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Streszczenie  

Cel i metodologia badania 

Raport przedstawia wyniki badania „Aktywni 50+”  wykonanego przez Fundację im. Królowej 

Polski św. Jadwigi w Puszczykowie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu. Głównym celem badania „Aktywni 50+” była diagnoza aktywności społecznej 

i zawodowej Wielkopolan 50+.  

W toku badania wykorzystano różnorodne metody i techniki badawcze, zarówno o charakterze 

jakościowym, jak i ilościowym: desk research, statystyczną analizę danych zastanych, 

indywidualne i telefoniczne wywiady pogłębione, wywiady telefoniczne wspomagane 

komputerowo (CATI), ankietę internetową (CAWI) oraz panel ekspercki. 

Modele aktywności społeczno-zawodowej Wielkopolan 50+ 

Wyróżnić można 4 modele aktywności Wielkopolan 50+ zdefiniowanych przez zakres i rodzaj 

aktywności społecznej i zawodowej: (1) zapracowani (34% populacji Wielkopolan 50+) – 

grupa osób relatywnie aktywnych zawodowo, ale umiarkowanie aktywnych społecznie; 

(2) społecznicy (14% populacji) – grupa osób bardzo aktywnych społecznie, jednak 

umiarkowania aktywnych zawodowo; (3) nieaktywni (aż 44% populacji) – grupa osób 

całkowicie nieaktywnych społecznie i całkowicie nieaktywnych zawodowo, a także 

nieaktywnych w życiu towarzysko-rodzinnym; (4) domatorzy (8% populacji) – grupa osób 

umiarkowanie aktywnych społecznie i umiarkowanie aktywnych zawodowo, wyróżniająca się 

bardzo wysoką aktywnością towarzysko-rodzinną. 

Funkcjonowanie Wielkopolan 50+ na rynku pracy 

W całej populacji Wielkopolan 50+ aktywnych zawodowo jest jedynie 26% osób. Zdecydowanie 

bardziej aktywni zawodowo są mężczyźni.  

Badanie wykazało praktycznie całkowity brak optymalnego dla kondycji psychofizycznej osób 

starszych modelu stopniowej dezaktywizacji zawodowej tj. przejścia od pracy w pełnym 

wymiarze czasu pracy do emerytury poprzez okres pracy w niepełnym wymiarze.  

Badanie potwierdziło również tezę o masowym wycofywania się osób 50+ do bezpiecznej niszy 

w postaci wcześniejszej emerytury lub renty. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim 

zły stan zdrowia osób po 50 roku życia (spowodowany m.in. brakiem odpowiedniego systemu 

profilaktyki zdrowotnej, nieodpowiednim stylem życia osób starszych, niedoborem 

infrastruktury społecznej i sportowej i brakiem działań instytucji publicznych na rzecz promocji 

zdrowego stylu życia), a także niższe i zdezaktualizowane kompetencje zawodowe osób 50+ np. 

znajomość języków obcych i umiejętność korzystania z technologii internetowych (co z kolei 

spowodowane jest brakiem systemowych, trwałych rozwiązań zorientowanych na 

podwyższanie i aktualizowanie kompetencji zawodowych osób powyżej 50. roku życia). Te 

i inne czynniki (np. niska mobilność geograficzna, wyższe oczekiwania finansowe, ochrona 

prawna pracowników w wieku przedemerytalnym) powodują, że osoby 50+ są po prostu 

niekonkurencyjne na rynku pracy w stosunku do osób młodszych. Deklaracje pracodawców co 

do zauważanych przez nich korzyści z zatrudniania osób 50+ (doświadczenie 

i odpowiedzialność) nie przekładają się wobec wspomnianych trudności na korzystną sytuację 

na rynku pracy tych osób.  
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Badanie wykazało, że główne potrzeby dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób 

50+ związane są z pomocą w aktualizowaniu ich wykształcenia, nabywania przez nie 

umiejętności miękkich oraz wsparcia w zakresie przekwalifikowywania się. 

