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Szanowni Państwo
Z przyjemnością kierujemy na Państwa ręce czternasty numer 
Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Te-
rytorialnego . Zgodnie z ideą publikacji przedstawiamy opinii 
publicznej aktualny dorobek badawczy sieci obserwatoriów 
regionalnych w zakresie wybranej problematyki rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego .

Niniejsza publikacja zawiera artykuły stanowiące abstrak-
ty raportów z  badań zrealizowanych na zlecenie Obserwa-
torium Integracji Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w  Poznaniu oraz Wielkopolskiego Regionalnego Obserwa-
torium Terytorialnego, poprzedzone artykułem dotyczącym 
nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027, na-
wiązującym tematycznie do zagadnień odbudowy Europy 
w związku z kryzysem wywołanym pandemią . 

Nowa unijna perspektywa finansowa oznacza nowe priory-
tety Komisji Europejskiej skoncentrowane na kwestiach istot-
nych dla jej rozwoju . Głównym celem i kierunkiem koncentra-
cji działań jest przezwyciężenie skutków kryzysu związanego 
z COVID-19, ożywienie gospodarcze i społeczne, budowanie 
bardziej innowacyjnej, sprawiedliwej, bezpiecznej i zrówno-
ważonej Europy, co pozwoli na zachowanie jej silnej pozy-
cji na arenie światowej, w  szczególności w  obliczu wyzwań 
transformacji ekologicznej i cyfrowej .

Przedmiotem badań prowadzonych przez obserwatoria   
w latach 2019 i 2020 był głównie społeczny oraz częściowo 
gospodarczy wymiar rozwoju województwa wielkopolskie-
go, w  tym takie aspekty jak: wykorzystanie najnowszych 
technologii i  innowacji pozwalających na wdrażanie roz-
wiązań w  ramach Przemysłu 4 .0 oraz wpływ tych trendów 
na wybrane obszary życia społecznego,w szczególności na 
kształtowanie się teraźniejszego i  przyszłego rynku pracy;  
stan zatrudnienia osób 50+ i 60+ na wielkopolskim rynku pra-
cy ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu 
zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy społecznej; 
wpływ pandemii koronawirusa na funkcjonowanie instytucji 
pomocy społecznej .

Rozwój pandemii COVID-19 od początku 2020 roku głębo-
ko zmienił UE i cały świat i może mieć trwały wpływ na szereg 
aspektów społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych 
w  nadchodzących latach . W  opracowaniach statystycznych 
efekty te zaczynają już być widoczne, czego wynikiem jest 
wzrost liczby prowadzonych badań w zakresie wpływu pan-
demii na różne aspekty życia człowieka . Próbę oceny skutków 
tej sytuacji w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych 

przedstawiono w raporcie pn . Instytucje pomocy społecznej 
w czasie pandemii . Pewne obszary publiczne, które już przed 
pandemią wymagały wsparcia, tym bardziej narażone są na 
problemy w  zaspokojeniu wszystkich potrzeb społecznych 
w tym zakresie . Raport zawiera wnioski dotyczące ogólnych 
problemów społecznych w czasie pandemii, a także kondycji 
klientów pomocy społecznej oraz pracowników socjalnych, 
dostępności specjalistów, codziennej pracy instytucji, w tym 
w zakresie bezpieczeństwa pracy, zmian organizacyjnych i in .

Raport z badania pn . Srebrna gospodarka na wielkopolskim 
rynku pracy – aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+, do-
starczył wielu interesujących wniosków dotyczących tej gru-
py społecznej . Wskazano m .in . na bariery w zatrudnieniu oraz 
stereotypy związane z  osobami 50+, czynniki wpływające  
na wydłużanie aktywności zawodowej pracowników w  tym 
wieku oraz ich ocenę przez pracodawców . W związku z tym, 
że grupa ta stanowi istotne zasoby pracy w regionie podjęto 
również próbę określenia działań wspierających wykorzysta-
nie potencjału pracowników 50+ .

Ekspertyza pn . Wyzwania przyszłości i  trendy globalne 
w  zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na 
wielkopolski rynek pracy dostarczyła informacji na temat po-
ziomu przygotowania wielkopolskich podmiotów zaangażo-
wanych w kreowanie polityki zatrudnienia, takich jak szkoły, 
uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu czy przedsię-
biorstwa, na spodziewane zmiany . Celem opracowania była 
również próba określenia działań, jakie powinny zostać pod-
jęte w województwie wielkopolskim aby optymalnie przygo-
tować regionalny rynek pracy do wyzwań związanych z roz-
wojem technologicznym .

Zachęcając do lektury informujemy jednocześnie, iż pełne 
wersje analiz są dostępne na stronach internetowych: Wiel-
kopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 
(wrot .umww .pl, w zakładkach: Baza wiedzy WROT/Opracowa-
nia zlecone oraz Baza wiedzy WROT/Opracowania sieci WROT/
Obserwatorium Integracji Społecznej), a  także Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w  Poznaniu (wuppoznan .praca .gov .pl,  
w zakładce: Rynek pracy/Badania i analizy rynku pracy) .

Zespół WROT
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Anna Hadyńska
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

„Razem na rzecz odbudowy Europy”
(Motto prezydencji niemieckiej w Radzie Unii Europejskiej)

W  przededniu kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej 
Unia Europejska zmaga się z kryzysem wywołanym COVID-19, 
który paradoksalnie przywrócił istotną rolę, jaką pełni polityka 
spójności dla rozwoju społeczno-gospodarczego Europy i jego 
odbudowy po pandemii . Wszystkie państwa członkowskie i ich 
regiony wydatkują środki na pomoc sektorom gospodarki, któ-
re ucierpiały w wyniku COVID-19 i wymagają wsparcia zarów-
no w perspektywie krótko-, średnio-, jak i długoterminowej1 .

Komisja i Rada Europejska w odpowiedzi na pandemię i po-
trzebę ustanowienia nowych ram finansowych przedstawiły 
propozycję kompleksowego Planu Odbudowy Europy, z bu-
dżetem 1,82 bln EUR, skierowanym na walkę ze skutkami kry-
zysu oraz jej odbudowę w nadchodzących latach 2021–2027, 
który będzie finansowany z dwóch źródeł:
• Unia Nowej Generacji (Next Generation EU) 750 mld EUR
• Wieloletnie ramy finansowe 1074,3 mld EUR 

Realizacja kluczowych celów takich jak przezwyciężenie skut-
ków kryzysu związanego z COVID-19, ożywienie gospodarcze 
i społeczne, budowanie bardziej innowacyjnej, sprawiedliwej, 
bezpiecznej i  zrównoważonej Europy pozwoli na zachowa-
nie jej silnej pozycji na arenie światowej i  realizację dwoja-
kiej transformacji – ekologicznej i  cyfrowej, do której dąży 
Europa . Europejski Zielony Ład, Europejska Agenda Cyfrowa,  
nowa strategia przemysłowa i  przedsiębiorczości to narzę-
dzia, które zapewnią zniwelowanie skutków pandemii i dalszy 
rozwój społeczno-gospodarczy2 . Długoterminowe strategie 
polityczne nadadzą bowiem znaczenie szeroko pojętej in-
nowacji i stosowaniu innowacyjnych rozwiązań, które są nie-
zbędne dla transformacji3 . Komisja zainicjowała również nową 
strategię wzrostu opartą na Europejskim Zielonym Ładzie 
i  koncepcji konkurencyjnej zrównoważoności . Cztery wy-
miary – zrównoważenia środowiskowego, wydajności, 

1 Debata z  udziałem EBI na temat funduszy i  odbudowy . COR-
2020-02500-09-01-PSP-TRA, Europejski Komitet Regionów, 2020
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konkluzji z nad-
zwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w  dniach 17–21 lipca 
2020 r ., B9-0229/2020 
3 Rola unijnej polityki spójności w  odniesieniu do inteligentnej 
i innowacyjnej zmiany gospodarczej w regionach w kontekście kry-
zysu związanego z koronawirusem . Opinia Europejskiego Komitetu 
Regionów, COTER-VII/009, 2020

sprawiedliwości i stabilności makroekonomicznej – określone 
w zeszłorocznej strategii pozostają przewodnimi zasadami le-
żącymi u podstaw planów odbudowy i zwiększania odporności 
realizowanych przez państwa członkowskie, a także ich reform 
i inwestycji4 . Będą one kluczowymi czynnikami zmian umożli-
wiających realizację nowego celu w zakresie klimatu na poziomie  
55% do 2030 roku5, który stanowi ważny krok w kierunku osią-
gnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 roku . W obecnej sy-
tuacji duże znaczenie ma współpraca państw członkowskich, aby 
skutecznie i trwale sprostać wyzwaniom związanym z pandemią, 
wspieraniu odbudowy gospodarki i wzmacnianiu spójności spo-
łecznej w Europie6 .

Następstwem pandemii będą skutki zdrowotne, gospodarcze 
i  społeczne . Ponad połowa światowej populacji doświadczyła 
lockdownu . Poza katastrofą zdrowotną, obecnie powszechnie 
uznaje się, że pandemia wywołała najpoważniejszy kryzys go-
spodarczy stulecia . OECD przewiduje, że globalna aktywność 
gospodarcza spadnie o  7,6%, a  następnie powróci do 2,8% 
w  2021  roku . Regionalne i  lokalne skutki kryzysu związanego 
z COVID-19 są wysoce niejednorodne, z silnym wymiarem teryto-
rialnym, który ma istotne konsekwencje dla zarządzania kryzyso-
wego i reakcji politycznych: 
• wpływ na zdrowie i społeczeństwo: niektóre, bardziej na-

rażone regiony odnotowują wyższe liczby przypadków 
i wskaźniki śmiertelności niż inne;

• wpływ na gospodarkę: stopień narażenia gospodarki 
w  regionach różni się w  zależności od ich specjalizacji 
w określonych sektorach, takich jak np . turystyka;

• wpływ na finanse: kryzys skutkuje zwiększonymi wydat-
kami i zmniejszonymi dochodami samorządów terytorial-
nych, negatywny wpływ na finanse szczebla niższego niż 
krajowy będzie długotrwały7 .

Skutki gospodarcze pandemii COVID-19 ujawniają się na ca-
łym świecie . Ponad 90% regionów i gmin w Unii Europejskiej 

4 https://ec .europa .eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1658
5 Plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r . o co 
najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r . 
6 Debata na temat Prezydencji Niemiec w  Radzie Unii Europej-
skiej . Europejski Komitet Regionów, 2020
7 The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across 
levels of government, OECD 06 .2020

doświadcza gwałtownego spadku dochodów i rosnących wy-
datków (tzw . efekt nożyc) zagrażających finansom publicznym 
gmin, miast i regionów . Według szacunków w 2020 roku spadek 
dochodów władz szczebla niższego niż krajowy tylko we Fran-
cji, Niemczech i we Włoszech wyniesie około 30 mld EUR . Naj-
bardziej negatywne skutki pierwszej fali pandemii ujawniły się 
w regionach Île-de-France, hiszpańskich regionach Andaluzja, 
Kastylia i León, Madryt i Walencja oraz większości włoskich re-
gionów, a także regionach przybrzeżnych Chorwacji, wschod-
niej Bułgarii i  Grecji . Trwająca obecnie druga fala pandemii 
jednoznacznie wskazuje na potrzebę dalszego zwiększania sku-
teczności i dostępności systemów opieki zdrowotnej, ratownic-
twa i opieki medycznej w całej Unii Europejskiej, gdyż poziom 
wydajności sektora zdrowia jest bardzo zróżnicowany np . liczba 
łóżek na oddziałach intensywnej terapii na 100 000 mieszkań-
ców w Portugalii wynosi 4,2, a w Niemczech 29,2 . Nastąpi rów-
nież zwiększenie różnic rozwojowych między obszarami wiejski-
mi i miejskimi oraz zmniejszenie poziomu edukacji i zatrudnienia 
ludzi młodych, ponieważ jedynie sześć krajów członkowskich 
zapewnia w wysokim stopniu cyfrową edukację dla 80% swoich 
uczniów8 . W trakcie pierwszej fali pandemii 40% europejskiej siły 
roboczej pracowało zdalnie, przewiduje się, że w przyszłości 90% 
miejsc pracy będzie wymagało kompetencji cyfrowych9 .

Władze centralne niższego stopnia państw członkowskich10, 
w szczególności regionów znajdują się na czele walki z pande-
mią COVID-19 . Mobilizują wszystkie zasoby opieki zdrowotnej, 
wdrażają obostrzenia, opracowują programy wsparcia, poma-
gają lokalnym przedsiębiorstwom w  utrzymaniu działalności 
i ochronie zatrudnienia oraz przystosowały przestrzeń publiczną 
i  transport publiczny, a  jednocześnie kontynuują wypełnianie 
swych bieżących obowiązków w  zakresie usług publicznych11 . 
Dotychczasowe unijne środki nadzwyczajne i naprawcze zosta-
ły przekazane w  ramach Inicjatywy Inwestycyjnej Coronavirus 
(CRII) i Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+), 
które miały na celu zmobilizowanie obecnych europejskich fun-
duszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 w celu 
zaradzenia bezpośrednim skutkom kryzysu COVID-19 . Komisja 
Europejska przedstawiła 28 maja 2020 roku nowy zestaw wnio-
sków legislacyjnych, w tym inicjatywę REACT-UE, aby kontynu-
ować i rozszerzyć środki reagowania kryzysowego i odbudowy, 
które polityka spójności już zaczęła realizować dzięki zmianom 
wprowadzonym przez CRII . Nowa inicjatywa ma na celu dodanie 
47,5 mld EUR do bieżących programów polityki spójności na lata 
2014–2020, które będą stanowiły uzupełnienie alokacji na okres 
2021–2027 i mają zapewnić szybkie i dodatkowe wsparcie dla 
państw członkowskich i regionów najbardziej dotkniętych epi-
demią koronawirusa . 

8 Doroczny Barometr Lokalny i  Regionalny UE . Podliczenie kosz-
tów pandemii COVID w regionach, miastach i wsiach w UE, Europej-
ski Komitet Regionów, 2020 
9 www .digitaleurope .org, 06 .2020
10 Władze lokalne i regionalne wdrażają 70% prawodawstwa UE, 70% środ-
ków z zakresu łagodzenia zmiany klimatu i 90% środków służących przysto-
sowaniu się do niej, a także realizują 65% celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ . Zajmują się jedną trzecią wydatków publicznych, zarządzają dwiema 
trzecimi inwestycji publicznych i w wielu wypadkach są odpowiedzialne za 
bezpośrednie świadczenie usług społecznych swoim mieszkańcom
11 Poparcie dla przygotowanego przez ICLEI Komunikatu z  Man-
heim, COR-2020-02448-02-00-NB-TRA, 09 .2020

W Wielkopolsce w ramach walki z pandemią zabezpieczono 
ponad 263 mln PLN środków unijnych z  bieżącego budżetu 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na ochronę zdrowia, pomoc 
społeczną oraz wsparcie dla wielkopolskich firm:
• W  zakresie zdrowia Zarząd Województwa Wielkopolskie-

go po dokonaniu analizy bieżących potrzeb medycznych 
zapewnił środki ochrony osobistej (ponad 1,5 mln sztuk) 
i  sprzęt m .in . respiratory (138), łóżka szpitalne (119) i urzą-
dzenia do intensywnej terapii, 24 tys . litrów płynu do de-
zynfekcji, a  także pokrył dodatkowe koszty personelu me-
dycznego . Wygospodarowanych zostało ponad 63 mln PLN 
z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Społecznego na za-
kup odzieży ochronnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na zakup sprzętu . Dodatkowo 17,9 mln PLN  
przeznaczono na dofinansowanie m .in . szpitali klinicznych 
w  Poznaniu (badania diagnostyczne, sprzęt, środki do de-
zynfekcji oraz sprzęt ochrony osobistej) . Ze środków unij-
nych łącznie przeznaczonych zostało niespełna 81 mln PLN .  
Ponadto przeznaczono 2,4 mln PLN na badania i stworzenie 
wirtualnej mapy ognisk koronawirusa w Wielkopolsce w ra-
mach projektu „REGIONAL COVID-HUB” .

• W  zakresie przedsiębiorstw w  ramach WRPO 2014+ zarezer-
wowanych zostało około 100 mln PLN – pożyczka płynno-
ściowa na finansowanie bieżącej działalności w tym na zwięk-
szenie kapitału obrotowego . Kwota przeznaczona na ten cel 
w  ramach środków będących w  dyspozycji Wielkopolskiego 
Funduszu Rozwoju to ponad 72 mln PLN . Instrumenty finanso-
we JEREMIE2 (pożyczki i poręczenia) zostały dostosowane do 
nowej sytuacji . Wielkopolscy przedsiębiorcy mogą skorzystać 
z zastosowania dodatkowej karencji w spłacie albo tzw . wakacji 
kredytowych . Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i powiato-
we urzędy pracy dystrybuują także środki dla firm z Funduszu 
Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
w ramach tzw . tarczy antykryzysowej (52,2 mln PLN) . 

• W sektorze społecznym, aby zabezpieczyć mieszkańców instytucji 
całodobowego pobytu i  osób wymagających pomocy w  co-
dziennym funkcjonowaniu – czyli bezpośrednich odbiorców 
usług instytucji pomocy i integracji społecznej, należało przede 
wszystkim zadbać o  cały sektor osób pomagających, a  więc 
pracowników świadczących usługi wspierające i ich rodziny . Na 
ten cel wydatkowanych zostanie prawie 25 mln PLN ze środków 
unijnych . Wspólnie z samorządami w Wielkopolsce prowadzą-
cymi tego typu placówki przewidziany został zakup m .in . 10 tys .  
testów na COVID-19 oraz przyznanie dla 1,5 tys . pracowni-
ków socjalnych czy opiekunów środowiskowych dodatko-
wych wynagrodzeń za ich ciężką pracę . Wzorem wsparcia 
dla szpitali – placówki są doposażane w  sprzęt ochrony in-
dywidualnej, powstają miejsca wytchnienia dla kadry oraz 
kwarantanny . Ta oferta dla podmiotów społecznych z  Wiel-
kopolski będzie także wsparta innymi środkami unijnymi 
(z  POWER) i  dotyczyć będzie głównie Domów Pomocy 
Społecznej . Dodatkowo w  ramach Poddziałania 7 .3 .2 
WRPO 2014+ wprowadzono tzw . mechanizm zakupowy 
(instrument skierowany do Podmiotów Ekonomii Spo-
łecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych) . Wartość pla-
nowanych do przekazania środków wynosi 2,34 mln PLN .  
Odpowiedni dla danego subregionu Ośrodek Wsparcia Eko-
nomii Społecznej dokonuje zakupów produktów i  usług od 
PES i  nieodpłatnie przekazuje podmiotom działającym na 
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Źródło: Na podstawie infografiki Komisji Europejskiej 

Ryc. 1. Trzy filary instrumentu Next Generation EUrzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 
np . placówkom służby zdrowia, całodobowej opieki, pieczy 
zastępczej oraz systemu oświaty) . Zakupy te są zgodne z ich 
zapotrzebowaniem i obejmują w szczególności: środki ochro-
ny osobistej i dezynfekujące, usługi dezynfekcji, czyszczenia, 
odkażania, usługi cateringowe oraz usługi społeczne12 .

Walka z pandemią kontynuowana będzie również w nad-
chodzących latach w ramach planu odbudowy UE, który bę-
dzie finansowany w postaci Unii Nowej Generacji i Wielolet-
nich Ram Finansowych na lata 2021–2027 .

Tabela 1. Środki finansowe w ramach Nowej Generacji UE13

Instrument Środki finansowe

Instrument na rzecz Odbudo-
wy i Zwiększania Odporności 
(Recovery and Resilience Facility 
– RRF)

672,5 mld 
EUR

312,5 mld EUR 
na finansowanie 

bezzwrotnego 
wsparcia14

360,0 mld EUR 
na finansowanie 

pożyczek15

ReactEU (polityka spójności) 47,5 mld EUR

Horyzont Europa (badania 
naukowe i innowacje)

5,0 mld EUR

InvestEU (inwestycje) 5,6 mld EUR

Rozwój obszarów wiejskich 7,5 mld EUR

Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji (transformacja 
energetyczna)

10,0 mld EUR

RescEU (zdrowie) 1,9 mld EUR
Źródło: Rada Europejska: Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (17–21 lipca 2020 r.) – konkluzje EUCO 10/20

Polska w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększa-
nia Odporności otrzyma 23,1 mld euro w dotacjach i 34,2 mld euro  
w postaci pożyczek ze wskazaniem na „zieloną” i cyfrową transfor-
mację . W celu skorzystania z RRF, państwa członkowskie przedłożą 
projekty planów odbudowy i zwiększania odporności określających 
krajowe programy inwestycji i reform zgodnie z określonymi obsza-
rami działania: 
• Zwiększenie mocy – koncentracja wydatków na wstępie na rzecz 

przyszłościowych czystych technologii oraz przyspieszenie roz-
woju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii .

