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„To bardzo ważne, aby firmy przyjęły aktywną rolę we wspieraniu swoich obecnych pracowników poprzez 

pomoc w zmianie i podnoszeniu ich kwalifikacji, co umożliwi im przyjęcie postawy nauki przez całe życie. Rządy 

z kolei będą musiały stworzyć środowisko, które ułatwi pracownikom przebranżowienie i szkolenie się. To 

kluczowe wyzwanie dla naszych czasów”1. 

 

 

Przebranżowienie i nowe wyzwania kompetencyjne na rynku 

pracy dla osób w średnim wieku (dla osób 45+) 

 

Cross-disciplining and new competency challenges in the labor market for 

middle-aged people (for people aged 45+) 
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Abstract: 

Demographic changes, and in particular the aging of the population, affect the changing needs 

of the labor market. Many reports and analysis indicate that it is a very important challenge 

for both governments and employers to activate people aged 45+, prepare them for retirement 

and longer activities, acquire new qualifications and competencies and compete with young 

people. 

It is all about adapting older employees to function within the changing ways of innovative 

production techniques and methods, so that they can remain productive in the work 

environment for as long as possible. It should be assumed that people over 45 years of age by 

investing in their own professional development will become more competitive in the labor 

                                                             
1Klaus Schwab – ekonomista, założyciel i przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego (World 

Economic Forum -WEF) – komentarz raportu: The Future of Jobs 2018. 
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market and thus will not allow marginalization and stigmatization of this age group. 

Initiatives limiting the negative effects of aging populations and contraction of labor resources 

as well as the elimination of unemployment among people over 45, including training, 

improving their competences or retraining, are very important here. 

 

 

 Obiektywną tendencją, występującą od wielu lat w Europie jest starzenie się 

społeczeństwa, które spowodowane jest głównie wydłużaniem się życia w konsekwencji 

wzrostu gospodarczego, poprawy warunków zdrowotnych oraz postępu w medycynie i 

technologii medycznej, jak również zmniejszaniem się liczby urodzeń. Z jednej strony zmiany 

w strukturze wiekowej społeczeństw wiążą się ze wzrostem nakładów na opiekę zdrowotną i 

socjalną, powodują ryzyko niestabilności systemu emerytalnego i stanowią ryzyko dla 

rozwoju gospodarczego, zaś z drugiej strony wydłużanie się średniego wieku życia obywateli 

należy traktować jako wielkie osiągnięcie współczesnych społeczeństw, przynoszące 

pozytywne skutki w postaci możliwości przedłużenia aktywności zawodowej i społecznej 

oraz większej ilości czasu na to, aby cieszyć się dobrym zdrowiem i realizować własne pasje. 

 Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) przewiduje, że w 

związku z procesem stopniowego przechodzenia na model gospodarki usług w Europie do 

2020 roku powstanie prawie 7 milionów nowych miejsc pracy, głównie na stanowiskach 

wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności, obejmujących role kierownicze na 

wysokich pozycjach oraz zawody związane z pracą merytoryczną i wymagające wiedzy 

technicznej. Jednocześnie przewiduje się zmniejszenie liczby miejsc pracy w zawodach 

„rutynowych”. Liczba stanowisk dla wykwalifikowanych robotników ma spaść o cztery 

miliony, a dla urzędników o dwa miliony. Dlatego też konieczne jest rozszerzenie usług 

poradnictwa oraz współpracy z pracodawcami w celu budowania różnych strategii i 

umiejętności2.  

 Ponadto, na obecnym rynku pracy doświadczenie zawodowe i wykształcenie już nie 

wystarcza. Rośnie znaczenie kompetencji miękkich, które powinny stanowić uzupełnienie 

wiedzy zdobytej przez pracowników zarówno na etapie edukacji, jak i praktyki zawodowej, 

które pozwolą dostosować się im do pracy w multikulturowym, zróżnicowanym pod 

względem wiekowym i dynamicznie zmieniającym się środowisku zawodowym. 