Analiza wpływu polskiego systemu emerytalnego na aktywność zawodową osób 50+ wykazała, 

że obserwowany model bierności zawodowej po 50. roku życia jest w dużej mierze także 

wynikiem dziedzictwa transformacji ustrojowej z lat 90. w Polsce, której elementem była 

świadoma publiczna polityka dezaktywizacji osób 50+. Planowane obecnie zmiany w systemie 

emerytalnym mają na celu odwrócenie tego trendu, jednakże spotyka się to z dużym oporem 

społecznym. 

Elementem niniejszego badania była również inwentaryzacja i analiza polityk instytucji rynku 

pracy, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych dotyczących aktywizacji osób starszych. 

Polityki te ocenić należy niestety jako mało skuteczne. 

Sytuacja rodzinna Wielkopolan 50+ 

Badanie wykazało bardzo duże przywiązaniu Wielkopolan 50+ do wartości rodzinnych. Rodzina 

postrzegana jest przez te osoby jako podstawowy kapitał, a życie rodzinne jako podstawowa 

forma realizacji potrzeb psychospołecznych jednostki. W tym kontekście dobrą informacją jest 

to, że jedynie niespełna 10% Wielkopolan 50+ to osoby samotne, tworzące jednoosobowe 

gospodarstwo domowe. Życie rodzinne (w tym wypadku zawężone do opiekowania się nad 

pozostałymi członkami rodziny np. wnukami, bądź osobami niedołężnymi) postrzegać można 

z drugiej strony jako obowiązek utrudniający pełnienie innych ról społecznych (np. 

zawodowych, czy roli wolontariusza). Obowiązki opiekuńcze w ramach rodziny pełni aż 60% 

osób Wielkopolan 50+, choć bardzo duże obciążenie tymi obowiązkami dotyczy tylko 20% 

populacji Wielkopolan 50+. 

Sytuacja materialna i zabezpieczenia społeczne 

Badanie wykazało dość dobre zabezpieczenie materialne osób powyżej 50 roku życia 

w Wielkopolsce, związane przede wszystkim z dużo wyższym poczuciem stabilności dochodów 

niż w przypadku osób poniżej 50 roku życia i większym dochodem rozporządzalnym 

w przeliczeniu na 1 osobę. Stwierdzić należy ponadto, że dobra sytuacja materialna sprzyja 

podejmowaniu działalności społecznej (wolontariackiej) przez Wielkopolan 50+. 

Stan zdrowia 

Stan zdrowia Wielkopolan 50+ uznać należy za raczej zły. Aż 28% Wielkopolan 50+ posiada 

orzeczenie o niepełnosprawności, z kolei częste problemy zdrowotne, utrudniające codzienne 

funkcjonowanie społeczne miewa ok. ¼ populacji Wielkopolan powyżej 50 roku życia. 

Czas wolny 

Prawie 40% Wielkopolan 50+ dysponuje bardzo dużą ilością czasu wolnego (ponad 30h 

tygodniowo), w szczególności mężczyźni i mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców. 

Z drugiej strony zaobserwować można grupę (prawie 20% populacji Wielkopolan 50+), która 

praktycznie nie dysponuje czasem wolnym. Zdecydowanie najczęstszymi sposobami spędzania 

czasu wolnego są te, które wykonuje się zazwyczaj w pojedynkę, bez wychodzenia z domu: 

czytanie książek/prasy, oglądanie telewizji oraz wykonywanie prac ręcznych. Najpopularniejsze 

w populacji Wielkopolan 50+ formy spędzania czasu wolnego sprzyjają zatem raczej izolacji niż 

integracji osób starszych z resztą społeczeństwa. Jednocześnie większość Polaków powyżej 50 

roku życia deklaruje, że w czasie wolnym woli być z innymi ludźmi niż samemu. Zaobserwować 
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można tu zatem znaczące zjawisko niezaspokajania potrzeb w zakresie sposobów spędzania 

czasu wolnego. Najpoważniejsze bariery w atrakcyjnym spędzaniu czasu wolnego to zły stan 

zdrowia, bariery finansowe oraz niedobór infrastruktury społecznej. 