• Renowacja – poprawa efektywności energetycznej budynków 
publicznych i prywatnych .

• Doładowanie i tankowanie – promowanie przyszłościowych czy-
stych technologii, aby przyspieszyć wykorzystanie zrównoważo-
nego, dostępnego i  inteligentnego transportu oraz stacji łado-
wania i tankowania paliwa i rozbudowę transportu publicznego .

12 Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, stan na: 11 .2020 r .
13  Komisja Europejska w imieniu UE wyemituje obligacje na ryn-
kach finansowych – konieczność spłaty do 2058 r .
14  W formie grantów; 70% dotacji zostanie rozdysponowane w la-
tach 2021–2022, pozostałe 30% do 2023 r .
15  Wniosek o  pożyczkę można będzie złożyć razem z  krajowym 
planem odbudowy lub w innym momencie przy składaniu zmienio-
nego planu, nie później jednak niż do końca 2026 r . Co do zasady 
maksymalna wielkość pożyczek na każde państwo członkowskie nie 
przekroczy 6,8% jego dochodu narodowego brutto

• Łączność – szybki rozwój szybkich usług szerokopasmowych we 
wszystkich regionach i gospodarstwach domowych, w tym sieci 
światłowodowych i technologii 5G .

• Modernizacja – cyfryzacja administracji publicznej i  usług pu-
blicznych, w tym systemów sądownictwa i opieki zdrowotnej .

• Zwiększenie skali – zwiększenie europejskich zdolności w zakre-
sie przetwarzania danych przemysłowych w chmurze oraz roz-
woju najpotężniejszych, zaawansowanych i  zrównoważonych 
procesorów .

• Zmiana kwalifikacji i  podnoszenie kwalifikacji – dostosowanie 
systemów kształcenia w celu wspierania rozwoju umiejętności 
cyfrowych oraz zapewnienia kształcenia i szkolenia zawodowe-
go dla wszystkich grup wiekowych16 .

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego, Rady (rządów) i  Komisji 
Europejskiej osiągnęli porozumienie w  sprawie nowego, długolet-
niego budżetu UE na lata 2021–2027 . Zgodnie z postulatami euro-
posłów, budżet zostanie zwiększony tak, aby umożliwić finansowa-
nie kluczowych programów UE17 . Parlament Europejski wprowadził 
nowe zasoby własne i ukierunkowane wzmocnienie programów UE 
(takich jak: Horyzont Europa, EU4Health i  Erasmus+) o  15 mld EUR  
dzięki dodatkowym środkom (12,5 mld EUR) i  realokacjom  
(2,5 mld EUR) w najbliższym okresie finansowym . Zapewniono więk-
szą elastyczność, aby UE mogła reagować na nieprzewidziane potrze-
by większego zaangażowania władzy budżetowej w  nadzorowanie 
dochodów w  ramach Next Generation EU, ambitniejsze podejście 
do bioróżnorodności oraz wzmocnione monitorowanie wydatków 
związanych z bioróżnodorodnością, klimatem i płcią . Po osiągnięciu 
ostatecznego politycznego porozumienia w grudniu 2020 roku istnie-
je potrzeba pilnego uruchomienia budżetu UE i pakietu odbudowy18 . 

Tabela 2. Alokacja dla Wieloletnich Ram Finansowych i ich struktura w perspektywie 
UE 2021–2027

Alokacja dla WRF

Alokacja w środkach na zobowiązania 
z uwzględnieniem Europejskiego Funduszu 
Rozwoju

1074,3 mld EUR

Alokacja w środkach na płatności 1061,1 mld EUR

Struktura WRF

Dział 1 . Jednolity rynek, innowacje i gospodarka 
cyfrowa

132,8 mld EUR

Dział 2 . Spójność, odporność i wartości, w tym 
poddział „Spójność gospodarcza, społeczna i te-
rytorialna” oraz poddział „Odporność i wartości”

377,8 mld EUR

Dział 3 . Zasoby naturalne i środowisko, w tym 
podpułap „Wydatki związane z rynkiem i płat-
ności bezpośrednie”

356,4 mld EUR

Dział 4 . Migracja i zarządzanie granicami 22,7 mld EUR

Dział 5 . Bezpieczeństwo i obrona 13,2 mld EUR

Dział 6 . Sąsiedztwo i świat 98,4 mld EUR

Dział 7 .  Europejska administracja publiczna, w tym 
podpułap „Wydatki administracyjne instytucji”

73,1 mld EUR

Źródło: Rada Europejska: Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej  
(17–21 lipca 2020 r.) – Konkluzje. EUCO 1

16 https://ec .europa .eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1658
17 Pułapy wydatkowanych środków zostały zachowane zgodnie 
z konkluzjami Rady Europejskiej z 17–21 lipca 2020 r .
18 https://www .consilium .europa .eu/pl/press/press-releases/2020/11/10/
next-multiannual-financial-framework-and-recovery-package-council-pre-
sidency-reaches-political-agreement-with-the-european-parliament/

 

Źródło: Na podstawie infografiki Rady Europejskiej

Ryc. 2. Budżet UE 2021–2027 i plan odbudowy
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Wstęp
Artykuł powstał na podstawie raportu „Instytucje pomocy spo-
łecznej w  czasie pandemii. Raport z  badań część I” autorstwa: 
Moniki Frąckowiak Sochańskiej, Marcina Hermanowskiego, 
Tomasza Kasprzaka, Anny Kotlarskiej-Michalskiej, Ryszarda 
Necla i Marty Zaręby . Zespół badawczy, który pracował nad 
metodologią badania, realizacją badania w terenie oraz two-
rzeniem raportu składał się z  przedstawicieli Uniwersytetu 
im . Adama Mickiewicza w  Poznaniu oraz Obserwatorium 
Integracji Społecznej . Poniżej przedstawiono część ustaleń 
poczynionych w  badaniu, które stanowią socjologiczną fo-
tografię działania kluczowych instytucji pomocy społecznej 
w czasie pandemii w okresie od marca do maja 2020 roku . 

Okres pandemii przyniósł wiele zmian w życiu społecznym 
we wszystkich jego przejawach, począwszy od sfery osobi-
stej – ograniczenia kontaktów i społecznego dystansowania, 
poprzez zmiany w  obrębie kluczowych aspektów życia co-
dziennego, skończywszy na funkcjonowaniu wielu instytu-
cji publicznych na terenie gmin i powiatów . Okres pandemii 
wymusił na nich konieczność podjęcia diametralnych zmian 
w sposobie organizacji pracy, którym należało sprostać pomi-
mo trudnych warunków związanych z  rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2, przy braku możliwości gruntowne-
go przygotowania się do wdrożenia nowych rozwiązań oraz 
w  okolicznościach zmieniającej się z  dnia na dzień sytuacji 
społeczno-gospodarczej .

Tematem przewodnim badania było zdiagnozowanie i opi-
sanie głównych zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej 
w czasie pandemii, jak i wyzwań, które pojawiły się przed insty-
tucjami pomocy społecznej w obliczu intensyfikacji już istnie-
jących, lub powstania nowych, problemów społecznych na te-
renie wielkopolskich gmin i powiatów . Nadchodzący czas daje 
możliwość podjęcia praktycznego i naukowego namysłu nad 
tym, jak to, co dzieje się w ostatnim czasie, wpłynęło na pracę 
oraz funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej . 

Badanie stanowi socjologiczną „stop-klatkę” początkowego 
okresu pandemii i  działań podejmowanych w  trakcie lock- 
downu, który miał miejsce w kwietniu 2020 roku . Autorzy ra-
portu zdają sobie sprawę, że wiele szczegółowych zagadnień 
wymaga jakościowego pogłębienia, dlatego też planowana 
jest kontynuacja badań w  formie wywiadów jakościowych 
z pracownikami socjalnymi .

Organizacja badań terenowych
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS) 

oraz Wydział Socjologii Uniwersytetu im . Adama Mickiewicza 
w  Poznaniu od 20 maja do 1 czerwca 2020  roku realizował 
wspólnie badanie pt . „Instytucje pomocy społecznej w czasie 
pandemii” . Na skutek wprowadzonego ograniczenia w  kon-
taktach osobistych (tzw . dystansowanie społeczne) badacze 
podjęli decyzję o  wyborze techniki ankiety internetowej 
CAWI, jako metody najbardziej optymalnej i bezpiecznej do 
zrealizowania badań terenowych . 

Ryc. 1. Organizacja badań terenowych i próba badawcza

Źródło: Opracowanie własne

Marta Zaręba
Obserwatorium Integracji Społecznej  
Departament Polityki Regionalnej  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Czas pandemii a funkcjonowanie jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej 

Funkcjonowanie instytucji w czasie pandemii
W zrealizowanym badaniu analizie poddano różne wymia-

ry działania ośrodków pomocy społecznej (OPS) i  powiato-
wych centrów pomocy rodzinie (PCPR), dlatego też pracowni-
cy socjalni oraz kierownicy i dyrektorzy tych instytucji zostali 
zapytani o kluczowe zmiany, jakie zaszły w tym czasie w or-
ganizacji ich pracy i tym samym w funkcjonowaniu instytucji . 

(Nie)codzienna praca instytucji
Pracowników socjalnych oraz kierowników/dyrektorów 

jednostek zapytano o częstotliwość realizacji działań w czasie 
pandemii, zarówno tych związanych z  codzienną pracą 
ośrodka, na poziomie mikro działań – w zakresie bezpośred-
niej obsługi osób zgłaszających się do ośrodków po pomoc, 
jak i  tych na poziomie mezo działań – podejmowanych na 
rzecz organizacji pomocy i współpracy instytucjonalnej .

Ryc. 2. Realizacja działań w zakresie obsługi klientów, organizacji pomocy 
i współpracy instytucjonalnej

Źródło: Opracowanie własne, n=284

Z  analizy rozkładu odpowiedzi respondentów wynika, że 
podczas swojej codziennej pracy w  czasie pandemii, pra-
cownicy realizowali swoje standardowe działania wynikające 
z profilu funkcjonowania instytucji, tj . dokonywali kwalifikacji 
do uzyskania świadczeń – 90,5% respondentów realizowało  
to działanie często (w  tym 33,8% bardzo często), udziela-
li bezpośredniej pomocy finansowej i  materialnej – 88,7% 
często (w  tym 35,9% bardzo często), analizowali i  oceniali 
zjawiska, powodujące zapotrzebowanie na świadczenia z po-
mocy społecznej – 78,9% często (w tym 28,5% bardzo często), 
udzielali pomocy usługowej – 70,1% często (w tym 30,3% bar-
dzo często) oraz współpracowali z innymi specjalistami w celu 

przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecz-
nych – 63% często (w tym 16,2% bardzo często) .

Najczęstsze wskazania respondentów dotyczące działań 
podejmowanych przez nich rzadko lub wcale, odnosiły się 
przede wszystkim do: opracowywania programów pomocy 
społecznej (rzadko – 50,4%, nigdy – 31,3%), występowania 
w  roli rzecznika praw i  interesów klientów (rzadko – 46,1%, 
nigdy – 22,5%), czy inicjowania nowych form pomocy (rzad-
ko – 60%, nigdy – 7,7%) .

W  tym nietypowym okresie funkcjonowania instytucji jej 
standardowe działania były jednak realizowane . Odpowiedzi 
respondentów wskazują, że nie doszło do paraliżu działania 
instytucji, czy wstrzymania jej działalności .

Bezpieczeństwo w czasie pracy 
Kolejnym podjętym zagadnieniem było poczucie bezpie-

czeństwa podczas wykonywania pracy w  okresie pandemii . 
Z  racji zobowiązań zawodowych pracowników socjalnych 
zagadnienie bezpieczeństwa w pracy analizowano przez pry-
zmat pracy w biurze oraz pracy w terenie .

Ryc. 3. Odczuwanie poczucia bezpieczeństwa podczas pracy w biurze i w terenie

Źródło: Opracowanie własne, n=284

Zdecydowana większość respondentów – 80,6%, czuła się 
bezpiecznie pracując w  biurze, natomiast tylko 14,1% osób 
czuło się bezpiecznie podczas pracy w  terenie . Natomiast 
34,2% ankietowanych wskazywało na to, że podczas pande-
mii nie pracowali w terenie . Pracownicy z najkrótszym stażem 
pracy (do 4  lat) rzadziej, aniżeli osoby z większym doświad-
czeniem zawodowym, czuli się bezpiecznie podczas pracy 
w  terenie a  ich udział wśród respondentów, którzy udzielili 
odpowiedzi pozytywnej na to pytanie wyniósł 5% (rozkład 
odpowiedzi w  zależności od doświadczenia zawodowego 
wyniósł od 12,5% (w przypadku doświadczenia 11–15 lat), do 
20% (w przypadku doświadczenia 5–10 lat) . 

Zmiany organizacyjne w pracy instytucji:  
oczekiwania vs. rzeczywistość

Czas początku epidemii (biorąc pod uwagę fakt, że aktual-
nie – listopad 2020 roku, globalna epidemia nadal trwa) był 
doświadczeniem, które trudno porównać z  jakimkolwiek in-
nym momentem w historii, analizując ostatnie 30 lat funkcjo-
nowania administracji publicznej . Niektórzy eksperci dokonu-
ją pewnych analogii i odniesień do powodzi tysiąclecia z roku 
1997, jednak negatywne skutki tamtego kataklizmu odczuli 
w szczególności mieszkańcy zachodniej i południowej Polski . 

Badania ankietowe zrealizowano 
od 20 maja do 1 czerwca 

2020 roku 

Badania zosta y przeprowadzone 
technik  ankiety internetowej 

(CAWI)

czna liczebno  próby wynios a 
284 pracowników

7,6% próby stanow y centra pomocy 
rodzinie, 76% o rodki pomocy spo ecznej, 

a 16,4% miejskie o rodki pomocy 
spo ecznej oraz miejskie o rodki pomocy 

rodzinie 

Badania zosta y zrealizowane w ród 176 
pracowników socjalnych oraz 108 

kierowników/dyrektorów 
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zdalnej w zakresie przeprowadzenia wywiadu środowiskowe-
go (przez telefon) oraz elektronizację procedur administracyj-
nych (przyjmowanie dokumentów w formie elektronicznej) . 
94,4% pracowników wskazywało na czasowe wyłączenie 
możliwości wejścia do ośrodka osobom postronnym, 75% 
osób wskazało na ograniczenie zakresu świadczenia usług 
socjalnych, a  70% respondentów na wprowadzenie pracy 
zdalnej, tzw . home office . Z perspektywy osób korzystających 
ze wsparcia bardzo pozytywnym działaniem było utworzenie 
w czasie pandemii dedykowanych infolinii dla osób będących 
w  trudnej sytuacji, np . dla seniorów, czy osób dotkniętych 
problemem przemocy – 54% respondentów zadeklarowało 
realizację tego typu działania w swojej instytucji . Co do ogra-
niczenia zakresu świadczenia usług socjalnych (75% wska-
zań), należałoby zweryfikować, które usługi i w jakim zakresie 
zostały ograniczone – to zagadnienie wykraczało poza zakres 
przedmiotowy ankiety wysłanej do ośrodków . 

W  pierwszej kolejności w  instytucjach zadbano o  bezpie-
czeństwo w wymiarze fizycznym, jednak ograniczało się ono 
do zmiany organizacji sposobu pracy . Niestety w przypadku 
61,3% respondentów nie monitorowano ich stanu zdrowia .

Na poniższej grafice przedstawiono przykłady rozwiązań, 
których nie wdrożono w większości ośrodków . 

Ryc. 5. Działania, które nie zostały wdrożone w badanych instytucjach

Źródło: Opracowanie własne

Z 89,4% odpowiedzi pracowników wynika, że w ośrodkach 
nie wdrożono nieodpłatnej możliwości przeprowadzenia 
testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, w  88% nie wypła-
cano dodatkowego wsparcia finansowego dla terenowych 
pracowników socjalnych . Odpowiedzi respondentów wska-
zują również na brak rozwiązań dedykowanych problemom 
pojawiającym się w wymiarze psychologicznym odczuwania 
bezpieczeństwa, rozumianym jako brak poczucia dobrosta-
nu psychicznego lub istotne jego zakłócenie . W  większości 

Pandemia koronawirusa spowodowała natomiast zawiesze-
nie funkcjonowania życia społecznego w  wielu kluczowych 
jego wymiarach na terenie całego kraju . Wszelkie decyzje 
i  przepisy dotyczące realizacji procedur administracyjnych 
w  dobie pandemii były podejmowane w  obliczu ogrom-
nej presji czasu, bez możliwości wzorowania się na innych 
rozwiązaniach czy oceniania skuteczności wprowadzania 
podobnych przepisów w  innych krajach, ponieważ wszyst-
ko działo się w nich w tym samym momencie . Prowadzenie 
działań mających na celu minimalizowanie negatywnych 
skutków pandemii odbywało się na zasadzie „eksperymen-
tu” . To, co działo się na całym świecie w okresie od marca do 
maja 2020  roku możemy nazwać „globalnym laboratorium”, 
w którym decyzje podejmowane były szybko, na podstawie 
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości epidemiologicz-
nej . Aktualnie nadal nie jesteśmy w  stanie stwierdzić, które 
strategie działania, zarówno krótkoterminowego, jak i długo-
terminowego, podejmowane przez różne kraje były funkcjo-
nalne, a które nie . 

Pracownicy socjalni są grupą zawodową, która z uwagi na 
specyfikę wykonywanego zawodu, stanowi pierwszą linię 
kontaktu, a  tym samym potencjalnego ryzyka zakażenia się 
koronawirusem oraz jego transmisji . Niejasność przepisów 
lub ich brak był więc dużym obciążeniem dla pracowników 
oraz jednostek, które strategie swojego działania opierają 
przede wszystkim o przejrzyste i konkretne procedury i prze-
pisy . Jasne przepisy prawa dają pracownikom poczucie bez-
pieczeństwa w pracy .

Ryc. 4. Działania podejmowane w czasie pandemii

Źródło: Opracowanie własne

W  kolejnym pytaniu pracownicy wypowiedzieli się na te-
mat konkretnych działań, wdrożonych w  czasie pandemii 
w  instytucjach . Działania, które podjęto w  ośrodkach miały 
na celu przede wszystkim ograniczenie osobistego kontaktu 
pracowników i osób, które korzystały w tym czasie z pomocy 
i wsparcia . Instytucje starały się w różny sposób uchronić pra-
cowników przed zakażeniem wirusem, przeciwdziałać jego 
transmisji i  powstawaniu ognisk epidemicznych . W  przewa-
żającej większości ośrodków pracowników wyposażono 
w środki ochrony osobistej (99,6%) . W ponad 90% przypad-
ków respondenci wskazywali na wprowadzenie form pracy 

ośrodków nie wdrażano wsparcia psychologicznego dla ka-
dry (73,2% respondentów) czy superwizji pracy socjalnej 
(83,8% respondentów) . Przypomnijmy, że pracownicy, którzy 
w czasie pandemii podejmowali pracę w terenie w 51,8% nie 
czuli się w niej bezpiecznie .