                                                             
2CEDEFOP, Skill Needs in Europe. Focus on 2020, zob.: http://www.cedefop.europa.eu/files/9086_pl.pdf, 

odczyt z dn. 1.05.2018. 
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 Rozwój umiejętności zgodnie z przyszłymi potrzebami, ściślejsze dopasowanie 

edukacji i szkoleń do wymogów rynku pracy oraz udoskonalenie powiązań między popytem a 

podażą, to główne cele inicjatywy UE pod nazwą „Nowe umiejętności w nowych miejscach 

pracy", a także strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego wzrostowi zatrudnienia3. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu 

Społecznego w wielu krajach Europy rozpoczęły się programy mające na celu zwiększenie 

aktywności zawodowej osób powyżej 45 roku życia. Projekty obejmują wsparcie w postaci 

doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji miękkich, szkoleń i kursów, a także technik 

aktywnego poszukiwania pracy – są to działania o kompleksowym charakterze, zmierzające 

do poprawy sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy. 

 Niniejszy artykuł ma być przyczynkiem do pogłębionej refleksji nad zmieniającym się 

rynkiem pracy w Polsce i Europie osób w wieku 45+. W artykule podjęto próbę ukazania 

obecnego rynku pracy osób w wieku średnim, ze szczególnym uwzględnieniem obecnych 

tendencji zmian. Raport Światowego Forum Ekonomicznego:The Future of Jobs 

20184wyraźnie wskazuje, że priorytetem zarówno rządów, jak i pracodawców jest wspieranie 

pracowników w wieku 45+, pomoc w zmianie i podnoszeniu ich kwalifikacji, ułatwienie 

przebranżowienia i zapewnienie szkoleń. Zgodnie z powyższym można postawić tezę, że 

kluczowym wyzwaniem dla naszych czasówjest promowanie uczenia się przez całe życie, 

wyrównanie szans dzięki szkoleniom w szczególności dla osób o niewystarczających 

kwalifikacjach i stała aktywizacja zawodowa osób w wieku 45+,  ukierunkowanie ich na 

dalszy rozwój osobisty i zawodowy oraz podniesienie ich motywacji.  

 

Rynek pracy osób w średnim wieku 

 

 Zmiany demograficzne, których efektem jest trwałe przekształcenie struktury wieku 

ludności i starzenie się społeczeństwa, stanowią jeden z najważniejszych problemów rynku 

pracy w Europie i w Polsce. Starzenie się społeczeństwa oznacza, że wzrasta liczba osób 

starszych, mierzona zarówno udziałem w stosunku do innych grup wiekowych, jak i w 

liczbach bezwzględnych. Według prognoz Eurostatu proces ten zachodzi w Europie na tyle 

intensywnie, że o ile w 2000 roku mediana (wartość środkowa) wieku wynosiła 35,3 lat, o 

                                                             
3Strategia Europa 2020, zob.:  http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, odczyt z dn. 4.05.2018. 
4The Future of Jobs Report 2018, The World Economic Forum (opr.), 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf, odczyt z dn. 2.11.2018. 

 



208 
 

 
 

tyle w 2050 roku ponad połowa ludności Europy będzie miała 50 lat lub więcej5. Oznacza to, 

że osoby w wieku 45+ powinny być przygotowane do późniejszego odchodzenia na 

emeryturę i dłuższej aktywności, zdobywania nowych kwalifikacji i uprawnień oraz 

konkurowania z młodymi6. 

 W warunkach wysokiego bezrobocia pozyskanie zatrudnienia przez osoby w wieku 

45+ wymaga szczególnie wielu starań. Część osób, które pozostawały przez dłuższy okres 

bez pracy może mieć także trudności w dostosowaniu się do potrzeb nowoczesnego rynku 

pracy i w większości posiada słabą motywację do poszukiwania zatrudnienia. Należy 

pamiętać, że doświadczenie zawodowe jest atutem w przypadku pracowników 

wykwalifikowanych, specjalistów, nie odgrywa natomiast znaczącej roli przy zatrudnianiu 

osób o niskich kwalifikacjach. Należy także podkreślić, że od lat na rynku pracy można 

zaobserwować te same tendencje: największe trudności ze znalezieniem pracy mają osoby 

powyżej 50 roku życia, zaś wśród osób bezrobotnych powyżej 45 roku wysoki procent osób 

legitymuje się niskim poziomem wykształcenia i brakiem kwalifikacji7. Są to osoby, które 

najbardziej dokuczliwie odczuwają reperkusje bezrobocia, ponieważ w tym wieku praca ma 

największe znaczenie dla człowieka. Objawia się to zarówno w aspekcie utrzymania siebie i 

rodziny, jak i jako symboliczny wykładnik prestiżu, samooceny, identyfikacji z 

wykonywanym zawodem8. 