Dyskryminacja osób w kategorii wiekowej 50+ 

Najczęściej, w opinii Wielkopolan 50+, dyskryminacja osób starszych ma miejsce w służbie 

zdrowia i na rynku pracy. Najskuteczniejszym według nich sposobem unikania nierównego 

traktowania jest aktywność społeczna i nieizolowanie się od innych tylko ze względu na wiek.  

Aktualne zaangażowanie w działalność wolontariacką osób 50+ 

Osoby powyżej 50. roku życia angażują się w wolontariat rzadziej niż osoby młodsze. 

W Wielkopolsce najczęściej w wolontariat angażują się mężczyźni w wieku 40-55 lat, 

z wykształceniem średnim, pracujący. Z kolei wielkopolski wolontariusz 50+ to najczęściej 

kobieta, w wieku 50-59 lat, z wykształceniem średnim, emerytka, mieszkająca na wsi. 

Skłonność osób 50+ do wejścia w rolę wolontariusza.  

Przebadane osoby 50+ nie wykazują zbyt dużej skłonności do angażowania się 

w przedsięwzięcia o charakterze wolontariackim. Większość z nich nie ma nawet świadomości 

istnienia takiej formy zaangażowania. Jednostki chętne natomiast motywują swoją deklarację 

wolą pomocy innym i widzą siebie właśnie w zadaniach powiązanych z tym obszarem. Osoby 

50+ poprzez działalność wolontariacką oczekują przede wszystkim polepszenia swojej kondycji 

psychicznej i poczucia bycia potrzebnymi. Liczą, że dzięki niemu znów zaczną być obecne 

w życiu społecznym, spełnią się w działaniach pozazawodowych i pożytecznie zagospodarują 

swój czas wolny. 

Bariery wejścia w rolę wolontariusza. Oczekiwania osób 50+ wobec świadczenia 

wolontariatu 

Najistotniejszymi barierami w angażowaniu się osób powyżej 50. roku życia w wolontariat są 

kwestie świadomościowe (m. in. stereotypy nt. wolontariatu) oraz informacyjne (brak wiedzy na 

temat oferty, niedostosowanie kanałów komunikacyjnych do potrzeb osób 50+). 

Chęć zaangażowania się w wolontariat stanowi dla osób 50+ najważniejszy aspekt ich 

uczestnictwa, który usuwa na dalszy plan kwestie związane z organizacją, formalnościami czy 

zabezpieczeniem socjalnym wolontariatu. Elementy te nie stanowią istotnej bariery 

w zaangażowaniu się w wolontariat. 

Obszary działalności adekwatne dla wolontariuszy 50+ 

Osoby deklarujące skłonność do wejścia w rolę wolontariusza najbardziej chciałyby działać na 

rzecz osób w wieku emerytalnym (a więc na rzecz ludzi podobnych do siebie), na rzecz osób 

niepełnosprawnych i na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. W toku badania 

stwierdzono, że nie ma obszarów (branż) nieadekwatnych (zamkniętych) dla osób powyżej 50. 

roku życia.  

Wiedza Wielkopolan 50+ na temat wolontariatu 

Zdecydowana większość Wielkopolan 50+ wie, kto to jest wolontariusz, aczkolwiek wolontariat 

bardzo często zawężany jest przez te osoby wyłącznie do pomocy konkretnym ludziom, 

poszkodowanym ze względu na niepełnosprawność, wiek bądź zdarzenia losowe. Wiedza na 

temat wolontariatu jest najczęściej zapośredniczona przez mass-media. Bardzo poważnym 

problemem w rozwoju wolontariatu wśród tej kategorii wiekowej jest brak wzorca osobowego 
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tj. osobiście znanego wolontariusza w wieku 50+. Wzorzec taki posiada zaledwie 6% 

Wielkopolan 50+, którzy sami nie są wolontariuszami. Badanie wykazało również słabą 

rozpoznawalność instytucji angażujących wolontariuszy wśród osób 50+. 