Kondycja socjalna mieszkańców gmin 
i powiatów w czasie pandemii 

Klienci pomocy społecznej
Podczas badania zauważono, że do instytucji zgłaszały się 

osoby, które wcześniej nie były odbiorcami świadczeń – po-
twierdziło to 86,6% badanych jednostek . Nowi klienci zgłaszali 
się przede wszystkim do ośrodków miejskich oraz miejsko-
-wiejskich, co potwierdziło odpowiednio 98% i  93,9% bada-
nych zatrudnionych w tych ośrodkach, natomiast rzadziej do 
ośrodków wiejskich, na co zwróciło uwagę 76% responden-
tów . Osoby, które wcześniej nie korzystały z pomocy nieco rza-
dziej zgłaszały się do powiatowych centrów pomocy rodzinie, 
w których 72,7% kadry potwierdzała obecność nowych klien-
tów . Nie zaobserwowano znaczących różnic w opiniach między 
pracownikami socjalnymi a  kadrą zarządzającą instytucjami, 
zarówno jedna jak i druga grupa w większości potwierdzała, że 
w okresie pandemii wsparciem obejmowano osoby, które ni-
gdy wcześniej nie korzystały z pomocy społecznej .

Ryc. 6. Kategorie osób korzystających z pomocy społecznej, wśród których 
odnotowano przyrost liczby świadczeniobiorców w opiniach pracowników

Źródło: Opracowanie własne

Z obserwacji przedstawicieli instytucji pomocy społecznej 
wynika, że po wsparcie częściej niż dotychczas zgłaszały się 
osoby bezrobotne – na tę grupę wskazało 40,1% badanych . 
Na drugim miejscu znalazły się osoby starsze niesamodzielne 
(22,9% wskazań), trzecią grupą stanowiły osoby doświadczone 
przemocą domową (w  tym 6,7% stanowią dzieci), 21,1% to 
osoby korzystające z dożywiania (w tym 10,2% stanowią dzie-
ci i młodzież) . Na kolejnych miejscach wśród grup szczególnie 

wymagających wsparcia w czasie pandemii znalazły się oso-
by doświadczające kryzysów psychicznych (15,1%) oraz oso-
by w wieku produkcyjnym przewlekle chore (12%) . Ostatnią 
z kategorii, która uzyskała więcej niż dziesięć procent wska-
zań były osoby z niepełnosprawnością (10,9%) . Stosunkowo 
rzadziej wskazywano w tym kontekście na osoby w kryzysie 
bezdomności (9,2%) .

Respondenci zostali poproszeni również o  określenie ich 
przewidywań odnośnie wielkości przyrostu w  poszczegól-
nych kategoriach klientów, w których na skutek pandemii na-
stąpi w najbliższym czasie wzrost zapotrzebowania na świad-
czenia z pomocy społecznej . 

Ryc. 7. Przewidywania pracowników dotyczące grupklientów, w których w najbliższym 
czasie nastąpi wzrost zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej 

Źródło: Opracowanie własne

Zdaniem pracowników socjalnych wsparciem w pierwszej 
kolejności będzie trzeba objąć osoby w  wieku produkcyj-
nym, które straciły dochód – zdaniem 22,9% badanych na-
stąpi zdecydowanie duży przyrost w  tej kategorii klientów, 
a w opinii 25,7% przyrost ten będzie raczej duży . Pracownicy 
socjalni wyrazili przypuszczenie, że nastąpi znaczny przyrost 
klientów doświadczających kryzysów psychicznych (sku-
mulowany procent odpowiedzi zdecydowanie duży przyrost 
i raczej duży przyrost wynosi 30,3%) . Według badanych w naj-
bliższym czasie klientami pomocy społecznej częściej niż 
dotychczas mogą być również osoby dotknięte przemocą 
domową . Zgodnie z  przewidywaniami 8,8% przedstawicieli 
służb społecznych będziemy mieć do czynienia ze zdecydo-
wanie dużym przyrostem lub z raczej dużym przyrostem (jak 
twierdzi 13,4% badanych) takich osób . 

Problemy społeczne w czasie pandemii 
Zrealizowane badania empiryczne miały również odpowie-

dzieć na pytanie, czy w  czasie pandemii pojawiły się nowe 
problemy i sytuacje kryzysowe, które wymagały interwencji 
ze strony reprezentowanej przez respondentów instytucji 
pomocy społecznej . 42,3% pracowników socjalnych potwier-
dziło występowanie w tym czasie niespotykanych wcześniej 
kryzysów socjalnych . 
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Ryc. 8. Problemy społeczne będące największym wyzwaniem w czasie pandemii 
w opiniach pracowników socjalnych

Źródło: Opracowanie własne

Powyższy katalog problemów społecznych, które były naj-
większym wyzwaniem z punktu widzenia świadczenia pracy 
socjalnej w czasie pandemii można zestawić z danymi pocho-
dzącymi z „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Wojewódz-
twa Wielkopolskiego za 2019  rok” (raport ze sprawozdania 
resortowego tworzonego corocznie przez ROPS), w  części 
dotyczącej powodów przyznania osobom i  rodzinom po-
mocy społecznej . Okazuje się, że okres pandemii cechuje się 
nową agendą problemów społecznych . O  ile standardowo, 
biorąc pod uwagę typowy okres pracy ośrodków pomocy 
społecznej, głównym powodem korzystania z  tej formy po-
mocy w województwie wielkopolskim była długotrwała lub 
ciężka choroba w rodzinie, tak w czasie pandemii głównym 
problemem jest przemoc w rodzinie . Na kolejnych miejscach 
od trzech lat znajdowało się ubóstwo, niepełnosprawność 
i bezrobocie, ale i ten porządek zmienił się w czasie pandemii, 
której skutki wymagają szczególnego zaangażowania w  ni-
welowanie konsekwencji bezrobocia, bezradności opiekuń-
czo-wychowawczej i przeciwdziałania alkoholizmowi i narko-
manii . 

Kondycja psychiczna pracowników socjalnych 
w czasie pandemii

Problematyka dobrostanu psychicznego (i szerzej kondycji 
psychicznej) stanowi jedną z kluczowych kwestii, które nale-
ży wziąć pod uwagę rozpatrując skuteczność radzenia sobie 
z wyzwaniami pojawiającymi się w sytuacji kryzysowej . Pra-
cownicy pomocy społecznej należą do grup zawodowych 

oficjalnie uznanych przez Ministerstwo Zdrowia za najbar-
dziej narażone na stres oraz jego konsekwencje w  postaci 
wypalenia zawodowego, lęku, depresji, problemów ze snem 
oraz uzależnień . Sytuacja pandemii powoduje nasilenie stre-
su i zwiększenie ryzyka powyższych problemów .

Ryc. 9. Ocena samopoczucia pracowników socjalnych w ciągu dwóch miesięcy 
pandemii

Źródło: Opracowanie własne

77,4% badanych pracowników socjalnych, pytanych o zmia-
ny swojego samopoczucia w ciągu dwóch miesięcy pandemii, 
odnotowało zmiany na gorsze . 28,5% badanych oceniło swoje 
samopoczucie w  tym czasie jako znacznie gorsze niż zwykle, 
a 48,9% jako nieco gorsze niż zwykle .

Powszechnym doświadczeniem wśród badanych było, więk-
sze niż zazwyczaj, odczuwanie dolegliwości psychosomatycz-
nych będących konsekwencją stresu . Poczucie stałego zmę-
czenia w  większym stopniu niż zwykle dotyczyło około 70% 
badanych (40,5% odczuwało ten stan nieco bardziej, a 29,2% –  
znacznie bardziej niż zwykle) . Prawie 70% osób uczestni-
czących w  badaniach przyznało, że w  większym stopniu niż 
zwykle towarzyszyło im poczucie braku energii (43% nieco 
bardziej, a  24,3% znacznie bardziej niż zwykle) . Prawie 40% 
badanych doświadczało większej intensywności dolegliwości 
psychosomatycznych w postaci ucisku w klatce piersiowej, ko-
łatania serca oraz nietypowych dolegliwości bólowych (26,1% 
doświadczało tych dolegliwości nieco bardziej, a 13,7% znacz-
nie bardziej niż zwykle) . Znaczna część badanych doświadcza-
ła zaburzeń snu . Prawie 60% z nich zadeklarowała większe niż 
zwykle trudności z zasypianiem z powodu zmartwień (32,7% 
badanych odczuwało te trudności nieco bardziej, a 27,1% nie-
co bardziej niż zwykle) . Ponad połowa badanych wskazała na 
zwiększone trudności związane z  niemożnością ponownego 
zaśnięcia po przebudzeniu się w  nocy (26,8% badanych do-
świadczała tego problemu nieco bardziej, a  24,6% znacznie 
bardziej niż zwykle) . Prawie 60% badanych wskazało, że sen 
nie daje im wypoczynku (37% doświadczało tego stanu nieco 
bardziej, a 22,9% znacznie bardziej niż zwykle) . 

Oprócz dolegliwości somatycznych konsekwencją stresu są 
reakcje wchodzące w  skład spektrum symptomów nerwico-
wych, które również okazały się powszechne wśród badanych . 
Prawie 60% osób uczestniczących w  badaniach wskazało, że 
w  ciągu dwóch miesięcy poprzedzających badanie w  więk-
szym niż zwykle stopniu odczuwało podenerwowanie i napię-
cie w kontaktach z innymi ludźmi (38% badanych problem ten 
dotyczył nieco bardziej niż zwykle, a 19,7% znacznie bardziej 
niż zwykle) . 43,3% badanych doświadczyło większych trudno-
ści z zebraniem myśli i ich wyrażaniem (29,9% badanych zazna-
czyło odpowiedzi „nieco bardziej niż zwykle”, a 13,4% „znacznie 
bardziej niż zwykle”) . Prawie 60% badanych przyznało się do 
odczuwania zwiększonego napięcia i  rozdrażnienia z  powo-
du nadmiaru spraw (problem ten dotyczył nieco bardziej niż 
zwykle 35,2% badanych, a znacznie bardziej niż zwykle 23,6% 

badanych) . Na zwiększone odczuwanie lęku lub silnego niepo-
koju wskazało niespełna 60% badanych (41,9% odczuwało te 
emocje nieco bardziej niż zwykle, a 17,3% znacznie bardziej niż 
zwykle) .

Najbardziej stresujące czynniki po ogłoszeniu stanu pandemii 
Badanych pracowników socjalnych i osoby zarządzające pla-

cówkami pomocy społecznej zapytaliśmy też o najbardziej stre-
sujące sytuacje dotyczące ich funkcjonowania zawodowego, po 
tym jak został ogłoszony stan zagrożenia związanego z pande-
mią i pojawiły się liczne ograniczenia związane z przeciwdziała-
niem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 . 

Ryc. 10. Czynniki uznane przez badanych jako najbardziej stresujące od momentu 
ogłoszenia pandemii

Źródło: Opracowanie własne

Najbardziej stresującym czynnikiem była dla badanych 
konieczność pracy w  warunkach zagrożenia zdrowia . Od-
powiedź taką wybrało niemal trzy czwarte respondentów 
(72,9%) . W przypadku pracowników socjalnych było to 74,4%, 
zaś wśród osób zarządzających 70,4% . Drugim w kolejności 
czynnikiem najbardziej stresującym była odpowiedzialność, 
jaka spoczywała na pracownikach ośrodków pomocy spo-
łecznej (OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej, GOPS – Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, MGOPS – Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, MOPS – Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej, MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) 
i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) . Na czynnik 
ten wskazało blisko 60% respondentów . Odpowiedzialność 
ta dotyczyła zarówno współpracowników, jak i klientów po-
mocy społecznej . Ten czynnik stresujący wskazywały zdecy-
dowanie częściej osoby, które pełnią funkcje kierownicze . Dla 
80,6% z nich był to najbardziej stresujący czynnik od momen-
tu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i  w  tej gru-
pie badanych był najczęściej wskazywany (wśród badanych 
pracowników socjalnych odsetek wskazań wynosił 46,6%) . 
Trzecim w  kolejności najbardziej stresującym czynnikiem 
była niejasność procedur na poziomie krajowym . Na czynnik 
ten wskazała niemal co druga badana osoba (49,3%) . Poziom 

wskazań w grupie pracowników socjalnych i osób zarządzają-
cych nie różnił się zbytnio (odpowiednio 51,7% i 45,4%) .

Czynniki stresujące związane z  wykonywaniem czynności 
zawodowych rzutowały też na sytuację rodzinną . Pracownicy 
socjalni wykonując swoją pracę musieli jednocześnie być od-
powiedzialnymi za to, co dzieje się w ich domach . Trudności 
w  połączeniu pracy zawodowej ze zobowiązaniami wobec 
najbliższych członków rodziny, którzy nie są samodzielni 
oraz spoczywająca na nich odpowiedzialność za inne osoby 
w kontekście prywatnym, były czynnikami, na które wskazało 
odpowiednio 39,8% i 30,3% badanych . 

Niemal co czwarta badana osoba (23,9%) wskazywała jako 
czynnik stresujący brak środków ochrony osobistej (wśród 
pracowników socjalnych – 21%, wśród kadry zarządzającej 
28,7%) . Brak innych zasobów wskazało 6,3% badanych .

W  kontekście niejasności procedur na poziomie krajo-
wym, zainteresować mogą wskazania dotyczące niejasności 
procedur na poziomie lokalnym oraz na poziomie instytucji, 
w której badane osoby pracują . Niejasność procedur na po-
ziomie lokalnym, jako czynnik stresujący wymieniło 27,5% 
respondentów, na poziomie instytucji 14,1% respondentów 
(wobec 49,3% na poziomie krajowym) . W przypadku proce-
dur na poziomie lokalnym odnotowano różnicę pomiędzy 
pracownikami socjalnymi (33%), a osobami na stanowiskach 
kierowniczych (18,5%) . Podobnie, choć nie w tak dużej skali, 
widoczna jest różnica w postrzeganiu niejasności na poziomie 
instytucji jako czynnika stresującego . Na niejasności w  tych 
procedurach wskazało 17,6% badanych pracowników socjal-
nych i 8,3% osób reprezentujących kadrę kierowniczą . 

Rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia psychicznego 
pracowników wdrożone w instytucjach

W  przeprowadzonych badaniach sprawdzano też, czy zo-
stały wdrożone rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia psy-
chicznego pracowników ośrodków pomocy społecznej (OPS, 
GOPS, MGOPS, MOPS, MOPR) i PCPR . 28,9% badanych praco-
wało w instytucjach, w których zostały wdrożone rozwiązania 
mające na celu ochronę zdrowia psychicznego pracowników . 

Ryc. 11. Rodzaj wdrożonych rozwiązań mających na celu ochronę zdrowia 
psychicznego pracowników (%)

Źródło: Opracowanie własne

Jeśli chodzi o wdrożone formy wsparcia były to: superwizja 
(możliwość skorzystania z takiej formy miało 4,2% badanych) 
rozmowy, z  psychologiem (możliwość skorzystania z  takiej 
formy miało 12,7% badanych), grupy wsparcia (możliwość 
skorzystania miało 8,8% badanych) . Z  innych form wspar-
cia mogło skorzystać 7,7% badanych . Biorąc pod uwagę 
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alkoholizm i narkomania 

d ugotrwa a 
i ci ka choroba

konieczno  pracy w warunkach 
zagro enia zdrowia 

74,4%

odpowiedzialno , jaka 
spoczywa a na pracownikach 
o rodków pomocy spo ecznej 

70,4%

niejasno  procedur 
na poziomie krajowym 

49,3%
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liczebność pracowników zatrudnionych w ośrodkach, wdro-
żenie form wsparcia najczęściej deklarowali respondenci pra-
cujący w ośrodkach, w których zatrudnionych było od 6 do 20, 
a także od 21 do 40 pracowników . 

Ryc. 12. Inne rozwiązania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego pracowników, 
według wskazań respondentów

Źródło: Opracowanie własne

Współpraca międzysektorowa
Kolejnym zagadnieniem, które zostało przeanalizowane 

jest podejmowanie współpracy międzysektorowej w  czasie 
pandemii . Respondenci odpowiedzieli na pytania, z  jakimi 
podmiotami pracownicy instytucji pomocy społecznej roz-
poczęli współpracę międzysektorową w trakcie trwania pan-
demii COVID-19, a także jak ją oceniają . 

Podmioty, z którymi instytucje pomocy społecznej najczę-
ściej podejmowały współpracę to policja (90,5%), Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki (89,8%), Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej (85,6%) oraz inne jednostki organizacyjne pomo-
cy społecznej (83,8%) . Badani rzadziej deklarowali współpracę 
z podmiotami ekonomii społecznej (48,9%), kościołem i orga-
nizacjami kościelnymi (48,2%) oraz z nieformalnymi grupami 
złożonymi np . z mieszkańców, wolontariuszy (39,8%) .

Do najczęściej wskazywanych form współpracy należało po-
dejmowanie działań monitorujących osoby niesamodzielne 
(71,1%), współpraca wskazywana przez 68,3% respondentów 
miała wymiar wsparcia materialnego, które służyło zabezpie-
czeniu pracowników (można domniemywać, iż respondentom 
chodziło tutaj o  środki ochrony osobistej, tj . maseczki, ręka-
wiczki, płyny do dezynfekcji) . Instytucje reprezentowane przez 
pracowników, rzadziej podejmowały działania pomocowe na 
rzecz innych placówek (33,5%) oraz otrzymywały środki finan-
sowe na działania pomocowe (29,6%) .

Ryc. 13. Podejmowanie współpracy z innymi podmiotami (%)

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 14. Przedmiot współpracy międzysektorowej (wartości podane w %)

Źródło: Opracowanie własne

Badane ośrodki najczęściej nie współpracowały w  zakresie 
świadczenia pomocy ponadgminnej – taką odpowiedź wska-
zało 59,5% respondentów . W  opinii 57% badanych instytucja 
przez nich reprezentowana nie wzięła udziału w inicjatywie od-
dolnej, a zdaniem 55,3% badanych, instytucja nie przekazywała 

środków finansowych na działania pomocowe dla innego pod-
miotu . 

Okazuje się, że w okresie pandemii część instytucji pomo-
cy społecznej wykazuje małą skłonność do podejmowania 
współpracy z innymi podmiotami pomocy społecznej . Może 
to być związane z koncentracją na zadaniach własnych insty-
tucji, wymagających większego niż zwykle wysiłku w warun-
kach pandemii lub wynikać z  lokalnych uwarunkowań, do-
stępności sieci instytucji, które byłyby otwarte na współpracę . 

Refleksje końcowe pracowników socjalnych
Na ostatnie z  pytań otwartych – „Czy chciałaby/chciałby 

Pani/Pan coś jeszcze dodać . Czy Pani/Pana zdaniem są jakieś 
tematy ważne z  punktu widzenia poruszanego problemu, 
które nie zostały ujęte w ankiecie?”, odpowiedziało 43 ankie-
towanych, co stanowiło 15,1% ogółu . Kluczowym w tym py-
taniu było poznanie uwag i refleksji badanych pracowników 
socjalnych dotyczących funkcjonowania instytucji pomocy 
społecznej w czasie pandemii oraz uwag wiążących się z kon-
dycją pomocy społecznej i samopoczuciem społecznym pra-
cowników socjalnych . 

Ryc. 15. Tematyka końcowych uwag formułowana przez respondentów

Źródło: Opracowanie własne

Tematyka uwag końcowych dotyczyła w  szczególności 
zagadnień, które od dawna poruszane są w dyskursie zawo-
dowym pracowników socjalnych . Dla respondentów ostat-
nie pytanie było okazją do wyrażenia uwag, które dotyczy-
ły w  szczególności: niskiego prestiżu zawodu pracownika 
socjalnego, niskiego wynagrodzenia, trudnej i  niedocenia-
nej pracy, również niedostrzeganej przez opinię publiczną, 
a  szczególnie przez media (niedostrzeganej i  niewidzialnej 
również w czasie pandemii) . 

Pracownicy pomocy społecznej jak zawsze zostali pominięci 
w  kontekście przedstawiania przez media zawodu pracowni-
ka i  jego roli w tym trudnym dla wszystkich czasie. Rozwiązania 
tarczy, policja i  straż na kwarantannie 100% wynagrodzenia, 
pracownicy pomocy społecznej tylko wtedy, gdy świadczą pracę 
(ankieta nr 74)

Pracownicy socjalni, którzy w  czasie pandemii zostali 
obarczeni dodatkową pracą oczekiwali, że będą, obok leka-
rzy i pielęgniarek, policji, dostrzeżeni jako grupa zawodowa 

narażona w takim samym stopniu na zagrożenie utraty zdro-
wia . Świadczy o tym następująca wypowiedź: 

Kadra instytucji pomocy społecznej (opiekunowie, asysten-
ci, pracownicy socjalni, terapeuci, pracownicy administracji) 
ich trudna praca, bo przecież ta kadra jest również na placu 
boju nie jest zauważalna, o nich się nie mówi (ankieta nr 81)

Niektórzy pracownicy oczekiwali, że w  związku z  pande-
mią otrzymają jasne wytyczne odnośnie formy wykonywanej 
pracy i zostaną zabezpieczeni w sytuacji konieczności bezpo-
średniego kontaktu z  osobami przebywającymi na kwaran-
tannie czy osobami, które miały kontakt z zarażonymi . 