 Jak już wspomniano, jedną z najistotniejszych barier w znalezieniu zatrudnienia wśród 

osób 45+ jest niski poziom ich wykształcenia i brak aspiracji do dalszego kształcenia. 

Ponadto, pracodawcy stawiają coraz większe wymagania, a młodzi ludzie wkraczający na 

rynek pracy legitymują się coraz wyższymi kwalifikacjami. W takiej sytuacji osoby 

bezrobotne z niskim wykształceniem mają niewielkie szanse na znalezienie zatrudnienia. 

Nawet jeśli uda się im znaleźć pracę, to będą zagrożeni jej utratą i trudno będzie im znaleźć 

nową. Jak obrazuje tabela 1 po 45 roku życia stopniowo spada wskaźnik zatrudnienia 

pracowników w starszych grupach wiekowych. 

                                                             
5Eurostat, Struktura ludności i starzenie się społeczeństwa, zob.: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/pl, odczyt z dn. 14.08.2018. 
6 Szerzej: P. Szukalski, Zagrożenie czy wyzwanie — proces starzenia się ludności, [w:] „Polityka Społeczna” nr 

9/2006. 
7Szerzej: H. Sobocka-Szczapa, Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, [w:] „Polityka Społeczna” 

nr 8/2012. 
8Potencjał lokalnych rynków pracy i pracodawców oraz sytuacji osób młodych w Małopolsce. Raport z diagnozy 

przeprowadzonej w ramach projektu „Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych” dofinansowanego ze 

środków EFS w ramach Działania 2.4 PO WER.  2016 

http://powroty.gov.pl/documents/32323/1986227/PRAC_2016_POTENCJAL+LOKALNYCH+RYNKOW+PR

ACY+I+PRACODAWCOW.pdf/99f782fd-85e4-4ffc-a3f0-5b1d707bbf51?version=1.0&previewFileIndex=6, 

odczyt z dn. 20.08.2018. 
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Tabela 1: Aktywni zawodowo wg wiekuw II kwartale 2018   

 

 Źródło: BAEL, II kwartał 2018r. ,Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018 

 

W związku z powyższym konieczne jest dostrzeżenie konieczności aktywnego 

przystosowania się do warunków rynku pracy. Nie można już tylko liczyć na pasywne 

metody poruszania się po nim (tzn. korzystać z pomocy znajomych i ich kontaktów, 

Wyszczególnienie 

      Aktywni zawodowo   
Współczynnik 

aktywności 
zawodowej 

Wskaźnik Stopa 

Ogółem   pracujący bezrobotni zatrudnienia bezrobocia 

  razem razem   w wymiarze czasu pracy   

 

  

    
 

pełnym niepełnym   
 

  
 w  tysiącach         w %        

Ogółem    30429    17182  

    

16565      15332  

             

1234             617               56,5             54,4             3,6  

Miasta           18295    10363  
    

10002        9230  
               

772             361               56,6             54,7             3,5  

Wieś           12133      6820  

      

6564        6102  

               

462             256               56,2             54,1             3,8  

MĘŻCZYŹNI       14535      9434  

      

9084        8658  

               

426             350               64,9             62,5             3,7  

Miasta             8524      5522  
      

5327        5048  
               

279             195               64,8             62,5             3,5  

Wieś             6010      3912  

      

3757        3610  

               

147             155               65,1             62,5             4,0  

KOBIETY       15894      7749  

      

7481        6674  

               

808             267               48,8             47,1             3,4  

Miasta             9771      4840  
      

4674        4181  
               

493             166               49,5             47,8             3,4  

Wieś             6123      2908  

      

2807        2493  

               

315             101               47,5             45,8             3,5  

OGÓŁEM      30429    17182  

    

16565      15332  

             

1234             617               56,5             54,4             3,6  

  15-17  lat           1005         13  
         

12   -  
                 

10   -                 1,3               1,2   -  

  18-19        699       101  

         

82           45  

                 

37              19               14,4             11,7           18,8  

  20-24      1978      1180  
      

1069         932  
               

137             111               59,7             54,0             9,4  

  25-29      2444      2043  
      

1944        1842  
               

102             100               83,6             79,5             4,9  

  30-34      2749      2313  

      

