

0

0,0

0

0,0

1

100,0

1

100,0

Brak potwierdzenia umiejÚtnoĂci
zawodowych (kursy, szkolenia)

0

0,0

1

100,0

0

0,0

1

100,0

Niskie wyksztaïcenie

1

100,0

0

0,0

0

0,0

1

100,0

Brak wymaganego doĂwiadczenia

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 podaï przyczyny odmowy
zatrudnienia

5

71,4

1

14,3

1

14,3

7

100,0

Dojrzaïy wiek

4

50,0

2

25,0

2

25,0

8

100,0

Tab. 13. Relacja pomiÚdzy osobistymi doĂwiadczeniami badanych wbzakresie dyskryminacji abprzyczynami odmowy zatrudnienia podawanymi przez
pracodawców. ½ródïo: opracowanie wïasne.
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6. Podsumowanie
Wykorzystanie potencjaïu zawodowego osób starszych jest jednym
zbgïównych wyzwañ pañstw europejskich. W przypadku Polski jest to zadanie szczególnie waĝne, m.in. ze wzglÚdu na rosnÈcÈ dynamikÚ starzenia siÚ
populacji oraz niskie wskaěniki obrazujÈce aktywnoĂÊ zawodowÈ dojrzaïej
czÚĂci zasobów pracy. Z tego teĝ powodu identyfikacja czynników utrudniajÈcych realizacjÚ celu wb postaci wzrostu wskaěników zatrudnienia osób
starszych jest szczególnie istotna.
Moĝna przyjÈÊ, ĝe jednym zb takich czynników jest dyskryminacja ze
wzglÚdu na wiek, identyfikowana wbliteraturze przedmiotu za poĂrednictwem
terminu „ageizm”. Jest to zjawisko stosunkowo nowe na polskim rynku
pracy, ob czym ĂwiadczÈ choÊby opracowania wb polskojÚzycznej literaturze,
prezentujÈce ten problem doĂÊ ogólnie. Analiza wyników badañ prezentowanych wbniniejszym opracowaniu wskazuje, iĝ jest to zjawisko juĝ obecne
na polskim rynku pracy, gdyĝ prawie poïowa badanych zadeklarowaïa, ĝe
co prawda osobiĂcie nie byïa ofiarÈ dyskryminacji, ale potwierdza, ĝe na
polskim rynku pracy takie zjawisko wystÚpuje.
Do najczÚstszych przejawów dyskryminacji spotykanych na krajowym
rynku pracy ankietowani zaliczyli kierowanie ofert pracy wyïÈcznie do osób
mïodych. Ponadto najwiÚkszym zagroĝeniem dla osób starszych na rynku
pracy sÈ, zdaniem badanych, stereotypy funkcjonujÈce wĂród pracodawców
na temat starszych pracowników. GïównÈ barierÈ ibtrudnoĂciÈ wbznalezieniu
pracy przez starszych bezrobotnych jest przede wszystkim brak ofert pracy
dla pracowników 50+ oraz wiek.
Analiza dotychczasowych rozwiÈzañ oraz dziaïañ podejmowanych na
rzecz zwiÚkszenia zainteresowania firm zatrudnianiem dojrzaïych pracowników dowodzi, iĝ sÈ to kroki wbdobrÈ stronÚ, jednakĝe równie waĝna – moĝna
zaryzykowaÊ stwierdzenie, ĝe kluczowa – jest zmiana podejĂcia pracodawców. W Polsce ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe potencjaï starszych pracowników jest
gospodarce niezwykle potrzebny, dopiero siÚ ksztaïtuje. Z tego teĝ wzglÚdu
przejawy dyskryminacji ze wzglÚdu na dojrzaïy wiek nie przykuwajÈ jeszcze
naleĝnej uwagi pracodawców.
Przypisy
1

W analizie procesu starzenia siÚ wykorzystuje siÚ m.in. wspóïczynnik obciÈĝenia
demograficznego, wyraĝajÈcy stosunek liczby osób wbwieku nieprodukcyjnym (liczba
dzieci wb wieku 0–14 lat oraz liczba osób starszych wb wieku 60 lub 65 lat ib wiÚcej)
do liczby osób bÚdÈcych wb wieku produkcyjnym (przedziaï do 15 do 59 lat bÈdě 64
lat), wskaěnik OADR (old age dependency rate), oznaczajÈcy stosunek liczby osób
wb wieku 65 lat ib starszych do liczby osób wb wieku 15–64 lat (Ciura ib Szymañczak,
2012, s. 9–11, Parlament Europejski, 2011, s. 6).

2

Zob. szerzej: B. Tokarz (red.). (2005). Stop dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek. Warszawa:
Akademia Rozwoju Filantropii wbPolsce; Z. WiĂniewski (red.). (2009). Determinanty
aktywnoĂci zawodowej ludzi starszych. Toruñ: TNOiK, SWU „Dom Organizatora”;
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R.W. Wïodarczyk. (2015). Rynki pracy wb krajach Unii Europejskiej wobec wyzwañ
kryzysowych. Kraków: Wydawnictwo AE wb Krakowie.
3

Zob. szerzej: J. Tokarz (red.). (2007). Rynek pracy ab osoby bezrobotne 50+. Bariery
ib szanse. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii wb Polsce; Z. WiĂniewski (red.).
(2009). ZarzÈdzanie wiekiem wb organizacjach wobec procesów starzenia siÚ ludnoĂci.
Toruñ; Z. Woěniak-Hasik. (2007). Problem dyskryminacji ze wzglÚdu na wiek. Warszawa: Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego; P. Szukalski (2008). Zagroĝenia
praw osób starszych na rynku pracy wb Polsce. W: B. Szatur-Jaworska (red.), Stan
przestrzegania praw osób starszych wbPolsce. Analiza ibrekomendacje dziaïañ. Warszawa.
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