Zabezpieczenie w środki ochrony dla pracowników powinno 
być przekazane przez państwo z  chwilą ogłoszenia pande-
mii. Ośrodki same musiały borykać się z  zabezpieczeniem 
pracowników w  środki ochrony oraz zabezpieczyły swoich 
klientów poprzez szycie maseczek z  własnych prywatnych 
środków (ankieta nr 145)

Pracownicy, którzy nie otrzymali jasnych informacji na po-
czątku pandemii, potraktowali to ostatnie pytanie w ankiecie 
jako ostatnią szansę aby przedstawić krytyczne uwagi, głów-
nie dotyczące braku zabezpieczenia i podziału zadań . 

Brak jasnych przepisów dotyczących postępowania oraz 
funkcjonowania OPS w  okresie pandemii, jednolitych dla 
wszystkich ośrodków. Np. pracę zdalną prowadziły wybra-
ne jednostki według wewnętrznych ustaleń. Pracownicy 
w  pozostałych OPS pracowali normalnie jak przed epide-
mią, ewentualnie została ograniczona konieczność pracy 
w terenie dla pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny, 
jednak w sytuacjach wyjątkowych pracownicy nadal musieli 
wychodzić i pracować w terenie. Problem był także z dostar-
czaniem żywności dla osób objętych kwarantanną, pomimo 
wytycznych. Policja ani straż nie chcieli dowozić żywności. 
Żywność dostarczyli pracownicy OPS (ankieta nr 20)

Brak jednolitych wytycznych dla wszystkich ośrodków do-
tyczących np. tego czy ośrodek jest czynny dla klientów, de-
cyzja o zamknięciu, o pracy zdalnej powinna płynąć z góry, 
a nie być podejmowana w każdym ośrodku inaczej (ankieta nr 4)

Na problem niskiego wynagrodzenia zwróciło uwagę kilku 
z badanych, którzy przedstawili ten problem w formie postu-
latu i jednocześnie krytycznej oceny systemu płac .

Problem niskiego statusu zawodu pracownika socjalnego, 
co przekłada się na efekty pracy środowiskowej (ankieta  
nr 48) Praca pracownika socjalnego w  okresie zagrożenia 
pandemią jest trudna i  wyczerpująca, dlatego pobory pra-
cowników powinny być wyższe (ankieta nr 240)

Niektórzy ankietowani sygnalizowali wprost, że w  ankie-
cie nie został wyraźnie poruszony problem niskiego prestiżu 
zawodowego oraz wynagrodzeń pracowników socjalnych, 
a ten powinien być szczególnie ważny w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia i w sytuacji zwiększonych obowiązków .

Nie został poruszony problem finansowy pracowników so-
cjalnych pracujących w okresie epidemii i zagrożenia zdro-
wia (ankieta nr 50)

Temat, który powinien być poruszony to pensja pracownika 
socjalnego. Wypłata w  kwocie 2100 zł (w  tym już dodatek 
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Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Srebrna Wielkopolska – aktywność zawodowa osób  
50+ i 60+ w regionie
Wstęp
Raport „Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy – 
aktywność zawodowa osób 50+ i osób 60+” opracowany przez 
IBC GROUP Central Europe Holding S .A . na zlecenie Woje-
wódzkiego Urząd Pracy w  Poznaniu jest podsumowaniem 
badania nt . aktualnego oraz prognozowanego stanu zatrud-
nienia osób 50+ i 60+ na wielkopolskim rynku pracy ze szcze-
gólnym uwzględnieniem działań mających na celu zwiększe-
nie aktywności zawodowej tej grupy społecznej .

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie pol-
skim rośnie . Nie można więc prowadzić rozważań o  obecnych 
i przyszłych wyzwaniach rozwojowych gospodarki i rynku pracy 
w oderwaniu od tego faktu . Zmiany, które określa się jako proces 
starzenia się ludności, są w istocie wypadkową dwóch zachodzą-
cych w  społeczeństwie zjawisk demograficznych: wydłużania 
przeciętnej długości życia i  zmniejszania liczby przeciętnie po-
siadanego potomstwa . Polki i Polacy coraz później decydują się 
na zakładanie rodzin i mają mniej liczne potomstwo niż pokole-
nie ich rodziców i dziadków . W 2018 roku według danych GUS 
współczynnik dzietności kobiet wyniósł 1,4, a więc jego wartość 
była znacznie niższa od minimalnej wartości gwarantującej pro-
stą zastępowalność pokoleń . Ten negatywny wpływ malejącej 
liczby narodzin jest dodatkowo wzmacniany przez migrację, któ-
ra dotyczy zwłaszcza osób młodych . Dostępność zasobów pra-
cy jest bezpośrednio związana z sytuacją demograficzną a pro-
gnozy wskazują, że kolejne dekady wymuszą na społeczeństwie 
i rynku pracy przedefiniowanie podejścia do starości . 

Koncepcja i metodologia badania
Celem badania była diagnoza i ocena aktualnego oraz pro-

gnozowanego stanu zatrudnienia osób 50+ i  osób 60+ na 
wielkopolskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
analizy szans i barier dla działań mających za zadanie zwięk-
szenie aktywności zawodowej osób 50+ w regionie . 

Zagadnienia będące przedmiotem badania zostały podzie-
lone na dwa wątki: 
• sytuacja osób starszych na rynku pracy województwa 

wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań 
mających na celu ich aktywizację zawodową, 

• funkcjonowanie podmiotów tzw . srebrnej gospodarki, ro-
zumianej jako gospodarka uwzględniająca strukturę wieku 
ludności, w której istotną rolę odgrywają osoby w zaawanso-
wanym oraz starszym wieku; model gospodarki odpowiada-
jący na potrzeby osób starszych oraz pozwalający wykorzy-
stać potencjał osób w zaawansowanym wieku1 .

1  Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Warszawa 2013, s . 84

Badanie wykorzystywało triangulację metod badawczych 
oraz źródeł danych w celu uzyskania pełnego obrazu obecnej 
sytuacji osób 50+ i 60+ na wielkopolskim rynku pracy . Zasto-
sowano ilościowe i jakościowe techniki zbierania danych oraz 
uwzględniono perspektywy różnych podmiotów działających 
na rynku pracy . 

Projekt badawczy podzielono na trzy zasadnicze etapy:
• etap eksploracyjny, tj . analizę danych zastanych oraz bada-

nia ilościowe: badanie CATI (wspomagany komputerowo 
wywiad telefoniczny) na próbie 384 przedsiębiorstw i insty-
tucji, badanie CATI na próbie120 podmiotów działających 
w  obrębie tzw . srebrnej gospodarki oraz badanie CAWI 
(wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony 
internetowej) we wszystkich powiatowych urzędach pracy 
regionu

• etap pogłębiający, tj . indywidualne wywiady pogłębione 
(IDI) z  przedstawicielami wielkich podmiotów gospodar-
czych (14 wywiadów) i z pośrednikami pracy (13 wywiadów)

• etap rekomendacyjny, tj . wywiady eksperckie z osobami 
związanymi z tematyką badania (9 wywiadów) oraz panel 
rekomendacyjny w formie grupy focusowej (wywiad gru-
powy – metoda badań jakościowych) .

Tło demograficzne
W województwie wielkopolskim postępuje proces starzenia się 

ludności . Od roku 2010 współczynnik starości demograficznej, tj . 
udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności , zwięk-
szył się o 4,5 p . proc ., osiągając w 2018 roku 16,3% (w kraju wzrost 
o 4,0 p . proc . do 17,5%) . Przeciętny wiek mieszkańca Wielkopolski 
w ciągu ostatnich 9 lat przesunął się o 3 lata (z 36,7 do 39,7 lat), ale 
nadal był o ponad rok niższy niż wartość dla kraju (40,9 lat) .

Wzrasta przeciętna długość życia Wielkopolan (pomiędzy rokiem 
2000 a 2018 o 4,3 lat dla mężczyzn i o 3,8 lat dla kobiet) w 2018 roku 
wyniosła ona 74  lata dla mężczyzn, 81,3  lat dla kobiet . Co więcej, 
w kolejnych dekadach w okres starości będą wchodzić także poko-
lenia urodzone w czasach wyżu demograficznego lat 80 .

Efektem zmian w strukturze wieku ludności województwa wielko-
polskiego jest obserwowany od 2010  roku coroczny wzrost współ-
czynnika obciążenia demograficznego . W  2018  roku w  regionie na 
100 osób w  wieku produkcyjnym przypadało 64,7 osób w  wieku 
nieprodukcyjnym (przed- i  poprodukcyjnym), tj . o  1,6 więcej niż 
w 2017 roku, i 10,5 więcej niż w 2010 roku . Współczynnik obciążenia 
demograficznego najmniejszą wartość przyjął w powiecie konińskim, 
gdzie na 100 osób w  wieku produkcyjnym przypadało 58,1 osób 
w wieku nieprodukcyjnym . Niski poziom współczynnika odnotowano 

terenowy) to za mało za ryzykowanie własnego życia, by-
cia odpowiedzialnym za rodziny, pracowanie ponad normy, 
prowadzenie rodzin z  różnymi problemami, wyczerpanie 
psychiczne, brak szacunku ze strony społeczeństwa…  
(ankieta nr 173)

Brak wypłacanego ekwiwalentu odzieżowego za czas 
ograniczonych wyjść w teren, cedowanie kolejnych zadań 
pracownikom socjalnym bez wzrostu wynagrodzeń (ankie-
ta nr 176)

Zwracano też uwagę na problem kondycji finansowej insty-
tucji pomocy społecznej oraz istotnej roli samorządów w tym 
zakresie, a także na konieczność jej poszerzenia w kontekście 
sytuacji kryzysowych .

Niezbędna jest pomoc samorządów w  zakresie finansowym, 
w przyszłości w opracowaniu procedur postępowania jak i za-
pewnienia środków ochronnych. Mimo zgłaszanych potrzeb 
nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia (ankieta nr 76)
W sytuacji, w której jesteśmy informowani, że nie będzie wspar-
cia finansowego dla pracowników socjalnych jest działaniem 
haniebnym i skrajnie nieodpowiedzialnym (ankieta nr 27)

Opinie przedstawione w  formie refleksji końcowych były 
ważnym elementem wieńczącym poszukiwanie odpowiedzi 
na pytanie, co można zmienić i ulepszyć by praca w  instytu-
cjach pomocy społecznej była bardziej satysfakcjonująca i sta-
nowiła źródło zadowolenia, a nie tylko trosk i obaw .

Podsumowanie
Podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że po-

czucie bezpieczeństwa pracowników socjalnych zależało 
od tego czy pracowali w  biurze czy w  terenie . Pracujący 
w biurze w zdecydowanej większości czuli się bezpiecznie, 
natomiast co drugi pracownik wypełniający swe obowiązki 
w terenie takiego poczucia nie miał . Większość badanych 
nie miała możliwości nieodpłatnego przeprowadzenia 
testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i nie odczuła finan-
sowego wsparcia za niebezpieczną pracę w  terenie . Nie-
dogodności w  pracy podczas pandemii sprowadzały się 
również do braku dostatecznego wsparcia w formie porad 
psychologicznych oraz w  formie superwizji . Z  doświad-
czeń badanych pracowników socjalnych wynika, że okres 
pandemii przysporzył więcej obowiązków związanych ze 
wzrostem natężenia kilku problemów społecznych, czyli: 
bezrobocia, trudności w  opiece nad osobami starszymi 
oraz kryzysów psychicznych . Największym wyzwaniem 
były trzy problemy: przemoc, bezrobocie i  niewydolność 
opiekuńczo-wychowawcza . W  postawach badanych pra-
cowników socjalnych widoczna była wyraźna troska o do-
bro klientów pomocy społecznej, której towarzyszyła oba-
wa o wystarczające środki finansowe na sprostanie nowym 
wyzwaniom . Obecne w postawach lęki i obawy dotyczyły 
również własnego zdrowia, które było warunkiem podsta-
wowym i umożliwiającym realizację codziennych obowiąz-
ków zawodowych i podejmowanie nowych .
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Ryc. 1. Prognoza demograficzna dla Polski i województwa wielkopolskiego na lata 2025–2050

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Struktura populacji zatrudnionych osób 
w wieku 50 i więcej lat w regionie

Według danych GUS w 2016 roku pracowników mających 
50 lat i więcej w Wielkopolsce było 206 812 osób (w tym 108 
462 mężczyzn i  98 350 kobiet) . Analiza struktury populacji 
osób zatrudnionych mających 50 i więcej lat w województwie 
wielkopolskim wskazała na znaczne zróżnicowanie udziału 
kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wieku . W gru-
pie zatrudnionych mających od 50 do 59  lat kobiety stano-
wiły nieco ponad połowę pracujących . W starszych grupach 
odsetek zatrudnionych kobiet gwałtownie spadał co wiązało 
się z  faktem wcześniejszego uzyskiwania przez tę grupę za-
trudnionych uprawień emerytalnych .

Ryc. 3. Udział pracowników zatrudnionych według płci i grup wieku w województwie 
wielkopolskim (stan na październik 2016 roku)

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS pozyskanych z badania reprezentatywnego na formularzu 
Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów” za październik 2016 r. dot. liczby 
zatrudnionych oraz przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej osób powyżej 50. roku życia 
w województwie wielkopolskim

Wśród zatrudnionych powyżej 50 .roku życia  w podmio-
tach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób 
i więcej w paździer niku 2016 roku w Wielkopolsce największy 
odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim (zawodo-
wym i  ogólnokształcącym) . W  poszczególnych podgrupach 
wiekowych wykształceniem wyższym legitymowało się od 
20,5% do nawet 28,9% osób . Zwraca uwagę szczególnie wy-
soki odsetek osób z wykształceniem wyższym w najstarszej 
grupie pracowników . Wynika to z faktu, że okres aktywności 
zawodowej w przypadku zawodów, do wykonywania których 
niezbędny jest wysoki poziom wykształcenia, może być dłuż-
szy (np . lekarz, prawnik) . Co piąta zatrudniona osoba powyżej 
50 . roku życia wykonywała zawód zaliczany do grupy specja-
listów – 41,4 tys . osób (20%) .

Pracodawców zapytano także o to, jaki jest przybliżony udział 
pracowników mających więcej niż 50 lat na trzech typach stano-
wisk: kierowniczych, specjalistycznych i robotniczych/liniowych .

Ponad połowa przedstawicieli badanych przedsiębiorstw 
wskazała, że w ich firmach udział osób 50+ na stanowiskach 
kierowniczych stanowił do 20% . W  16,9% firm udział osób 
na stanowisku kierowniczym mających 50 lat i więcej stano-
wił 21%–40%, a w 15,6% przedsiębiorstw stanowił powyżej 
81% kadry kierowniczej . Jeśli chodzi o  specjalistów mają-
cych 50 lat i więcej, co czwarta badana firma deklarowała ich 
udział w załodze na poziomie od 21%–40% . W 35% firm nie 
zatrudniano specjalistów powyżej 50 . roku życia . Pracownicy 
liniowi / robotnicy w co czwartej firmie stanowili 41%–60% 
zatrudnionych na tym stanowisku . Natomiast co piąta firma 
deklarowała zatrudnienie osób powyżej 50 lat i więcej na sta-
nowiskach robotniczych powyżej 60% . Zatem to stanowiska 

zawodowo (65,5%) w porównaniu z innymi kategoriami wieku . 
Na drodze aktywności zawodowej często, oprócz problemów 
ze znalezieniem pracy, stają także otrzymywane świadczenia, 
np . w  postaci emerytury, choroba czy niepełnosprawność, 
jak również obowiązki rodzinne i  związane z  prowadzeniem 
domu .

Dodatkowo wyzwaniem dla regionu jest zapewnienie kadr 
w zawodach tzw . deficytowych, diagnozowanych od lat m .in . 
w  ramach badania Barometr Zawodów, zasilających m .in . 
branżę transportowo-logistyczną, budowlaną i  meblarską 
w regionie . Do tej listy należy także dodać takie zawody rze-
mieślnicze jak m .in . kucharze, piekarze, cukiernicy, masarze, 
krawcy . W większości powiatów występowanie ww . deficytów 
było w ocenie ekspertów silnie związane z postępującym zja-
wiskiem „starzenia się kadr” w zawodzie . Wskazywano na brak 
zastępowalności kadr, niechęć młodzieży do podejmowania 
kształcenia zawodowego (inne aspiracje zawodowe, ocze-
kiwania względem własnej kariery zawodowej) lub niechęć 
do podejmowania zatrudnienia w już wyuczonym zawodzie 
(ze względu na ciężkie warunki pracy lub oferowane niskie 
wynagrodzenia) . Również w sektorze opieki zdrowotnej pro-
gnozowane jest utrzymanie się problemów z  pozyskaniem 
lekarzy (głównie specjalistów), a  także wykwalifikowanych 
pielęgniarek i położnych z aktualnymi uprawnieniami oraz ra-
towników medycznych . Eksperci badania wskazywali, że po-
mimo rosnącego zapotrzebowania na ww . usługi w zakresie 
zdrowia (chociażby dyktowanego zmianami społeczno-de-
mograficznymi) z powodu ograniczeń finansowych podmio-
tów je świadczących, nie przewiduje się dodatkowych etatów 
lub możliwości podniesienia wynagrodzeń . Należy również 
zauważyć, że pracę w  ramach ww . zawodów coraz częściej 
wykonuje się w ramach własnej działalności .

Warto podkreślić również, że jednym z istotnych zawodów 
związanych z  opieką paramedyczną, opiekuńczą, na który 
diagnozowane jest rosnące zapotrzebowanie w regionie, jest 
opiekun osób starszych lub niepełnosprawnych . Nie mniej 
jednak brak rozwiązań instytucjonalnych, jak i  brak możli-
wości finansowych rodzin, aby zapewnić najbliższym senio-
rom opiekę w ramach usług prywatnych, skutkuje w efekcie 
przeniesieniem wysiłków opiekuńczych na rodzinę, np . kosz-
tem wycofania się lub ograniczenia aktywności zawodo-
wej (najczęściej kobiet) . Trudno zatem szacować faktyczne 
zapotrzebowanie na usługi związane z  szeroko rozumianą 
opieką, wsparciem i pomocą osobom starszym czy chorym, 
gdyż w  dużej mierze ma ona charakter nieinstytucjonalny 
i pozarynkowy . Pomimo że społeczeństwo polskie kulturowo 
opiekę nad osobami zależnymi zamyka w  strefie rodzinnej, 
zachodzące zmiany społeczne (m .in . mniejsza liczba dzieci, 
migracje) będą coraz bardziej wymuszały urynkowienie tego 
typu usług . Konsekwencją zmian demograficznych jest rów-
nież rozwój usług skierowanych do seniorów, jako atrakcyjnej 
grupy klientów, a  także zapotrzebowanie na pracowników 
w branżach ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb osób 
starszych .

Zasoby pracy – ludność w wieku 
produkcyjnym w regionie

W województwie wielkopolskim podobnie jak w pozostałej 
części kraju obserwowany jest stały spadek udziału w popula-
cji osób w wieku produkcyjnym – w 2018 roku stanowiła ona 
60,7% ludności regionu . Procesowi temu towarzyszy nieod-
łącznie wzrost udziału mieszkańców w  wieku poprodukcyj-
nym . W  latach 2010–2018 na terenie województwa wielko-
polskiego udział osób w  wieku poprodukcyjnym wzrósł aż  
o 4,6 p .proc – z 15,3% w 2010 roku do 19,9% w 2018 roku . Rok 
2016 był ostatnim, w którym notowano nieznaczną, ale jednak, 
przewagę liczebną młodszej populacji nad najstarszą . Ponad-
to, co trzecia osoba w wieku produkcyjnym w regionie znajdu-
je się w wieku niemobilnym zawodowo (powyżej 45 lat) . Są to 
osoby uważane za niechętne do zmiany miejsca pracy, prze-
kwalifikowania się lub zdobycia nowych umiejętności .