2229        2124  

               

105              84               84,1             81,1             3,6  

  35-39      2845      2495  
      

2414        2285  
               

129              80               87,7             84,9             3,2  

  40-44      2707      2388  
      

2328        2207  
               

121              60               88,2             86,0             2,5  

  45-49      2297      1987  
      

1939        1834  
               

105              48               86,5             84,4             2,4  

  50-54      2146      1738  
      

1689        1596  
                 

94              49               81,0            78,7             2,8  

  55-59      2432      1634  
      

1597        1488  
               

109              37               67,2             65,7             2,3  

  60-64      2672       948  
       

924         784  
               

140              24               35,5             34,6             2,5  

  65  lat i więcej                                               6455       342  
       

339         193  
               

146   -                 5,3               5,3   -  
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przeglądać oferty w gazetach i urzędach pracy), warto spróbować dotrzeć bezpośrednio do 

pracodawcy, uczestniczyć w kursach i szkoleniach, zastanowić się nad przebranżowieniem9. 

 Z jednej strony osoby 45+, a także bezrobotni zgadzają się, że wykształcenie jest 

sposobem na zwiększenie szans na rynku pracy, a z drugiej strony nie podejmują działań 

zmierzających do podniesienia własnych kwalifikacji. Prezentują przekonanie, że nie widzą 

potrzeby dalszej nauki i nie chce im się uczyć. Taka postawa jest często wynoszona jeszcze z 

domu, gdzie gorzej wykształceni rodzice nie przykładali wagi do edukacji i dążyli do tego, 

aby dzieci jak najszybciej podjęły pracę. 

 

Przebranżowienie i zmiana pracy 

 

 Obecny rynek pracy jest bardzo dynamiczny i często pojawiają się na nim możliwości, 

które jeszcze kilka lat temu nie były popularne czy nawet znane. Dlatego też 

przebranżowienie się, czy zmiana pracy przestały być domeną ludzi młodych, a zjawisko to 

coraz częściej odnosi się do osób w wieku 40/45+.Przy obecnych tendencjach, do których 

zaliczyć niewątpliwie można: starzenie się społeczeństwa europejskiego oraz zmiany 

strukturalnego bezrobocia osób pracujących w tradycyjnych sektorach gospodarki10 właściwa 

aktywizacja osób 45+ i przygotowanie ich do konieczności zmiany zawodu/pracy jest bardzo 

istotna, albowiem mają one przed sobą jeszcze co najmniej kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt 

lat aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.  

 Przebranżowienie, czy choćby zmiana pracy nie jest łatwym procesem. Przeważnie 

wiąże się z jedną z trzech możliwych sytuacji. Po pierwsze, decyzja o przebranżowieniu może 

być związana z sytuacją, w której na zmianę decydują się osoby, które miały możliwość przez 

kilka, a nawet kilkanaście lat aktywnie funkcjonować na rynku pracy i przekonać się, jakie 

mają preferencje zawodowe. Jeśli bilans zysków i strat daje negatywny wynik, to osoby te 

zaczynają na nowo szukać swojego miejsca w życiu i definiują posiadane umiejętności w 

zupełnie innych obszarach zawodowych. Jest to zjawisko z roku na rok coraz częściej 

spotykane na europejskim, jak i polskim rynku pracy. 

                                                             
9The Future of Jobs Report 2018, The World Economic Forum (opr.), 

pdf - http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf, odczyt z dn. 2.11.2018. 
10 Dane strukturalne bezrobocia w ciągu 10 lat (2003/2013) wskazują, iż liczba osób w wieku 40+ wśród osób 

bezrobotnych w Polsce i Czechach podwoiła się, w Hiszpanii potroiła, a w Holandii wzrosła o ok. 40%. 

Dodatkowo kryzys gospodarczy w Europie dotknął wiele tradycyjnych sektorów gospodarki pogłębiając 

bezrobocie strukturalne w tych krajach. Dużo osób, pracujących w tradycyjnych, nierentownych sektorach 

znalazło się na marginesie społeczeństwa. 
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 Drugi typ osób, który dokonuje radykalnych zmian zawodowych związanych z 

przebranżowieniem został do tego niejako zmuszony albo przez likwidację stanowiska pracy 

w zakładzie, zbiorowe redukcje zatrudniania lub postawienie firmy w stan upadłości. W 

konsekwencji osoby te zostają zarejestrowane w Urzędach Pracy (UP) jako bezrobotne. Do 

nich adresowane są różnego typu programy szkoleniowe, warsztaty i porady specjalistów11. 