Skutki tych zmian według prognoz GUS dla regionu będą 
konsekwentnie postępować i  będą miały coraz większy 
wpływ na wszystkie obszary życia społeczno-ekonomicz-
nego, w  tym także na rynek pracy (spadek podaży pracy / 
spadek liczebności osób aktywnych zawodowo) . W  struktu-
rze ludności po 2050  roku ludność w  wieku produkcyjnym 
będzie stanowiła 56,8% . Co istotne, sama grupa osób w wie-
ku produkcyjnym również będzie ulegać starzeniu się, gdyż 
przewiduje się stały spadek liczby ludności w  wieku mobil-
nym (do 44 lat), przy wzroście liczebności osób w wieku nie-
mobilnym . W 2025 roku co piąty mieszkaniec regionu będzie 
emerytem, w  2050  roku będzie to już 27,5% populacji  
(tj. ponad 905 tys. osób).

W Wielkopolsce w  2018  roku osób aktywnych zawodowo 
(tj . aktywnych zawodowo pracujących i aktywnych zawodo-
wo bezrobotnych) mających 50 lat i więcej było 415 tys . osób . 
Spadek w stosunku do poprzedniego roku był spowodowany 
głównie wzrostem udziału osób biernych w tej kategorii wie-
kowej (17 tys . osób) .

Niska liczba osób bezrobotnych w  regionie według BAEL 
(5 tys . osób) dla kategorii wieku 50+ wskazuje na fakt, że 
osoby mające 50  lat i  więcej po utracie zatrudnienia często 
przechodzą w  bierność zawodową (786 tys . osób), co ozna-
cza, że są osobami niepracującymi, ale nie poszukują pracy/ 
nie są gotowi do jej podjęcia . Osoby mające 50  lat i  więcej 
charakteryzuje stosunkowo wysoki odsetek osób biernych 

również w powiatach złotowskim (60,7) i grodziskim (61,6) . Najwyższą 
wartość wskaźnik osiągnął w Kaliszu (72,4) i w Poznaniu (70,3) .

Jak wskazują prognozy demograficzne opracowane przez Głów-
ny Urząd Statystyczny (GUS), udział w populacji najstarszych grup 
mieszkańców, tak na poziomie całego kraju, jak i  województwa 
wielkopolskiego będzie rósł, a w regionie dominować zaczną star-
sze grupy wiekowe .

Na terenie województwa wielkopolskiego w  2018  roku 
mieszkało 1 228 259 osób mających 50 i  więcej lat (tj . 35,2%  
ogółu mieszkańców), z czego 809 291 to osoby, które liczyły 60 lat 
lub więcej, co stanowiło 23,2% ogółu mieszkańców województwa . 
Wielkopolska pod względem liczby mieszkańców 50+ zajmowała 
trzecie miejsce w kraju za województwem mazowieckim i śląskim .

Województwo jest wewnętrznie zróżnicowane pod wzglę-
dem udziału w  populacji osób mających 50 i  więcej lat . Sto-
sunkowo najwyższy odsetek osób w  tej kategorii wieku miesz-
kał na terenie samego Poznania (38,4%), a  najniższy (31,5%) 
w  podregionie poznańskim, co jest wynikiem procesu odpły-
wania (często młodych) ludzi z  miast na tereny podmiejskie/ 
tereny wiejskie oraz efektem postępującego zjawiska „starzenia się 
ludności miast” . Jest to jeszcze bardziej widoczne, gdy weźmiemy 
pod uwagę, że wśród mieszkańców miasta Poznań mających 50 lat 
i więcej 35% stanowiły osoby mające 70 i więcej lat . W podregionie 
poznańskim udział najstarszych mieszkańców tej kategorii wieku 
był najniższy, tj . 25,9% . Postępujący proces starzenia się społeczeń-
stwa generuje inne niż dotąd potrzeby – wymaga oferty uwzgled-
niającej styl życia seniorów, oczekiwania związane np . z dostępno-
ścią do opieki medycznej, usług, edukacji, kultury itp .

Ryc. 2. Udział mieszkańców mających 50–59 lat oraz 60 lat i więcej lat w ogóle 
populacji Polski, województwa wielkopolskiego i jego podregionów w 2018 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Ryc. 4. Udział pracowników w wieku 50 i więcej lat w firmach objętych badaniem na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych i robotniczych (pytanie jednokrotnego wyboru, n=360)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami przedsiębiorstw

spodziewa się, że będzie doświadczać trudności związanych z ko-
niecznością zastąpienia kadr odchodzących na emeryturę . 31% 
podmiotów wskazało, że może to stanowić poważne utrudnienie 
dla funkcjonowania ich firmy/instytucji . Wielu przedsiębiorców 
obawia się wystąpienia luki kompetencyjnej i utraty wiedzy orga-
nizacyjnej, na skutek rosnącej liczby doświadczonych pracowników 
wycofujących się trwale z rynku pracy po osiągnieciu wieku emery-
talnego .

Ryc. 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem w ciągu najbliższych 3 lat 
Państwa firma / instytucja będzie doświadczać trudności związanych z koniecznością zastą-
pienia pracowników, którzy będą kończyć pracę ze względu na osiągnięcie wieku emerytal-
nego? (pytanie jednokrotnego wyboru, n=384)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami przedsiębiorstw

Wydłużanie aktywności zawodowej 
pracowników 50+

Zdaniem większości badanych (56,8%) wydłużenie okresu 
aktywności zawodowej pracowników 50+ nie wiąże się z ko-
rzyściami dla pracodawców . Dostrzeganie wartości w wydłu-
żaniu wieku emerytalnego było wśród respondentów zależne 
od wielkości przedsiębiorstwa . Im większa firma, tym więcej 
deklarowanych dostrzeganych korzyści z  wprowadzenia ta-
kich rozwiązań .

Wśród badanych (28,5% respondentów), którzy dostrzegali 
pozytywne skutki wydłużenia okresu zatrudnienia pracow-
ników, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, niemal połowa 
jako zaletę dłuższej aktywności zawodowej wskazała możli-
wość dalszego wykorzystywania w  organizacji wiedzy i  do-
świadczenia najstarszych pracowników .

Ponad połowa badanych (51,1%) zatrudniających osoby 
50+ pytana o  przeszkody utrudniające wydłużenie ich ak-
tywności zawodowej nie identyfikuje żadnych barier . Re-
spondenci, którzy deklarowali trudności, nie skupiali się na 
ograniczeniach po stronie organizacji firmy/zarządzania, ale 
tych, występujących po stronie samych pracowników . Przede 
wszystkim w opinii respondentów kluczową przeszkodą był 
brak zainteresowania samych pracowników 50+ kontynu-
owaniem aktywności zawodowej (22,5%) oraz braki kompe-
tencyjne tej grupy pracowników (11,1%) .

Pomimo że wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż 
pracodawcy pozytywnie oceniają pracowników 50+, to ich 
zainteresowanie programami wspierającymi wydłużenie ak-
tywności zawodowej było niewielkie . Tylko 2,3% przebada-
nych pracodawców zadeklarowało, że są zdecydowanie zain-
teresowani skorzystaniem z takich programów . 

Ponadto wiele opinii w  kontekście ludzi starszych jest 
kształtowanych na zasadzie opozycji względem ludzi mło-
dych . Warto podkreślić, że z analiz OECD wynika, że ludzie 
starsi i  młodzież nie są konkurentami na rynku pracy i  że 
zwalnianie starszych pracowników zwiększa, a  nie zmniej-
sza problem bezrobocia wśród młodzieży . Jak wskazują ba-
dania starsi pracownicy nie konkurują o miejsca pracy po-
żądane przez osoby młode, te zaś nie zajmują miejsc pracy 
zwolnionych przez osoby starsze, gdyż pracują w  nowych 
sektorach rynku pracy . Duża część zwalnianych przez star-
szych pracowników miejsc pracy zanika lub nie może być 
wprost zastąpiona młodą kadrą .

Jednym z pozytywnych skojarzeń względem starości jest 
uznanie atutu, jakim dla osób starszych jest doświadczenie –  
w tym doświadczenie zawodowe . Jednak wartość doświad-
czenia osób starszych traci na znaczeniu w sytuacji, gdy na-
byte w konkretnej firmie kwalifikacje mogą być przydatne 
jedynie w  kontekście danego przedsiębiorstwa, które po 
przerwaniu zatrudnienia, tracą na znaczeniu . 

Wyzwania rekrutacyjne
Zdecydowana większość badanych pracodawców (69,5%) 

wskazała na trudności związane z koniecznością utrzymania 
zatrudnienia załogi związaną z zastępowaniem pracowni-
ków odchodzących z organizacji . Dla 34,9% badanych rota-
cja zatrudnienia stanowi poważne utrudnienie dla funkcjo-
nowania firmy/instytucji, 34,6% ma trudności w zastąpieniu 
pracowników, ale nie wpływa to na funkcjonowanie firmy . 
Warto podkreślić, że sytuacje te dotyczą procesów rekruta-
cyjnych nie tylko pracowników 50+, co ilustruje skalę pro-
blemu, jakim jest dla przedsiębiorców utrzymanie optymal-
nych zasobów kadrowych . 

Ryc. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy Państwa firma / instytucja ma trudności 
związane z koniecznością zastąpienia odchodzących pracowników? (pytanie 
jednokrotnego wyboru, n=384)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami przedsiębiorstw

Zaledwie 5,7% badanych przedsiębiorstw nie stanęło w ostat-
nim czasie przed koniecznością rekrutacji (głównie małe firmy 
i  firmy zatrudniające do 49 pracowników), co może potwier-
dzać informacje o dużej płynności kadr na regionalnym rynku 
pracy . Przynajmniej co druga badana firma (56,0%) wskazała, że 
w ostatnich dwóch latach doświadczyła problemów związanych 
z zatrudnianiem osób spełniających ich oczekiwania . 

Wskazane powyżej problemy nie mają charakteru tymczasowe-
go i będą występować także w przyszłości . Blisko połowa respon-
dentów (49,2%) wskazała, że w  ciągu najbliższych 3  lat ich firma 

z  chorobą, uzależnieniem od pomocy otoczenia, brakiem 
niezależności finansowej itd . Stereotypy dotyczące staro-
ści i  ludzi starszych przyczyniające się do utrwalenia nega-
tywnej opinii o  starości i  zachowań dyskryminujących po-
wodują marginalizację osób starszych (również pośrednio 
wspierając ich postawy wycofania z rynku pracy) . W efekcie 
tworzy się błędne koło, które trudno przezwyciężyć. Ste-
reotypy, które mają wpływ na ocenę atrakcyjności pracow-
ników 50+ na rynku pracy skupiają się na możliwościach po-
znawczych, biologicznych (zdrowotnych) i behawioralnych 
osób starszych .

Duże znaczenie odgrywa również przeświadczenie o poten-
cjalnych kłopotach pracodawcy związanych ze stanem zdrowia 
osób 50+ . Powszechnie uważa się, że osoba młoda nie będzie 
korzystała ze zwolnień lekarskich . Tymczasem fakty wskazu-
ją, że jest dokładnie odwrotnie . Ignorowane jest również, że 
ludzie w  wieku okołoemerytalnym są przeciętnie w  lepszej 
ogólnej kondycji niż w przeszłości, i nie posiadają zobowiązań 
osób młodszych wynikających m .in . z  opieki nad dziećmi .  
Inną etykietą, która negatywne oddziałuje na postrzeganie 
części aktywności zawodowej kobiet 50+ jest ich potencjalna 
rezygnacja z  aktywności zawodowej na rzecz ról rodzinnych 
i  opiekuńczych . Biorąc jednak pod uwagę spadający poziom 
dzietności społeczeństwa, opóźnianie decyzji o  zakładaniu 
rodziny, migracje zawodowe osób młodych, jak i  wreszcie 
rosnącą aktywność zawodową dziadków, należy przyjąć, że 
w kolejnych dekadach coraz mniejsza część rodzin będzie po-
szukiwała tego rodzaju wsparcia . Co więcej, wiele osób star-
szych postrzega moment usamodzielnienia dzieci jako czas 
realizacji własnych planów i zamierzeń . Następuje stopniowe 
zmniejszenie znaczenia pełnienia ról opiekuńczych wobec 
wnuków wśród seniorów2 . Realną barierą w  zatrudnieniu 
osób 50+ mającą swoje źródło w otoczeniu rodzinnym poten-
cjalnych pracowników jest jednak brak wydajnego systemu 
opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi i wspierania 
ich opiekunów . Opiekunowie nieformalni to najczęściej opie-
kunowie rodzinni (83,2%) . 70% opiekunów to osoby w wieku 
od 41 do 70  lat (w  większości kobiety) . 52% opiekunów jest 
aktywnych zawodowo, natomiast wśród osób niepracujących 
66% pobiera emeryturę lub rentę3 . 

2 K . Pawlikowska-Łagód, O . Dąbska, E . Wołoszynek, M . Wójcik, 
Dyskryminacja osób po 50-tym roku życia na polskim rynku pracy,  
s. 268-275. 
3 Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób 
starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna, Obserwato-
rium Integracji Społecznej Wielkopolskie Regionalne Obserwato-
rium Terytorialne, Poznań, 2017, s . 7 .

robotnicze mogą najbardziej ucierpieć w związku ze starze-
niem się kadr i brakiem ich zastępowalności .

Pracodawcy w ramach przeprowadzonych wywiadów IDI 
deklarowali, że kwestia awansów zawodowych jest zależna 
od kompetencji pracownika, a nie wieku . Należy jednak pod-
kreślić, że wiek 40–50 lat uznawany jest za czas największej 
produktywności/dojrzałości kariery zawodowej . Pracownicy 
obejmujący stanowiska specjalistyczne często w  toku roz-
woju kariery zawodowej stopniowo obejmują także funkcje 
zarządcze i tym samym wchodzą w role kierowników zespo-
łu specjalistów o mniejszym stażu pracy i doświadczeniu .

Równocześnie pracownicy mający 50 i  więcej lat należą 
do pokolenia, w  którym udział osób kończących edukację 
na poziomie średnim i wyższym był niższy niż w przypadku 
młodszych generacji pracowników . Stosunkowo częściej za-
tem osoby rozpoczynające karierę zawodową w  latach 70 . 
i 80 . obejmowały stanowiska liniowe/robotnicze, na których 
wymagane było wykształcenie zawodowe, a  możliwości 
awansu były ograniczone .

Bariery w zatrudnieniu oraz stereotypy 
związane z osobami 50+

W  obliczu zachodzących globalnie przemian społecz-
nych, kulturowych bądź cywilizacyjnych dotychczasowe 
pojmowanie starości, próby określenia progu tej fazy życia 
ludzkiego i niektóre założenia „pewniki” przyjmowane przez 
ludzi starszych oraz w stosunku do ludzi starszych, straciły 
w znacznym stopniu swą aktualność . Następuje próba rede-
finicji pojęcia starości i roli osób 50+ i 60+ w społeczeństwie . 
Obserwujemy stopniowe odchodzenie od pasywnego mo-
delu starości na rzecz dłuższej aktywności zawodowej, która 
następnie jest zastępowana przez aktywność społeczną in-
nego rodzaju . Również wizerunek starszego człowieka uległ 
w  ostatnich latach znacznym przeobrażeniom, ale mimo 
wszystko słowo „starość” w dalszym ciągu ma pejoratywny 
wydźwięk . Z jednej bowiem strony dominuje tendencja do 
marginalizowania pozycji seniorów w  społeczeństwie, sta-
nowiąca efekt m .in . ich ograniczonej aktywności zawodowej 
i ekonomicznej, z drugiej strony silnie propagowana jest ko-
nieczność efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego 
i społecznego osób starszych, przekładająca się nie tylko na 
lepszą jakość życia samych zainteresowanych, ale i  innych 
grup społecznych . Następuje przekraczanie granic wieku 
w  odniesieniu do stylu życia czy podejmowanej aktywno-
ści zawodowej osób starszych, nie mniej wciąż utrzymuje 
się społeczne postrzeganie starości jako stanu kojarzonego 
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Tab. 1. Wybrane wnioski i rekomendacje dotyczące aktywności zawodowej osób 50+ 
wynikające ze zrealizowanego badania

Wniosek z badania Rekomendacja

Rekomendacje dla organów samorządowych

Aktywizacja społeczna i zawodowa 
ma korzystny wpływ na stan zdro-
wia fizycznego i psychicznego osób 
50+ i 60+, przez co będzie długofa-
lowo przyczyniać się do ogranicza-
nia kosztów ponoszonych przez 
władze samorządowe w związku 
z koniecznością zapewniania 
i rozwijania usług opiekuńczych 
świadczonych przez takie instytucje 
jak MOPS/GOPS i DPS .

Rekomenduje się wspieranie 
działań i tworzenie warunków 
dla rozwoju organizacji mode-
rujących aktywność osób  
50+ i 60+ na polu zawodo-
wym, społecznym i kultural-
nym (np . poprzez udostęp-
nianie infrastruktury, projekty 
grantowe, kontraktowanie 
usług społecznych) . 

W regionie działa wiele instytucji/
organizacji kierunkujących swoje 
działanie na aktywizację społeczną 
seniorów . Istnieje zapotrzebowanie 
na stworzenie punktu/centrum 
świadczącego usługi dla seniorów 
na rzecz ich aktywizacji zawodowej . 
Usługi na rzecz osób 50+ świadczą 
m .in . PUP, niemniej istnieje potrzeba 
stworzenia miejsca gdzie będzie 
możliwa profesjonalizacja usług skie-
rowanych do tej grupy wiekowej .

Rekomenduje się powołanie 
centrum/punktu dedykowa-
nego aktywizacji zawodowej 
osób 50+/60+, które świad-
czyłoby kompleksowe usługi 
aktywizacji zawodowej dla 
seniorów (wsparcie w pla-
nowaniu i rozwoju kariery, 
diagnozie oraz podnoszeniu 
kompetencji) .

Dynamiczny proces starzenia się 
społeczeństwa będzie generował 
potrzebę rozwoju systemu opieki 
nad osobami starszymi .
Rośnie znaczenie problemu „po-
dwójnego obciążenia” pracowników 
w wieku 50+ w wyniku łączenia 
pracy i obowiązków opiekuńczych .

Rekomenduje się podjęcie 
działań mających na celu 
usprawnienie funkcjonowania 
systemu pomocy społecznej , 
w tym działań o mniejszym po-
ziomie inwazyjności, takich jak 
programy telemedycyny i opie-
ki domowej realizowanej przez 
asystentów osób starszych .

Deficyty na rynku dotyczą „białych 
zawodów” i tendencja ta ma cha-
rakter wzrostowy .

Rekomenduje się wspieranie 
działań ułatwiających inten-
sywne szkolenia kadr medycz-
nych w zakresie geriatrii (w tym 
miejsca na rezydenturach) . 
Rekomenduje się tworzenie 
grantów i stypendiów na kształ-
cenie rehabilitantów, pielęgnia-
rek, opiekunów/asystentów 
osób starszych, specjalistów 
z zakresu opieki paliatywnej .

Większość pracodawców deklaruje, że 
nie jest zainteresowana programami 
wspierającymi wydłużenie aktywno-
ści zawodowej grupy 50+ . Eksperci 
badania twierdzą, że w dużej mierze 
pracodawcy nie są świadomi możli-
wości wsparcia jakie mogą uzyskać .

Rekomenduje się intensyfi-
kację działań promocyjnych 
prowadzonych programów  
ze środków publicznych na 
rzecz zatrudnienia osób 50+ 
przez pracodawców oraz 
zarządzania wiekiem .

Szczególnie istotne jest, aby 
oprócz szans pracy jakie stwarzają 
seniorom duże firmy, w proces ten 
włączać małe i średnie przedsię-
biorstwa, które nie posiadają trady-
cji zarządzania w ww . zakresie .

Rekomenduje się tworzenie pro-
gramów wsparcia skierowanych 
do MŚP w zakresie zarządzania 
wiekiem . Programy wspierające 
powinny uwzględniać pomoc we 
wdrażaniu rozwiązań w organiza-
cji i doradztwo w tym zakresie .

aktywne zawodowo, które mają potencjał porównywalny do 
młodszych generacji zatrudnionych .

Przedstawiciele agencji zatrudnienia byli zdania, że chociaż 
część obaw pracodawców może mieć swoje uzasadnienie 
i pracownicy starsi pod niektórymi względami mogą ustępo-
wać młodym osobom (np . siłą fizyczną, znajomością języków 
czy kompetencjami informatycznymi), to w  przypadku wielu 
stanowisk deficyty te nie są istotne . Co więcej, często mogą być 
one bilansowane innymi cechami osób 50+, które w ich ocenie 
są rzadkie u ich młodszych kolegów .

Działania wspierające wykorzystanie 
potencjału pracowników 50+

Na podstawie rozmów z pracodawcami zatrudniającymi ponad 
250 pracowników można postawić tezę, że są oni zainteresowani 
podtrzymywaniem aktywności zawodowej starszych generacji pra-
cowników . Fakt ten wynika zarówno z kontekstu tworzonego przez 
rynek pracy, jak też pozytywnego odbioru tej grupy pracowników . 
Należy mieć na względzie, że uczestniczące w badaniu firmy dyspo-
nują zasobami, które pozwalają im na wprowadzanie rozwiązań i in-
nowacji w zakresie zarządzania kadrami w sposób znacznie bardziej 
swobodny niż mogą to czynić firmy małe i średnie, chociażby dzięki 
różnorodności stanowisk, podsiadaniu działów HR itp . Niektóre fir-
my zwracały uwagę, że nawet one mimo dużych struktur borykają 
się z brakiem środków finansowych na wspieranie pracowników .

Przeprowadzone wywiady pokazały, że większość badanych firm 
jest dopiero na etapie tworzenia strategii działania wobec osób 
50+ . Przedstawiciele firm, w większości, deklarowali, że nie odczu-
wają jeszcze trudności związanych z odchodzeniem pracowników 
na emeryturę lub nie są one obecnie zagrożeniem dla funkcjono-
wania firm . Niemniej część z nich zaczyna tworzyć strategie działa-
nia, aby się na tę sytuację w perspektywie następnych lat przygo-
tować . Przewidują trudności zarówno w  kontekście konieczności 
zastąpienia wybranych specjalistów w wieku emerytalnym, posia-
dających unikalne kompetencje i kwalifikacje związane ze specjali-
zacją branży i konkretnej firmy (co wiąże się z kilkuletnim „kształce-
niem” nowego pracownika w strukturach firmy) jak i konieczności 
zarządzania personelem 50+ ze względu na postępujące starzenie 
się struktury wieku pracowników .

Badane firmy w  większości deklarowały, że nie posiadają stra-
tegii zarządzania wiekiem w  tym szczególnej polityki względem 
pracowników 50+ . Firmy niejako intuicyjnie podejmują działania 
w tym obszarze wykorzystując możliwości dostępne w zasobach 
danej organizacji, np . możliwość elastycznego zatrudnienia, za-
pewnienia opieki zdrowotnej czy rotacji stanowiskowej pracowni-
ków . Wiele rozwiązań uwzględnia wszystkich pracowników, a nie 
jedynie najstarsze grupy zatrudnionych, co jest korzystne ze wzglę-
du na długofalowe efekty takich działań .

Aby w pełni wykorzystać potencjał starszych generacji pracow-
ników, ważne są działania umożliwiające pracownikom 50+ aktyw-
ność zawodową w zakresie dopasowanym do zmieniającej się wy-
dolności i potrzeb wynikających z procesów starzenia . Pracodawcy 
wskazywali na podejmowane przez siebie działania w obszarach:
• profilaktyki zdrowia,
• ergonomii stanowisk pracy i dostosowania stanowisk do 

możliwości pracownika 50+,
• współpracy międzypokoleniowej i mentoringu,
• szkoleń pracowniczych,
• aktywności społecznej seniorów .

Ryc. 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie Pana/Pani zdaniem są mocne strony 
pracowników mających więcej niż 50 lat? (pytanie wielokrotnego wyboru, n=384)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami przedsiębiorstw

Respondenci reprezentujący powiatowe urzędy pra-
cy (PUP) sformułowali bardzo korzystną ocenę pracow-
ników 50+ . Wskazywali, że dostrzegają liczne zalety tej 
grupy wynikające zarówno z  doświadczenia zawodowe-
go i  życiowego, jak też swoistego etosu pracy bazującego  
na odpowiedzialności, zdyscyplinowaniu, sumienności i  lo-
jalności względem pracodawcy . Jednocześnie podkreślali 
duże trudności w aktywizacji zawodowej tej grupy wiekowej 
(zwłaszcza osób, które dłuższy czas były nieobecne na rynku 
pracy) . Część z  nich wynika z  indywidualnych postaw osób 
50+ . W ocenie około 45% pracowników PUP grupa ta była po-
strzegana jako nieatrakcyjna na rynku pracy . Dodatkowo funk-
cjonujące stereotypy i obawy pracodawców stanowiły barierę 
w uzyskaniu przez nich zatrudnienia .

Głównym wyzwaniem aktywizacji osób 50+ w regionie jest 
monitorowanie zapotrzebowania na pracowników w tej gru-
pie wiekowej na lokalnych rynkach pracy oraz organizacja 
kampanii dedykowanych pracodawcom promujących zarzą-
dzanie wiekiem i dostępne instrumenty finansowe wspierające 
przedsiębiorstwa w  tym zakresie . Przekonanie pracodawców 
do podjęcia wysiłku wprowadzenia zmian w organizacji pracy 
wymaga upowszechnienia tzw . dobrych praktyk i ciągłego roz-
woju instrumentów wsparcia finansowego dla pracodawców .

Również zdaniem przedstawicieli agencji zatrudnienia oso-
by mające 50 i więcej lat są atrakcyjnymi pracownikami . Spe-
cjaliści ds . zatrudnienia, podobnie jak wszystkie grupy eksper-
tów uczestniczące w  badaniu, podkreślali przede wszystkim 
ich doświadczenie, zarówno to związane z  kompetencjami 
ściśle branżowymi, jak i  doświadczenie życiowe, które także 
buduje potencjał pracownika . Zwracali uwagę na fakt, że dzi-
siejszy pracownik w  wieku przedemerytalnym cieszy się naj-
częściej znacznie lepszym stanem zdrowia niż ich równolatek 
sprzed dwóch, trzech dekad . Często są to zatem osoby w pełni 

Co wymaga podkreślenia, ponad połowa z respondentów 
zatrudniających osoby 50+ (53,6%) wskazała także, że ich fir-
my tworzą zachęty do kontynuowania aktywności zawodo-
wej przez pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytal-
ne . Jednak aż 45,8% podmiotów nie podejmowało żadnego 
rodzaju działań w tym kierunku .

Ryc. 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Proszę powiedzieć, jaka jest najczęstsza 
praktyka w Państwa firmie wobec osób, które nabywają uprawnienia emerytalne? 
(pytanie jednokrotnego wyboru, n=360)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedstawicielami przedsiębiorstw

Najczęściej wdrażanym działaniem mającym na celu wy-
dłużenie aktywności zawodowej osób pracujących w wieku 
ponad 50  lat przez pracodawców były szkolenia zawodowe 
umożliwiające aktualizację wiedzy (55,3%) . Badanie pokaza-
ło, że aż 41,4% pracodawców umożliwiało także korzystanie 
z elastycznych godzin pracy .

Firmy preferowały zatrudnianie pracowników, którzy nabyli 
uprawnienia emerytalne, w oparciu o umowę o pracę w wy-
miarze całego (35,6%) lub części etatu (34,4%) . Fakt, że pra-
codawcy preferują współpracę z osobami 50+ na podstawie 
umów o pracę (na cały lub część etatu), należy uznać za oko-
liczność sprzyjającą podtrzymywaniu aktywności zawodowej 
tej grupy . Większa niż w przypadku umów cywilno-prawnych 
stabilność współpracy i  posiadanie ubezpieczenia społecz-
nego znacząco podnosi atrakcyjność pracy dla starszych 
pracowników, gdyż bezpieczeństwo i stabilizacja zawodowa 
jest dla nich istotną wartością (zwłaszcza gdy podejmowanie 
zatrudnienia jest dla nich koniecznością ze względów finan-
sowych) . Podkreślali to również pracodawcy i eksperci rynku 
pracy w wywiadach pogłębionych .

Ocena pracowników 50+
Na podstawie wyników badań ilościowych należy uznać, że 

pracodawcy mieli pozytywną opinię o  kategorii pracobior-
ców w wieku 50+ . Respondenci wskazywali szereg mocnych 
stron tej grupy pracowników . Przede wszystkim wskazywano 
ich doświadczenie zawodowe i  życiowe (93,2% responden-
tów), ale także odpowiedzialność i  zdyscyplinowanie . Zde-
cydowanie gorzej natomiast oceniane są: wydajność pracy, 
determinacja i gotowość do pracy w nienormowanym czasie .

Wśród słabych stron pracowników mających 50 i  więcej 
lat akcentowano szczególnie częste problemy zdrowotne 
(75,3%), a także utrwalone przyzwyczajenia i nawyki (67,2%) 
oraz związane z  wiekiem obniżenie sprawności fizycznej 
(65,4%) . Co ciekawe, przy tak postawionym pytaniu wydaj-
ność pracy osób starszych nie stanowiła już dla responden-
tów problemu (12,5% wskazało ją jako słabą stronę starszych 
pracowników) . 
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Podsumowanie
Wnioski z przeprowadzonego badania dowodzą, że liczna 

grupa osób 60+ na wielkopolskim rynku pracy jest ważną 
„rezerwą”, mogącą wypełnić rosnącą lukę kadrową . Wymagać 
to będzie odpowiedniego przygotowania i  nastawienia nie 
tylko pracodawców, ale i  całego systemu społecznego . Nie 
zawsze kontynuacja dotychczasowych zadań zawodowych 
przez osoby 60+ bądź zatrudnienie ich w  zawodach, które 
najtrudniej obsadzić na rynku, jest możliwa, stąd ich ścież-
ka zawodowa powinna być formowana z  uwzględnieniem 
indywidualnych predyspozycji i  możliwości . Konieczne jest 
także dostosowywanie zadań i warunków pracy do potrzeb 
osób starszych . Wyzwaniem dla rynku pracy stają się zawody 
o charakterze „starzejącym się”, charakteryzujące się wysokim 
średnim wiekiem pracowników, w  których to często osoby 
60+ nie mogą już pracować, np . ze względów zdrowotnych, 
a jednocześnie nie ma zastępowalności kadry .

Wniosek z badania Rekomendacja

Rekomendacje dla organizacji pozarządowych (organizacji 
pracodawców, organizacji promujących aktywizację społeczną 
i zawodową osób 50+, innych podmiotów, których działalność 
w całości lub częściowo obejmuje tematykę objętą badaniem)

Do barier wdrażania strategii 
zarządzania wiekiem w polskich 
przedsiębiorstwach wciąż należy 
niska świadomość konieczności in-
westowania w rozwój kapitału ludz-
kiego . Menadżerowie (menadże-
rowie HR) wciąż jeszcze zbyt mało 
dostrzegają kwestie społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz nie 
są dostatecznie gotowi do podjęcia 
współpracy z organizacjami .

Rekomenduje się komuniko-
wane m .in . przez organizacje 
otoczenia biznesu, agencje roz-
woju regionalnego, organizacje 
branżowe wspierające praco-
dawców itp . danych nt . zmian 
demograficznych i informowa-
nie o konsekwencjach procesów 
starzenia się społeczeństwa dla 
gospodarki i rynku pracy) .
Promocja korzyści ale przede 
wszystkim narzędzi do organi-
zowania pracy pracowników  
w ramach zespołów międzypo-
koleniowych .
Tworzenie projektów (szkoleń, 
warsztatów) dedykowanych 
MŚP i popularyzowania aktual-
nej wiedzy i rozwiązań z zakresu 
zarządzania wiekiem wśród 
kadry menażerskiej .

Kompetencje posiadane przez 
osoby w wieku 50+ nieznacznie 
różnią się od wymagań stawianych 
przez pracodawców . Uzyskane wy-
niki badania pokazały, że w grupie 
pracowników w wieku powyżej 
50 lat obserwować można duże 
luki kompetencyjne w obszarze 
umiejętności komputerowych . 
Należy podkreślić, że deficyty te 
stanowią nie tylko obciążenie dla 
osób chcących podejmować prace 
o charakterze stricte biurowym, 
ale stanowią także obciążenie dla 
pracowników liniowych/fizycznych, 
od których także jest wymagany 
podstawowy poziom umiejętności 
w tym zakresie .

Rekomenduje się rozwój 
oferty szkoleniowej i edukacyj-
nej dopasowanej do potrzeb 
i sposobu uczenia się przez 
osoby 50+ (pracujące i poszu-
kujące pracy), koncentrującej 
się na rozwijaniu umiejętności 
wykorzystania nowoczesnych 
rozwiązań technicznych (ob-
sługa komputera i oprogramo-
wania) . Rozwój kompetencji  
i dopasowanie zakresu kwali-
fikacji cyfrowych osób 50+ do 
aktualnych potrzeb rynku pra-
cy przyczyni się do znaczącego 
podniesienia atrakcyjności tej 
grupy zawodowej .
Kursy powinny być dostoso-
wane do potrzeb różnych grup 
osób 50+, zarówno bezrobot-
nych, jak i aktualnie zatrud-
nionych .

Szkolenia oferowane pracownikom 
muszą odpowiadać potrzebom 
konkretnej firmy, niezbędny jest 
więc udział pracodawców lub eks-
pertów z danej branży w tworzeniu 
programów zajęć . 

Stworzenie warunków do 
rozwoju stałej współpracy 
pracodawców z instytucjami 
szkoleniowymi w zakresie 
kształtowania oferty edukacyj-
nej i rozwojowej dla pracowni-
ków w tym również osób 50+ . 
Wspieranie systemu informacji 
dotyczącej dostępu do edu-
kacji i szkoleń dla osób 45+, 
np . poprzez rozwój portalu 
internetowego zawierającego 
informacje o dostępności szko-
leń dla osób 50+ oraz rozwój 
i promocję oferty szkoleń dla 
osób bezrobotnych organizo-
wanych przez urzędy pracy .

Promowanie „późnych karier 
zawodowych” – kampania 
promocyjna opierająca się  
na przedstawieniu historii pod-
jęcia zatrudnienia przez osobę 
po 50 . roku życia i zbudowania 
satysfakcjonującej kariery – ma-
jąca na celu upowszechnianie 
wizerunku osoby starszej jako 
aktywnej zawodowo .

W kontekście aktywizacji osób 50+ 
i uzupełniania przez nich kwalifika-
cji kluczowa jest indywidualizacja 
wsparcia i takie planowanie ról 
zawodowych seniorów, by mogli 
oni się w nich realizować w ramach 
swoich kompetencji i fizycznych 
możliwości .

Rekomenduje się wdrażanie roz-
wiązań o charakterze indywidual-
nego wsparcia psychologicznego 
i doradztwa zawodowego dla 
osób 50+ . Ten rodzaj oddziaływa-
nia pozwoli zindywidualizować 
ścieżkę rozwoju osoby chcącej 
podtrzymać/wznowić aktywność 
zawodową poprzez bazowanie 
na indywidualnych potencjałach 
i biografii zawodowej .
Rekomenduje się rozwój 
kadry doradców zawodowych 
i coachów (w tym osób w wieku 
50+) specjalizujących się w pracy 
z osobami 50+/60+ .

Pracodawcy nie stosują powszech-
nie działań z obszaru zarządzania 
kadrami i rozwoju kompetencyjne-
go organizacji . Zjawisko to dotyczy 
zwłaszcza podmiotów mniej-
szych, które nie posiadają ścieżek 
rozwoju pracowników i strategii 
zarządzania wiekiem . W świetle 
wyników badania należy uznać, 
że pracodawcy nie są przekonani 
o ich celowości i nie widzą zalet 
płynących z faktu posiadania tego 
rodzaju procedur .

Rekomenduje się wspieranie pra-
codawców w procesie rozwoju 
kultury organizacyjnej popula-
ryzacji rozwiązań budujących 
środowisko pracy przyjazne 
pracownikom w wieku 50+ .
Wsparcie powinno być dopaso-
wane do potrzeb różnych typów 
przedsiębiorstw i obejmować 
zarówno programy szkole-
niowe, budowania zespołów 
heterogonicznych generacyjnie, 
tworzenia relacji między pracow-
nikami w różnych kategoriach 
wiekowych, jak też informowa-
niu pracodawców o korzyściach 
jakie tego rodzaju polityki niosą 
także dla podmiotów mniejszych 
i średniej wielkości .

Kanały rekrutacji wybierane przez 
firmy często pomijają pracowników 
starszych .
Nie zawsze oczekiwania pracodaw-
ców formułowane w ogłoszeniach 
rekrutacyjnych są zbieżne z realny-
mi potrzebami i zakresem kwalifi-
kacji, jakie powinna posiadać osoba 
obejmująca dane stanowisko .

Rekomenduje się promowa-
nie kanałów rekrutacyjnych 
uwzgledniających różnorodność 
wieku potencjalnych 
kandydatów .
Dopasowanie wymagań do fak-
tycznie pełnionych obowiązków 
i rezygnacja z nadmiernych ocze-
kiwań (np . w zakresie znajomości 
języków obcych) przyczyni się 
do poszerzenia możliwości re-
krutacji mających deficyty w tym 
zakresie osób 50+ .
Organizowanie warsztatów 
dla osób 50+ z tworzenia 
dokumentów aplikacyjnych 
oraz tworzenia sieci kontaktów 
zawodowych .

Uwzględnianie ograniczeń (m .in . fizycz-
nych/psychofizycznych) grupy 50+ jest 
kluczowe przy m .in . organizowaniu 
stanowisk pracowniczych, planowaniu 
form zatrudnienia dla optymalnego 
wykorzystania ich zasobów .

Rekomenduje się zachęcanie praco-
dawców do rewizji obecnie stoso-
wanych opisów stanowisk i audytu 
wymagań pod kątem zasadności 
względem realnych potrzeb .

Wniosek z badania Rekomendacja

Prowadzone na poziomie centralnym 
działania powinny przewidywać zmianę 
sposobu wydatkowania środków 
Funduszu Pracy – w sytuacji niższe-
go bezrobocia środki z FP powinny 
w większym stopniu służyć utrzymaniu 
dotychczasowej pracy niż wspierać 
osoby poszukujące pracy .
Ponadto zwiększenie udziału w FP 
części przeznaczanej na Krajowy Fun-
dusz Szkoleniowy, służący zapobiega-
niu utracie zatrudnienia przez osoby 
pracujące z uwagi na ich nieadekwat-
ne do potrzeb pracodawcy umiejętno-
ści i kompetencje . 
Obecna oferta dostępnych instru-
mentów aktywizacji dostępna w PUP 
została oceniona jako niewystarczająca .
Istnieje potrzeba stworzenia modelu 
stopniowego wycofywania się/wy-
chodzenia osób starszych z aktywno-
ści zawodowej .

Rekomenduje się inspirowa-
nie rozwiązań pozwalających 
na poszerzenie możliwości 
przekwalifikowywania/dosz-
kalania pracowników w trakcie 
zatrudnienia oraz tworzenie 
instrumentów finansowych 
wspierających pracodawców 
zatrudniających osoby 50+ 
(to zadanie stoi również przed 
urzędami pracy, organizacjami 
pracodawców i organizacjami 
pozarządowymi) .

Systemy zarządzania urzędami 
i jednostkami budżetowymi powin-
ny również uwzględniać w polityce 
zatrudnieniowej i organizacji pracy 
zarządzanie wiekiem . 

Rekomenduje się rozwój 
systemów zarządzania urzędami 
i jednostkami budżetowymi, które 
uwzględniają rozwiązania i narzę-
dzia, których oczekuje się od pra-
codawców w zakresie profilaktyki 
zdrowia i zarządzania wiekiem, tj . 
elastycznego czasu pracy, tworze-
nia zachęt do łączenia emerytury 
z pracą zawodową itp .