 Trzeci typ osób, które decydują się na przebranżowienie to ludzie, którzy by mieć 

energię i twórczo wykorzystywać swój potencjałpotrzebują częstych zmian w środowisku 

zawodowym. Przebywanie przez kilka lat w jednej organizacji powoduje u nich wypalenie 

zawodowe i pozbawia jakiejkolwiek kreatywności. W szczególności jeśli następuje poczucie 

rutynizacji i braku możliwości rozwoju na danym miejscu pracy. To właśnie potrzeba nowych 

wyzwań daje im siłę do działania.  Może być jednak tak, że potrzeba zmiany wynika z 

ogólnego poczucia niespełnienia lub frustracji w życiu osobistym12. 

 Jednym w bardzo ważnych aspektów przebranżowienia jest pomoc w podjęciu 

świadomej decyzji czy to w zmianie pracy, czy też w podniesieniu własnych kompetencji 

twardych, jak i miękkich, które decydują o atrakcyjności danej osoby na rynku pracy. 

Oczywiście znacznie łatwiej w stosunku do osób 45+ jest zrozumieć przebranżowienie, 

którego powodem była likwidacja miejsca pracy lub zwolnienia grupowe w porównaniu do 

zmiany - jako rezultatu świadomej decyzji o wyborze innego stylu bądź sposobu życia. 

Jednakże z punktu widzenia psychologii najskuteczniejszym miernikiem jest odpowiedź na 

pytanie: co w mojej pracy jest dla mnie źródłem zadowolenia. Zmiana pracy to często zmiana 

komfortu psychicznego – na lepsze. Nie warto patrzeć na nią wyłącznie przez pryzmat 

materialnych benefitów. Ponownie pobudzony entuzjazm, chęć wstawania do pracy i 

satysfakcja to często bardzo ważne czynniki, o których warto pamiętać13. 

 Bez względu na wiek, doświadczenie życiowe i zawodowe, każdy niezbędny wybór – 

w tym zmiana pracy -  pociąga za sobą ogromne rozdarcie wewnętrzne, wiele wątpliwości i 

niepokoju. Dotyczy to zarówno dróg edukacji, problemów zawodowych, planowania 

zatrudnienia, spełniania marzeń, pasji, czy podejmowania nowych wyzwań. Jednakże zmiana 

jest częścią życia każdego człowieka. Większość z ludzi ma wyuczone zachowania, które 

nabyli w dzieciństwie i przenieśli je do dorosłego życia tzn. boją się zmiany i za każdym 

razem, kiedy mają do czynienia z nową sytuacją, wyzwaniem - instynktownie starają się 

                                                             
11Por. D. P. Schultz, S. E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2011.  
12 M.Cużytek, Przebranżowienie i zmiana pracy, zob.: http://jobbay.pl/artykuly-

praca/przebran%C5%BCowienie_i_zmiana_pracy,15, odczyt z dn. 4.05.2018. 
13 Zob. szerzej: Raport końcowy. EFS. Badanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Ocena 

efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL, zob.: 

archiwum.efs.lubelskie.pl/.../Ocena, odczyt z dn. 10.08.2018. 



212 
 

 
 

powstrzymać, albowiem boją się niepowodzenia i (podświadomie skarcenia, wzbudzenia 

gniewu „innych”) tego, że się nie sprawdzą. Powstrzymuje to zarówno przed szukaniem 

satysfakcjonującej pracy, jak i przed przejściem na określone stanowisko. Niekiedy wybiera 

się pracę „bez ryzyka” , żeby nie  doznać niepowodzenia.  

 

Aktywizacja i przyczyny dezaktywizacji zawodowej osób  

w wieku 45+ 

 

 Sytuacja na rynku pracy osób po 45. roku życia jest trudna, ze względu na niską 

aktywność zawodową, bezrobocie oraz zbyt wczesną bezczynność i marginalizację, które są 

negatywnymi skutkami przemian społeczno-gospodarczych (a w szczególności zmian 

demograficznych i kryzysu ekonomicznego) zachodzących w ciągu ostatnich lat w Europie14. 

Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego stają się coraz mniej konkurencyjne wobec 

młodszych kategorii pracowników, zwłaszcza w sytuacji ubytku miejsc pracy i niewłaściwych 

postaw pracodawców (zjawisko ageizmu). Obniża się ich wydolność i sprawność fizyczna 

oraz kondycja psychiczna. Zmiany te zasadniczo pojawiają się w fazie późnej dojrzałości. W 

zależności od wielu złożonych czynników, zarówno wewnętrznych (kwalifikacje, zdrowie, 

system wartości), jak i zewnętrznych (polityka zatrudnienia, ustawodawstwo, środowisko 

lokalne, rodzina) okres ten może ulec przesunięciu i pierwsze objawy starzenia się zaczynają 

być widoczne po ukończeniu 40-45roku życia15. 

Wśród powodów ograniczających zatrudnienie osób powyżej 45 roku życia można wyróżnić: 

1) cechy jednostki (relatywnie niski poziom wykształcenia, zły stan zdrowia, zmęczenie 

pracą, kłopoty z adaptacją do nowych warunków, obawa przed konkurencją ze strony 

młodych),  

2) organizację pracy i technologię (konieczność zdobywania nowych umiejętności i 

kwalifikacji, brak odpowiednich szkoleń dla pracowników, nadmierne tempo pracy), 

3) uwarunkowania ekonomiczne i społeczne (bezrobocie, dyskryminacja ze względu na 

wiek, zapotrzebowanie rodzin na pracę starzejących się osób, systemy emerytalne 

zachęcające do stosunkowo wczesnego kończenia kariery zawodowej).  

Ważne jest też nastawienie pracodawców, od których zależy utrzymanie miejsc pracy dla 

osób starszych. Jeśli kierują się stereotypami, że przydatność zawodowa i mobilność 

pracowników powyżej pięćdziesiątego roku życia są niewielkie, to szanse na pozostanie przez 

                                                             
14 G.SpytekBandurska, Aktywizacja zawodowa osób w fazie późnej dojrzałości i starszych w Polsce, s. 91. 
15 Ibidem, s. 92; zob. także: J. Hrynkiewicz(red.), O sytuacji ludzi starszych, Warszawa 2012. 



213 
 

 
 

nich w zatrudnieniu maleją. Panuje bowiem przekonanie, że osobom powyżej 45. roku życia 

trzeba poświęcić więcej czasu i wysiłku, aby efektywnie wypełniali swoje obowiązki16. 

 Często u osób w wieku 45+ obniża się motywacja, a także słabną aspiracje, chociaż 

stopień ich zaangażowania w rozwój zawodowy zależy w dużej mierze od trybu życia, jaki 

prowadzą, temperamentu i doświadczenia życiowego, to jednak wiadomo, że doznają oni 

trudności w przyswajaniu wiedzy i zmniejsza się ich zdolność do zapamiętywania 

pozyskanych informacji oraz akceptowania zmian, w szczególności technicznych i 

organizacyjnych17.  

 Ponadto zaczynają wypełniać inne role społeczne, pojawiają się odmienne problemy i 

obowiązki, głównie wskutek przemian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i środowisku 

rodzinnym (np. usamodzielnienie się dzieci, narodzenie wnuków, śmierć rodziców), które 

przyczyniają się do drugorzędnego traktowania spraw zawodowych. 

 W ostatnich latach w Europie dokonano wielu reform i przeprowadzono wiele 

inicjatyw, aby ograniczyć negatywne skutki starzenia się społeczeństw i kurczenia zasobów 

pracy oraz likwidacji bezrobocia wśród osób powyżej 45 roku życia (w części krajów taką 

granicą wiekową jest 50rok życia). Chodzi także o zahamowanie stereotypowego myślenia o 

wieku jako przesłance eliminującej ludzi z życia społeczno-zawodowego.  

 Aktywizacja zawodowa osób w fazie późnej dojrzałości dotyczy przede wszystkim 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mobilności i zatrudnienia, wyrównywania szans 

kobiet i mężczyzn na rynku pracy18. 