Wniosek z badania Rekomendacja

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy

Proces starzenia się społeczeństwa 
postępuje w sposób dynamiczny, 
co przekładać się będzie na wzrost 
średniego wieku pracowników . 
Wygeneruje to potrzebę dostoso-
wania organizacji (pracodawców) 
do zatrudniania starszych pracowni-
ków i tworzenia im warunków pracy 
umożliwiających efektywne funkcjo-
nowanie w organizacji . Równocze-
śnie świadomość tych zjawisk wśród 
pracodawców jest nadal niska .
Wyzwaniem jest, aby podejmowane 
działania aktywizacyjne uwzględ-
niały zmiany wynikające z różnic 
pokoleniowych, którym podlegają 
sami seniorzy, jak również ich po-
trzeby i zasoby . 

Rekomenduje się prowadzenie 
aktywnych kampanii informacyj-
nych skierowanych do praco-
dawców, uświadamiających skalę 
wyzwań, z jakimi będzie mierzył 
się rynek pracy, w związku 
z podnoszeniem się przeciętnego 
wieku pracowników .
Konieczna jest prozatrudnienio-
wa edukacja pracodawców . Pod-
kreślanie szans (zwłaszcza bezpo-
średnich korzyści biznesowych) 
jakie daje zatrudnianie osób 50+ 
i wartości, jakie ta grupa może 
wnieść do firm i organizacji .
Monitorowanie lokalnych rynków 
pracy pod względem zapotrzebo-
wania na pracowników 50+, two-
rzenie analiz zapotrzebowania 
na zawody „srebrnej gospodarki” . 
Tworzenie i upowszechnianie 
komunikatów na ten temat .

Wizerunek pracowników 50+ jest 
obciążony stereotypowym po-
strzeganiem osób starszych przez 
pracodawców i współpracowników 
jako osób posiadających niższe 
kompetencje, mniejszą elastycz-
ność czy niską wydajność (w tym 
problemy zdrowotne), co skutkuje 
nierównym traktowaniem .

Rekomenduje się popularyzację 
wyników badań dot . stereo-
typów w odniesieniu do osób 
50+ m .in . na realne poziomy 
nieobecności i kosztów jakie po-
szczególne grupy pracowników 
generują z powodu zwolnień 
chorobowych i opiekuńczych .
Upowszechnianie pozytywnych
przykładów dotyczących aktyw-
ności pracowników 50+ .
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Ryc. 1. Prognozy rozwoju sztucznej inteligencji osiągającej ludzką wydajność  
od 2016 roku

Źródło: K. Grace i in., When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts, Future of Humanity 
Institute, Oxford University, Yale University 2017 r., za: Pracownik przyszłości, (red.) B. Kaszubowska,  
M. Jungiewicz, Gdańsk 2019

Ryc. 2. Prognozy rozwoju sztucznej inteligencji osiągającej ludzką wydajność od 
2016 roku (pierwsze 25 lat)

Źródło: K. Grace i in., When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts, Future of Humanity 
Institute, Oxford University, Yale University 2017 r., za: Pracownik przyszłości, (red.) B. Kaszubowska,  
M. Jungiewicz, Gdańsk 2019

Ryc. 3. Na ile zgadzasz się z prognozami, że w przyszłości znacząca część prac będzie 
wykonywana przez roboty lub z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?

Źródło: Ankieta internetowa przeprowadzona wśród reprezentatywnej grupy 1327 internautów, Mobile 
Institute na zlecenie Infuture Hatalska Foresight Institute, maj 2018 r., za: Pracownik przyszłości,  
(red.) B. Kaszubowska, M. Jungiewicz (2019) 

Interesujących danych dostarcza także badanie internau-
tów, którzy wyrażali opinie na temat zastępowania wykony-
wanej pracy przez człowieka robotami i sztuczną inteligencją 
(ryc . 3 i 4) . Wyniki ankiet wskazują na przewagę tych, którzy 
spodziewają się, że roboty i AI w przyszłości odegrają bardzo 
dużą lub dużą rolę w zastępowaniu prac wykonywanych do-
tychczas przez człowieka . Jednak w odpowiedzi na pytanie: 
co czujesz idąc do pracy, wiedząc, że musisz współpracować 
ze sztuczną inteligencją? negatywne odczucia wyraziło 68%, 

była również próba określenia działań, jakie powinny zostać 
podjęte w  województwie wielkopolskim aby optymalnie 
przygotować regionalny rynek pracy do wyzwań związanych 
z rozwojem technologicznym .

Korzyści i zagrożenia związane z czwartą 
rewolucją przemysłową – doświadczenia 
i prognozy

W  wielu państwach następuje reorientacja polityki prze-
mysłowej w kierunku rozwoju przemysłu czwartej generacji . 
Służyć ma to utrzymaniu lub utworzeniu nowych miejsc pra-
cy poprzez poprawę konkurencyjności krajowych przedsię-
biorstw . Zwolennicy poglądu, że Przemysł 4 .0 jest rewolucją 
formułują nawet przekonania sugerujące że pojawia się „życie 
4 .0” . Oznacza to, że Przemysł 4 .0 ma wpłynąć na naszą rzeczy-
wistość społeczną i gospodarczą, gdyż toczące się przemiany 
technologiczne oddziałują nie tylko na produkcję przemy-
słową, ale także na sposób funkcjonowania administracji pu-
blicznej, ochrony zdrowia, rynku pracy, a więc takich kwestii, 
jak dojazd do pracy, czas pracy, organizacja stanowisk pracy, 
szkoleń itp .1 . Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej to 
nie tylko próba zwiększenia efektywności, wydajności i kon-
kurencyjności przemysłu . Odnosi się ona również do zasto-
sowania wynikającej z rozwoju technologicznego możliwości 
m .in . dla: partycypacji obywatelskiej w  życiu politycznym 
poprzez e-administrację i  wykształcanie społeczeństwa cy-
frowego, zwiększenia dobrobytu i jakości życia ludzi, zrówno-
ważonego rozwoju, zwiększenia powszechności korzystania 
z odnawialnych źródeł energii, podniesienia poziomu opieki 
zdrowotnej2 . Globalizacja napędzana przez technologie opar-
te o globalną sieć ma również negatywny wymiar . W ujęciu 
globalnym powszechne jest zanieczyszczanie planety, nie-
równości dochodowe, wykorzystywanie taniej siły robo-
czej w krajach rozwijających się . Doświadczenia historyczne 
pokazują, że innowacje przemysłowe raczej tworzą nowe 

1 M . Götz, J . Gracel (2017)
2 L . Ferreira, N . Lopes, J . Silva, G . D . Putnik, M .M . Cruz-Cunha, P . Sil-
va Avila (2018), Technological Developments in Industry 4.0 for Busi-
ness Applications

możliwości w  zakresie zatrudnienia, aniżeli je niwelują3 . 
Jednak coraz bardziej obecna w  naszym życiu będzie idea 
kształcenia ustawicznego, gdyż postęp technologiczny, który 
jeszcze przyspieszy wymagać będzie ciągłego podnoszenia 
naszych kompetencji . Nie ulega również wątpliwości, że za-
nikać będą proste zawody fizyczne, które związane są z wy-
konywaniem powtarzalnych, rutynowych czynności na rzecz 
tych związanych z  myśleniem kreatywnym, abstrakcyjnym . 
Elastyczna organizacja pracy związana ze zdalnym wykony-
waniem zadań (ang . digital workplace) czy outsourcingiem 
ma szansę sprawić, że nasza praca będzie bardziej wydajna, 
a  dodatkowo łatwiejsze będzie łączenie życia zawodowego 
i prywatnego4 . 

Warto także wspomnieć o innych innowacjach i zja-
wiskach, które uznać można za zalążki kolejnej – piątej 
rewolucji przemysłowej. Wymienić wśród nich należy: 
rozszerzenie badań i zastosowań sztucznej inteligencji, 
upowszechnianie nowych generacji robotów, które potra-
fią wchodzić w interakcję z innymi robotami oraz adapto-
wać się do nowych warunków i wymagań w otoczeniu, 
stosowanie systemów rzeczywistości rozszerzonej, które 
mają za zadanie wspierać projektowanie i serwisowanie 
urządzeń, upowszechnianie technologii tzw. wytwarzania 
przyrostowego, np. drukarek 3D, nie tylko do prototypo-
wania, ale również do realizacji indywidualnych zamó-
wień w personalizowanej produkcji.

Według ekspertów znacznie więcej zmian w  gospodarce 
i  w  życiu społecznym należy się spodziewać wraz z  rozwo-
jem i  upowszechnianiem sztucznej inteligencji (AI, ang . Ar-
tificial Intelligence) . Poglądy dotyczące oddziaływania AI na 
rynek pracy nie są jednoznaczne . Portal Statista szacował po-
nad 36-krotny5 wzrost wartości rynku AI na świecie w latach 
2016–2026, ale prognozy dotyczące liczby zatrudnionych wy-
partych przez roboty i sztuczną inteligencję są nadal bardzo 
mocno zróżnicowane . Badacze z Uniwersytetu w Oksfordzie 
szacowali w tym czasie, że do 2030 roku zlikwidowanych zo-
stanie 47% obecnie istniejących zawodów6 . Eksperci OECD 
natomiast prognozują znacznie mniejszy odsetek (9%) likwi-
dowanych miejsc pracy7 . Przykładem rozbieżności w progno-
zach może być kwestia rozwoju sztucznej inteligencji osiąga-
jącej ludzką wydajność (ryc . 1) . Wykres wskazuje zarówno na 
bardzo optymistyczne scenariusze z  punktu widzenia wdra-
żania AI na rynku pracy, jak i  scenariusze, które przewidują 
relatywnie odległy okres możliwości zastępowania człowieka 
przez sztuczną inteligencję w  wykonywaniu analizowanych 
zadań . Znacznie bliższą perspektywę czasową wykonywania 
niektórych pracprzedstawiono na ryc . 2 . Według tego zesta-
wienia już za kilka lat AI będzie mogła być wykorzystywana do 
składania prania, prowadzenia ciężarówek czy też tłumaczenia .

3 M . Donzelli, The impact of Industry 4.0 on society
4 E .C . Moraes, H .A . Lepikson (2017), Industry 4.0 and its impacts on 
society
5 Raporty dotyczące sztucznej inteligencji na portalu The Statistic 
Portal [online], (red .) B . Kaszubowska, M . Jungiewicz (2019), Gdańsk .
6 C .  B .  Frey, M .  A .  Osborne, The Future Of Employment: How 
Susceptible Are Jobs To Computerisation?, [online], za: Pracownik 
przyszłości, (red .) B . Kaszubowska, M . Jungiewicz, Gdańsk 2019
7 M . Arntz, T . Gregory, U . Zierahn, The Risk of Automation for Jobs 
in OECD Countries za: Pracownik przyszłości, (red .) B . Kaszubowska, 
M . Jungiewicz, Gdańsk 2019

Wstęp
Rozwój współczesnej gospodarki jest zdeterminowany szere-
giem uwarunkowań . Do najważniejszych, pozwalających na 
osiągnięcie przewag konkurencyjnych, należy wykorzysta-
nie najnowszych technologii i  innowacji pozwalających na 
wdrażanie rozwiązań w ramach Przemysłu 4 .0 . Postęp tech-
nologiczny wpływa tak naprawdę na wszystkie strefy życia 
człowieka . Obok rozwiązań zwiększających produktywność 
w  poszczególnych gałęziach gospodarki, nowoczesne tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne dostarczają nieograni-
czonych informacji, pozwalających na powszechną komuni-
kację w skali globalnej, co implikuje zarówno przyspieszenie 
rozwoju gospodarek na poziomie państw i regionów, jak rów-
nież dynamiczny rozwój poszczególnych przedsiębiorstw . 
Jednym z przejawów dynamiki tych zmian, jest wchodzenie 
w nowy etap standardów procesów produkcyjnych, związa-
nych z  nadchodzącą tzw . czwartą rewolucją przemysłową . 
Trendy te mają ogromny wpływ na wszystkie obszary życia 
społecznego, w tym kształtowanie się teraźniejszego i przy-
szłego rynku pracy, w  tym na sytuację zatrudnienia m .in . 
poprzez zmianę możliwości produkcyjnych współczesnych 
przedsiębiorstw, kształt współczesnych trendów konsump-
cyjnych, zmianę czynników decydujących o konkurencyjno-
ści firmy . Jednym z najbardziej znaczących czynników, w du-
żej mierze wynikających z rozwoju technologicznego, jaki ma 
wpływ na kształt zarówno popytu na pracę, jak i  jej podaży, 
jest bez wątpienia tempo w  jakim zmiany współcześnie za-
chodzą . Dynamika zmian uniemożliwia dokładne określenie 
przyszłych potrzeb kadrowych, ale jednocześnie zmusza do 
obserwowania istniejących trendów oraz tendencji i projek-
towania działań w sposób pozwalający na optymalne przygo-
towanie się do nadchodzących wyzwań przyszłości .

Artykuł stanowi streszczenie ekspertyzy przygotowanej na 
zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Te-
rytorialnego pn . Wyzwania przyszłości i trendy globalne w za-
kresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski 
rynek pracy . Ekspertyza dostarczyła wiele informacji na temat 
poziomu przygotowania wielkopolskich podmiotów zaanga-
żowanych w kreowanie polityki zatrudnienia, takich jak szko-
ły, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu czy przed-
siębiorstwa, na spodziewane zmiany . Celem opracowania 

Agata Jakubowicz
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne  
Departament Polityki Regionalnej  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umiejętności przyszłości jako wyzwanie w zakresie 
rozwoju technologicznego na wielkopolskim rynku pracy
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prac może zostać zastąpionych przez automaty, a w Polsce 
ponad 40% . W  zawodach takich jak: sprzedawca przez te-
lefon, urzędnik w banku lub na poczcie, agent ubezpiecze-
niowy, bibliotekarz, księgowy, recepcjonista, sprzedawca, 
robotnik rolny, zagrożenie automatyzacją sięga ponad 90% . 
Niski stopień zagrożenia automatyzacją (poniżej 10%) doty-
czy zawodów wymagających kreatywności i  niepowtarzal-
nego działania . Należą do nich: terapeuta, psycholog, pielę-
gniarka, analityk, lekarz, wykładowca czy też opiekunka dla 
dziecka15 .

Zauważyć należy, że w Polsce według raportu Tren-
kwalder Rynek pracy oczami pracodawców. Efektywność 
i plany rekrutacyjne na drugą połowę 2019, najbardziej 
poszukiwani (zdaniem pracodawców) są pracownicy nie-
związani z Przemysłem 4.0. Należą do nich np. operator 
maszyn, elektryk i elektromechanik, operator wózka wi-
dłowego, pracownik produkcji, magazynier. Jest to wyni-
kiem zaniedbań edukacyjnych ostatnich 25 lat. Podkre-
ślić należy jednak, że wśród najlepiej płatnych stanowisk 
pracy wymienić należy pracowników branży IT. Jest to 
związane z jednej strony z deficytem specjalistów w tym 
obszarze, ale także z wysokiej wartości dodatkowej wy-
twarzanej przez tę branżę. Istotną rolę odgrywa przy tym 
popularność języków programowania. Na przykład w Pol-
sce w 2019 roku zdecydowanie najwięcej (10–15 tys. zł 
miesięcznie) zarabiali posługujący się Scalą, czy Javą, 
szczególnie na wysokim poziomie umiejętności, co nadal 
należy do najlepiej opłacanych kompetencji16.

W Polsce bardzo dynamicznie też rozwija się sektor 
BPO17. W tym sektorze poszukiwane są osoby z bardzo 
dobrą znajomością języków obcych, specjaliści księgo-
wości i finansów. Oprócz tego, jednymi z najbardziej po-
żądanych zawodów w 2019 roku byli: inżynier danych 
oraz specjaliści Data Science. Spodziewać się nale-
ży dalszego wzrostu zapotrzebowania na te profesje. 
Równocześnie, oczekiwać można powstawania nowych 
zawodów, jeszcze dzisiaj nieistniejących. Będą one po-
wstawać w obszarze technologii, tzw. nowych maszyn, 
e-biznesie, reklamie, marketingu, ale także w ramach 
ekonomii społecznej, branży szeroko pojętej rozrywki. 
Oczekiwać należy dalszego wzrostu zapotrzebowania 
na programistów18.

Obniżający się poziom zasobów pracy związany z demo-
grafią koresponduje dodatnio z  obserwowanymi inwesty-
cjami w rozwój umiejętności człowieka przez całe życie, co 
jest niezbędne z uwagi na „starzenie się” umiejętności . Bar-
dzo ważną rolę w rozwoju kompetencji tej grupy uczących 
się osób, odgrywają osoby wspierające . Komisja Europejska 
22 maja 2018 roku przedstawiła zaktualizowany katalog po-
żądanych umiejętności zarówno podstawowych, jak i prze-
krojowych . 

15 Aktywni+ Przyszłość rynku pracy
16 Aktywni+ Przyszłość rynku pracy
17 BPO to skrót od ang . Business Process Outsourcing . Na rynku ame-
rykańskim jest on jednak rozwijany jako Business Process Offshoring . 
Jest to skrót używany na określenie sektora outsourcingu procesów 
biznesowych, za: Kariera w finansach
18 Zawody przyszłości 2020/2030

wzrost zapotrzebowania na umiejętności i pracę nowe-
go typu. Współczesny model wymaga od pracownika 
ciągłego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności, 
przyjmowania nowych pozycji i ról w przedsiębiorstwie. 
W modelu takim pracownicy zajmują się podejmowa-
niem kluczowych decyzji i koordynacją procesu produk-
cji, jego programowaniem, definiowaniem i przekazywa-
niem procedur maszynom do wykonania. Coraz większe 
znaczenie odgrywa społeczna odpowiedzialność bizne-
su, a więc relacje z otoczeniem i klientem. W związku 
z tym tak ważne stają się kompetencje związane ze 
skuteczną komunikacją, elastycznością i przywództwem 
nakierowanym na współpracę. 

Zgodnie z przewidywaniami McKinsey Global Institu-
te postępy w obszarach automatyzacji, technik oblicze-
niowych oraz AI mogą spowodować, że w 2030 roku na 
świecie od 400 mln do 800 mln ludzi będzie zmuszonych 
do przekwalifikowania się lub straci zatrudnienie. Zmiany 
mogą dotknąć aż 20% wszystkich pracujących. Dodać 
należy, że nie dotyczy to wyłącznie robotników i pracow-
ników o niskich kwalifikacjach, ale i licznych specjalistów, 
a nawet artystów. Sformułowano przewidywanie, że do 
2030 roku globalnie zostanie zautomatyzowany nakład 
pracy stanowiący od 0% do 30% wszystkich godzin ro-
boczych (zależnie od szybkości popularyzacji różnych 
technologii, co zależne jest od państwa i jest zdetermi-
nowane dominującymi rodzajami zadań wykonywanych 
przez pracowników)13.

Wśród zawodów najbardziej podatnych na automa-
tyzację wymienia się te, które wymagają aktywności 
fizycznej w „przewidywalnych środowiskach”. Autorzy 
raportu wskazywali pracowników zajmujących się m.in. 
zadaniami w banku, pracą doradczą w zakresie praw-
nym, księgowością i przetwarzaniem transakcji back-of-
fice. Podkreślają jednak, że wdrażana automatyzacja 
wcale nie musi ograniczyć zatrudnienia w tych branżach 
i profesjach, gdyż pracownicy otrzymają nowe zadania. 
W przypadku wykonywania prac związanych z nieprze-
widywalnymi środowiskami (np. ogrodnicy, hydraulicy, 
opieka nad dziećmi lub osobami starszymi) automatyza-
cja będzie miała charakter znacząco ograniczony. Przy-
czynę obniżonej automatyzacji tych zawodów stanowią 
nie tylko trudności techniczne, ale i niska opłacalność 
tych procesów z uwagi na relatywnie niskie płace, co 
stanowi o niskim koszcie takiej pracy. Mniejsze znacze-
nie automatyzacji można przewidywać także w takich 
dziedzinach jak: zarządzanie ludźmi, wykorzystanie wie-
dzy specjalistycznej, w przypadku których maszyny nie 
są w stanie dorównać wydajności człowieka14. 