 Bardzo ważne w tym zakresie są działania, dzięki którym następuje wsparcie dla 

utrzymania zatrudnienia, czy też ułatwianie powrotu na rynek pracy, a przede wszystkim 

organizowanie szkoleń i pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym. W szczególności 

szkolenia stanowią pożądaną usługę rynku pracy, która przynosi wiele korzyści osobom 

powyżej 45 roku życia, albowiem mogą oni systematycznie poszerzać swoje kompetencje i 

oferować wiedzę oraz umiejętności na odpowiednim poziomie, zgodnym nie tylko z 

oczekiwaniami pracodawców, ale też kierunkiem właściwym do przemian zachodzących w 

życiu społeczno-gospodarczym. Dzięki temu stają się oni bardziej konkurencyjni i wzrasta 

prawdopodobieństwo pozyskania przez nich zatrudnienia. Istotą szkoleń jest pomoc w 

zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych, zintensyfikowanie aktywności ich uczestników 

                                                             
16Uchwała nr 239 RM z dnia 24 grudnia 2013 r.w sprawie ustanowienia Programu „Solidarność pokoleń”. 

Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osóbw wieku 50+, Dz. U.z dnia 4 lutego 2014 r., poz.115. 
17Szerzej: A. Klimkiewicz, Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na 

rynku pracy, [w:] „Polityka Społeczna” nr 2/2009. 
18G. SpytekBandurska, Aktywizacja zawodowa…, op. cit., s. 98-99. 



214 
 

 
 

oraz zwiększenie szans na znalezienie pracy. Ich założeniem jest także kształtowanie 

właściwych postaw, zapewnianie uczestnictwa w grupie i ułatwianie nawiązywania 

kontaktów, motywowanie do działania, sprzyjanie lepszej organizacji czasu i osiąganiu 

konkretnych celów19. Ponadto, szkolenia wpływają pozytywnie na osoby w wieku 45+, gdyż 

umożliwiają im uzyskać status osoby uczącej się i pozwalają poprawić swoją pozycję w 

środowisku. 

 Zgodnie z powyższym należy promować kształcenie osób starszych, w tym 

upowszechniać szkolenia i doskonalenie zawodowe dorosłych, gdyż nie zawsze osoby 45+ są 

zmotywowane do rozpoczynania nowych przedsięwzięć w sferze pracy, szukania pomysłów 

na zmianę zawodu, przekwalifikowania się, zdobywania kolejnych doświadczeń.  

 

Zakończenie 

 

 Współcześnie uważa się, że rozwój dorosłego człowieka powinien mieć charakter 

ciągły i dynamiczny. Wynika to z tempa postępu niemal we wszystkich dziedzinach. 

Zdolność do uczenia się, samodzielność i chęć doskonalenia, ciągły rozwój poprzez lepsze 

poznawanie samego siebie są obecnie kluczowymi elementami. Należy założyć, że osoby 

powyżej 45 roku życia poprzez inwestowanie we własny rozwój zawodowy będą stawać się 

bardziej konkurencyjne na rynku pracy i tym sposobem nie dopuszczą do marginalizacji i 

stygmatyzacji tej grupy wiekowej. 

 W związku z powyższym bardzo ważne są kursy i szkolenia, a także pobudzanie 

aktywności osób 45+, albowiem dzięki temu można stworzyć efekt synergii pomiędzy ich 

doświadczeniem, a nowymi technologiami XXI wieku. Chodzi przede wszystkim o 

przystosowanie starszych pracowników do funkcjonowania w obrębie zmieniających się 

sposobów innowacyjnych technik i metod produkcyjnych tak, aby jak najdłużej mogli 

pozostać produktywni w środowisku pracy. Oprócz kompetencji twardych, bardzo istotne jest 

zdobycie przez nich kompetencji miękkich, które pomogą im odnaleźć się w obecnej pracy, a 

także pozytywnie pomyśleć o zmianie, czy ubiegać się o nową posadę. 

                                                             
19Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 

1001), art. 9b, 35 ust.1, art. 44; zob. także: P. Błędowski, P. (red.),Efektywność usług i instrumentów rynku pracy 

służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 

2008. 
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 Podsumowując, na sukces na rynku pracy osób 45+ wpływa wiele aspektów. Można 

do nich zaliczyć: odpowiednie wykształcenie zawodowe, wąskie kwalifikacje, doświadczenie, 

jak również odpowiednio przygotowane CV czy list motywacyjny, ponadto cechy 

osobowościowe, twórcze podejście do życia, a przede wszystkim gotowość do uczenia się.  
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