Przewiduje się, że w Polsce zagrożonych wysokim bezro-
bociem technologicznym jest około 8–9% zatrudnionych 
(w branżach, gdzie 70% wykonywanych zadań da się zauto-
matyzować) . Zakłada się, że za 25 lat prawie połowa istnie-
jących dzisiaj profesji zostanie zastąpiona przez maszyny . 
W  państwach OECD, charakteryzujących się dynamicznym 
rozwojem technologicznym średnio około 57% wszystkich 

13 McKinsey Global Institute (2017), Jobs lost, jobs gained: Workforce 
transitions in a time of automation
14 McKinsey Global Institute (2017)

i nierutynowych zadań, niestabilność zatrudnienia i docho-
dów, związaną z  rosnącą polaryzacją struktury zawodowej 
(wysokie kwalifikacje i wysokie wynagrodzenia vs . za niskie 
kwalifikacje i nisko płatne miejsca pracy), rosnącą zależność 
miejsc pracy od rynków zagranicznych, spadek liczby lud-
ności w  wieku produkcyjnym, rosnącą integrację życia za-
wodowego i  prywatnego oraz uelastycznienie sposobów 
wykonywania pracy i wzrost udziału niestandardowego za-
trudnienia9 .

Skutecznie funkcjonujący współczesny rynek pracy w coraz 
większym zakresie opiera się nie tyle na poszukiwaniu taniej 
siły roboczej, co w znacznie większej mierze na zatrudnianiu 
pracowników posiadających szereg nowych umiejętności . 
Pracodawcy w coraz większym stopniu oczekują umiejętności 
złożonych, wśród których szczególne ważne miejsce zajmują: 
umiejętność współpracy w zespole, skuteczna komunikacja, 
wysoka zdolność rozwiązywania problemów . W  większości 
nowych miejsc pracy oczekiwane są również na pewnym po-
ziomie umiejętności cyfrowe służące inteligentnemu, zrów-
noważonemu rozwojowi, sprzyjając lepszemu proinnowacyj-
nemu wykorzystaniu potencjału technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych . Służy temu upowszechnianie dostępu do 
Internetu oraz systematyczne zwiększanie ilości dostępnych 
danych, a także poszerzanie spektrum możliwości obliczenio-
wych, co w konsekwencji umożliwia transformację przemysłu 
do modelu 4 .0 . Poszukiwani są zatem pracownicy o umiejęt-
nościach interdyscyplinarnych10 .

Czwarta rewolucja przemysłowa poprzez cyfryzację, 
automatyzację i robotyzację implikuje redukcję popytu 
na pracowników. Automatyzacja wkracza do coraz więk-
szej liczby branż (sektor finansowy, logistyka, handel), 
a jak wynika z raportu ADP Workforce View in Europe 
2019, Polacy są przekonani (56%), że automatyzacja 
odegra kluczową rolę na rynku pracy. Podkreślić warto 
jednak, że 74% polskich pracowników sądziło, iż nigdy 
nie zostaną zastąpieni przez maszyny. Dodać należy, że 
aż 86% pracowników w wieku ponad 55 lat było przeko-
nanych, że ich stanowisko pracy nigdy nie zostanie zau-
tomatyzowane. W grupie wiekowej 35-44 lata taki pogląd 
wyrażało 68% badanych. Podobny spadek poczucia 
zagrożenia wraz z wiekiem dostrzec można w przypad-
ku wdrażania sztucznej inteligencji (z 28% w kategorii 
wiekowej 16-24 lata do 11% wśród osób wieku ponad 
55 lat)11. Podkreślić należy, że automatyzacja nie musi 
wcale zastępować pracowników, gdyż najczęściej sta-
nowi dla nich wsparcie i uzupełnienie, przyczyniając się 
do wzrostu jakości, a często i komfortu wykonywanej 
pracy. Dotyczy to szczególnie procesów powtarzalnych 
i tutaj dobrym przykładem jest wykorzystanie chatbotów 
w infoliniach12.

Ponadto należy zauważyć, że procesom wypierania 
człowieka przez technologie z rynku pracy towarzyszy 

9 OECD (2018), OECD Economic Surveys: Poland 2018, Paryż:  
Wydawnictwo OECD
10 OECD (2016), Enabling the Next Production Revolution: the Future of 
Manufacturing and Services - Interim Report, Meeting of the OECD Coun-
cil at Ministerial Level, Paris, 1-2 June 2016, za: J . Fazlagić (2018), Przemysł 
4.0 a polskie samorządy, „Ekspertyzy i opracowania, nr 53
11 Raport ADP, Workforce View in Europe 2019
12 M . Duszczyk (2019), Roboty nadchodzą. Sprawdź, czy odbiorą ci pracę

pozytywne 20%, natomiast neutralne 12% badanych8 . Od-
powiedzi wskazują, że wraz z wiekiem zwiększa się poczucie 
niepewności, co do zmian na rynku pracy w świetle wdraża-
nia nowych technologii lub wyrażany jest brak refleksji na ten 
temat . 

Ryc. 4. Jakie masz odczucia myśląc o przyszłych zmianach na rynku pracy związanych 
z rozwojem technologicznym i gospodarczym?

Źródło: Ankieta internetowa przeprowadzona wśród reprezentatywnej grupy 1327 internautów, Mobile 
Institute na zlecenie Infuture Hatalska Foresight Institute, maj 2018 r., za: Pracownik przyszłości,  
(red.) B. Kaszubowska, M. Jungiewicz (2019) 

Obserwując polski rynek pracy należy zauważyć, że ukształ-
tował się znaczący potencjał do konstruowania i rozwoju prze-
mysłu czwartej generacji . Wśród uwarunkowań generujących 
ten potencjał wymienić należy przede wszystkim dobrze wy-
kształcone, kreatywne i relatywnie młode kadry . Taki kierunek 
rozwoju oparty w  szczególności na przemyślanej specjalizacji 
regionów (ang . smart specialisation) wydaje się właściwym spo-
sobem na reindustrializację i w konsekwencji poprawę konku-
rencyjności polskiego przemysłu . Kluczowe wydają się dziś roz-
wijanie umiejętności pracy z  danymi, znajomości technologii 
(w  tym programowania) oraz kompetencji komunikacyjnych . 
Warto rozpocząć te działania już na etapie szkół podstawowych .

Umiejętności przyszłości
Istotny warunek skutecznego przygotowania gospodarki 

do wdrażania rozwiązań w ramach rewolucji czwartej gene-
racji stanowią umiejętności przyszłości . Zapotrzebowanie 
na nie jest zdeterminowane szeregiem czynników, wśród 
których wymienić należy: globalizację, postęp technologicz-
ny, zmiany demograficzne, zmiany preferencji i wartości . Te 
czynniki uzależnione są z  kolei od licznych zmiennych . Do 
najważniejszych zaliczyć należy: automatyzację rutynowych 

8  Ankieta internetowa przeprowadzona wśród reprezentatywnej 
grupy 1 327 internautów; Mobile Institute na zlecenie Infuture Ha-
talska Foresight Institute, maj 2018 r ., za: Pracownik przyszłości (red .) 
B . Kaszubowska M . Jungiewicz (2019)
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Kompetencje kluczowe dla wdrażania koncepcji 
Przemysłu 4.0 w opinii respondentów

W trakcie realizacji ekspertyzy respondenci zgodnie wska-
zali na wzrost znaczenia kompetencji miękkich na rynku pra-
cy . Nie oznacza to jednak, że kompetencje twarde tracą zna-
czenie . Kompetencje twarde muszą być uzupełniane o szereg 
soft skills . Jak wskazał jeden z  respondentów: „Nie chcemy 
mieć kamieniarzy, którzy potrafią tylko przygotować kamień . 
Chcemy mieć takich kamieniarzy, którzy będą budowali ka-
tedry” . Oznacza to, że poszukiwane są nie tylko specjalizacje, 
ale pewne postawy, cechy charakteru i  umiejętności spo-
łeczne . Respondenci jako deficytowe wskazywali: zdolności 
komunikacyjne (logiczne wyrażanie własnych myśli, zdol-
ność do pracy w  środowisku międzynarodowym i  z  osoba-
mi w  różnym wieku, otwartość), umiejętności adaptacyjne, 
samoświadomość, chęć uczenia się, zaangażowanie, myśle-
nie charyzmatyczne, kompetencje przywódcze, odpowie-
dzialność, zarządzanie czasem . Kilkukrotnie wskazana została 
również kwestia niedostatecznej znajomości języków obcych 
(w  szczególności języka niemieckiego) oraz braku doświad-
czenia i kompetencji miękkich wśród młodych osób . 

Określenie wyzwań przyszłości oraz 
trendów globalnych w zakresie rozwoju 
technologicznego

Rozwój technologiczny zmieni sposób w  jaki realizowa-
na będzie większość usług, które znamy . Nie sposób jednak 
dokładnie przewidzieć jak i  kiedy będzie to następowało .  
AI obecna jest już prawdopodobnie w każdej branży gospo-
darki, a  zawody które znamy od wieków zastępować będą 
inne, o których jeszcze nie wiemy . Coś co jeszcze kilka lat temu 
było niewyobrażalne dziś staje się codziennością . Przykładem 
być mogą w pełni zautomatyzowane sklepy, w których nie jest 
obecny ani ochroniarz, ani sprzedawcy . Istnieją niezliczone 
inicjatywy, które mają za cel umożliwić np . masowe wykorzy-
stanie dronów oraz autonomicznych samochodów w celach 
logistycznych . Należy zaznaczyć, że trendem w  przemyśle 
jest budowanie w pełni zautomatyzowanych magazynów i li-
nii produkcyjnych, w  których oprócz współpracy pomiędzy 
robotami i automatami możliwe jest przewidywanie usterek, 
by minimalizować straty związane z przestojami . W katego-
rii usług przyszłością będzie e-handel, a start-upy i globalne 
koncerny już prześcigają się w oferowaniu coraz to nowych 
rozwiązań technologicznych . Branżą, która wydaje się być 
w centrum zainteresowania globalnych koncernów jest rów-
nież medycyna i ochrona zdrowia .

Podsumowując należy stwierdzić, że w ciągu najbliższych 
kilku lat zauważalny powinien być rozwój technologiczny 
oraz jego wpływ na rynek pracy, chociażby w  zakresie dal-
szego zastępowania ludzi maszynami . Skala i dynamika tego 
procesu jest zdeterminowana szeregiem uwarunkowań spe-
cyficznych dla danego państwa i  regionu, których rozwój 
w  świetle obecnej pandemii i  nieprzewidywalnych jej skut-
ków trudno jest oszacować . Obecnym i przyszłym pracowni-
kom pozostaje obserwować te zmiany i elastycznie reagować 
na zmieniającą się rzeczywistość .

50 . roku życia) osiągają niższy niż przeciętny poziom umiejęt-
ności w  porównaniu do mieszkańców krajów OECD . Dla od-
miany młodzież i  najmłodsze osoby dorosłe uzyskują wyniki 
powyżej tej średniej . Uszczegóławiając podkreślić należy, że 
około 20% dorosłych w  Polsce ma trudności z  rozumieniem 
tekstów i  myśleniem matematycznym w  codziennym życiu . 
Udział populacji dorosłych (16–74 lata) Polaków z co najmniej 
podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi jest na tle UE rela-
tywnie niski (46% w 2017 roku przy średniej w UE 57%) . Polacy 
rzadziej i  mniej intensywnie niż w  innych krajach korzystają 
z komputera w pracy (46% nigdy nie korzystało, podczas gdy 
w krajach OECD tylko 30%) . Badania GUS wskazują, że wynika 
to częściej z braku poczucia takiej potrzeby niż z barier tech-
nicznych25 . Można sformułować wniosek, że współczesna pol-
ska gospodarka nie wymusza na pracownikach digitalizacji, co 
sugeruje, że jest bardziej oddalona od rewolucji przemysłowej 
4 .0 niż większość krajów OECD . Niska aktywność zawodowa 
i  społeczna nie ulega zmianie wraz z  wiekiem, co w  konse-
kwencji implikuje pogłębienie niskich umiejętności osób star-
szych . Ponadto pracodawcy podkreślają, że w Polsce brakuje 
pracownikom umiejętności społeczno-emocjonalnych, kogni-
tywnych oraz cyfrowych . Można sądzić, że mimo wprowadza-
nych zmian w programach uczenia, nadal edukacja w zakresie 
kompetencji społecznych, w tym umiejętność współpracy, jest 
niewystarczająca26 . 

Ważnym kryterium przygotowania do Gospodarki 4 .0 w kon-
tekście popytu na kompetencje wydaje się znajomość języków 
obcych . Rodzący się nowoczesny przemysł wymaga intensyw-
nej współpracy międzynarodowej, która może być skutecznie 
rozwijana przy dobrej znajomości języków ojczystych part-
nerów biznesowych lub uniwersalnego języka angielskiego . 
Mimo rozwoju technologii i  translatorów, nic nie zastąpi bez-
pośredniego skutecznego porozumiewania się w pracy np . pro-
jektowej . Dobra znajomość języków obcych sprzyja też wymia-
nie międzynarodowej badaczy i  dydaktyków, co przyspiesza 
możliwości rozwoju modelu gospodarki czwartej generacji . 

Do skutecznego rozwoju powyżej wskazanych kompetencji 
konieczne jest rozwijanie różnorodnych form, nie tylko bez-
pośrednio związanych z  formalnym systemem kształcenia . 
Wskaźnik uczestnictwa w  edukacji i  w  szkoleniach (odsetek 
dorosłych w wieku 25–64 lata uczestniczących w kształceniu 
lub w szkoleniu)27 w Wielkopolsce wynosił 3,8% w 2019 roku 
(2,4% w 2015 roku), lokując ją w dziewiątym decylu w UE-28, 
wobec średniej wśród regionów UE-28 wynoszącej 11,4% . 
Dla porównania w Zurichu wartość tego wskaźnika wynosiła 
w 2019 roku aż 37,8%28 . Warto zaznaczyć, że Polska wypadała 
równie niekorzystnie, zajmując w 2019 roku 23 . miejsce w UE, 
pod względem udziału osób uczestniczących w kursach on-
line (5%), przy średniej UE-28 kształtującej się na poziomie 
10% i najwyższym odsetku zanotowanym w Finlandii (21%)29 .

25 GUS 2018
26 Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030
27 Brane są pod uwagę ostatnie 4 tygodnie od dnia przeprowadza-
nia badania
28 Zaznaczyć należy, że nie można wprost porównywać miast z re-
gionami, gdyż wskaźniki tego typu w obszarach wysoko zurbanizo-
wanych osiągają wyraźnie wyższe poziomy
29 Eurostat 2020

odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, na 
rzecz zatrudnienia, miejsc pracy i przedsiębiorczości . 

Z  punktu widzenia kształtowania potencjału do wdraża-
nia rozwiązań w ramach modelu Gospodarki 4 .0 podstawo-
wy determinant stanowią umiejętności cyfrowe . Stanowią 
one warunek konieczny do pełnego uczestnictwa w  życiu 
społecznym XXI wieku, stwarzając jednocześnie szanse na 
osiąganie korzyści i  przewag konkurencyjnych w  różnych 
obszarach życia społecznego i  gospodarczego . Podkreślić 
należy jednak, że poziom digitalizacji polskiego społeczeń-
stwa (w szczególności wśród osób po 45 . roku życia) jest nie-
zadawalający22 . Polska wśród państw UE zajmuje dopiero 25 . 
pozycję pod tym względem23 . Dane Eurostat wskazują zaś, że 
aż 54% dorosłych Polaków nie posiada podstawowych umie-
jętności cyfrowych . Biorąc pod uwagę dążenie do osiągnięcia 
możliwie największej konkurencyjności polskiej gospodarki, 
powstawanie nowych zawodów, niezbędne jest permanent-
ne aktualizowanie kompetencji cyfrowych, co powinno się 
stać jednym z priorytetów polityki edukacyjnej . 

Badania CAWI przeprowadzone w ramach ekspertyzy wska-
zują, że jako kluczowe kompetencje dla skutecznego wdra-
żania nowoczesnych technologii w Wielkopolsce zaliczane są 
kompetencje techniczne (86% wskazań) . Na 2 . miejscu, jednak 
znacznie rzadziej (43%), wskazywano na kompetencje organi-
zacyjne . Jako istotne wymieniano także umiejętności współ-
pracy (33%), kreatywność (23%), dobry kontakt z  klientem 
(18%)24 . Również raporty z  Badań Kapitału Ludzkiego jedno-
znacznie wskazują, że Polakom wchodzącym na rynek pracy 
obok kompetencji specjalistycznych nadal brakuje określonych 
kompetencji miękkich . Należą do nich: utrzymywanie kontak-
tów z klientami, komunikatywność, kultura osobista, umiejęt-
ność autoprezentacji, poczucie odpowiedzialności, dyscypliny, 
uczciwości, wiarygodności, pracowitości, staranności . 

Powyższe deficyty stanowią istotny problem w przygotowa-
niu zasobów pracy do potrzeb związanych ze zwiększaniem 
innowacyjności firm, w szczególności w szybciej rozwijających 
się sektorach gospodarki . Innowacyjność stanowi pochodną 
kreatywności i  umiejętności rozwiązywania problemów . Pod-
czas gdy wraz z rozwojem technologicznym struktura zapotrze-
bowania na umiejętności przekrojowe nie ulega gwałtownym 
zmianom, to zmiany w  zakresie poszukiwanych kompetencji 
zawodowych są daleko idące . Przygotowanie młodzieży do pra-
cy w zawodach jutra i stanowiskach jeszcze dzisiaj nieznanych 
wymaga wyposażania w  kompetencje zapewniające szybką 
adaptację do rodzących się nowych wyzwań na rynku pracy . 
W związku z tym coraz częściej od specjalistów z dziedziny nauk 
ścisłych oczekuje się zaawansowanych umiejętności miękkich . 

Niestety nawet skuteczna aktywizacja zatrudnieniowa 
osób w grupie 50+ nie daje zbyt dużych szans na ogranicze-
nie wspomnianych deficytów kompetencji . Jest to związane 
z  obecnie posiadanymi umiejętnościami wśród osób w  tej 
kategorii wiekowej . W obszarach: rozumienia tekstu (1/3 osób 
w  wieku 55–65  lat), rozumowania matematycznego (ponad 
1/3 osób w wieku 55–65 lat), wykorzystywania technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (prawie 80% w wieku 55–65 lat) 
dorośli Polacy (osoby po 40 . roku życia, a w szczególności po 

22 Digital Economy and Society Index 2018
23 Komisja Europejska 2018
24 K . Bondyra, B . Zagierski (2019), Przemysł 4.0. Na jakim etapie prze-
mysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie?

Ryc. 5. Umiejętności przyszłości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie katalogu umiejętności podstawowych i przekrojowych Komisji 
Europejskiej

Potrzebę dostosowania zapotrzebowania na umiejętno-
ści w  celu równoważenia popytu i  podaży na pracę zawarto 
już w  nowym Europejskim Programie na rzecz Umiejętności19 . 
Na poziomie regionalnym punkt wyjścia dla strategii rozwo-
ju województw stanowi ZSU – Zintegrowana Strategia Umie-
jętności (również krajowa polityka rozwoju, uwzględniająca 
dokumenty UE wyznaczające kierunki prac nad utworzeniem 
do 2025  roku Europejskiego Obszaru Edukacji20) . Kierunek 
polityki wyznaczony w ZSU zdeterminowany jest także wnio-
skami z prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 
w  szczególności programu OECD Edukacja 2030 oraz diagnoz 
i analiz w zakresie zagranicznych strategii umiejętności . Realiza-
cja ZSU powinna przyczyniać się do realizacji przez Polskę celu 
4 .4 . Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ)21, który dotyczy zwiększenia 
do 2030 roku liczby młodzieży i osób dorosłych posiadających 

19  Nowy Europejski Program na rzecz Umiejętności
20  Konkluzje przyjęte przez Radę Europejską w  dniu 14 grudnia 
2017 r ., odnoszące się do inicjatywy Komisji Europejskiej z 16 listo-
pada 2017 r . nt . wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki eduka-
cji i kulturze oraz Konkluzje Rady z dnia 22 maja 2018 r . pt . „Kroki ku 
urzeczywistnieniu wizji Europejskiego Obszaru Edukacji”; • uwzględ-
nia Zalecenie Rady z  dnia 22 maja 2018  r . w  sprawie kompetencji 
kluczowych w  procesie uczenia się przez całe życie; • uwzględnia 
Konkluzje Rady z dnia 14 grudnia 2017 r . w sprawie odnowionego 
programu UE dla szkolnictwa wyższego, za: Zintegrowana strategia 
umiejętności 2030 (część ogólna) Warszawa 2019
21 Cele zrównoważonego rozwoju
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