Kanały informacyjne  

Źródła informacji o poszukiwaniu wolontariuszy, które znają Wielkopolanie 50+ to środki 

masowego przekazu. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, gdyż najbardziej pożądane źródło 

rekrutacji Wielkopolan 50+ do wolontariatu to kontakt bezpośredni instytucji zainteresowanej 

zaangażowaniem wolontariusza, bądź kontakt zapośredniczony przez tzw. odźwiernego – osobę 

dobrze znaną w środowisku lokalnym (ksiądz, sołtys, sąsiad). Badanie wykazało również niemal 

całkowity brak zjawiska aktywnego poszukiwania wolontariuszy 50+ przez instytucje 

uprawnione do angażowania wolontariuszy. 

Wielkopolski sektor instytucji angażujących wolontariuszy 50+ 

Wolontariusze 50+ stanowią niewielką część wszystkich angażowanych w Wielkopolsce 

wolontariuszy i jest ich mniej niż młodszych wolontariuszy. Wśród zaangażowanych 

większością są osoby aktywne zawodowo i emeryci/renciści. Poświęcają one na prace 

w instytucjach wolontariatu 5-6 godzin tygodniowo, a powierzane im zadania mają kluczowy dla 

funkcjonowania agendy charakter. 

Organizacje nie stawiają wiekowych ograniczeń podczas rekrutowania wolontariuszy. Wprost 

przeciwnie, pozostają one skłonne do angażowania osób 50+ z racji ich doświadczenia, 

dojrzałości i odpowiedzialności. 

Najpoważniejszymi barierami ze strony instytucji angażowania wolontariuszy 50+ są z jednej 

strony brak zgłoszeń od osób z tej kategorii wiekowej chętnych do podjęcia działalności 

wolontariackiej, a z drugiej strony brak pomysłu organizacji na zadania adekwatne do potrzeb 

i możliwości osób powyżej 50. roku życia. Przyczyną braku zgłoszeń są przede wszystkim 

bariery świadomościowe, związane między innymi ze stereotypami na temat wizerunku 

wolontariusza oraz roszczeniowej postawy części osób 50+.  

Większość instytucji stara się pozyskiwać nowych wolontariuszy w dość bierny sposób. Zwykle 

czekają one, aż chętne osoby same się zgłoszą lub wykorzystują swoje kontakty towarzyskie do 

rozprowadzania informacji o rekrutacji. Jednocześnie badania wykazały również inne, być może 

skuteczniejsze, kanały komunikowania się z potencjalnymi wolontariuszami: lokalne media, 

aktywne instytucje pośredniczące, stosowanie metody kuli śnieżnej oraz wykorzystywanie 

samych osób 50+ do promowania idei wolontariatu 50+. 

Infrastruktura wolontariatu 

Badanie wykazało, że wielkopolska infrastruktura wolontariatu tj. zbiór instytucji, których 

funkcją jest rozwój działalności wolontariackiej jest słabo rozwinięta – instytucje te nie 

dysponują narzędziami do wspierania wolontariatu 50+ np. metodologii angażowania 

wolontariuszy 50+ i metodologii zawiązywania współpracy pomiędzy wolontariuszami, 

a instytucjami angażującymi wolontariuszy. Brak jest też szkoleń i doradztwa dla instytucji, 

które mogłyby potencjalnie zaangażować wolontariuszy. Działalność poszczególnych instytucji 

infrastrukturalnych jest nieskoordynowana na poziomie regionalnym. 
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Rekomendacje 

W toku badania wypracowano m.in. następujące rekomendacje: 

 Należy podjąć działania informacyjno – promocyjnych obalających stereotypy 

i wskazujących na korzyści płynące z wolontariatu; 

 Występuje potrzeba różnicowania komunikatów kierowanych do 

poszczególnych segmentów populacji Wielkopolan 50+; 

 Należy zachęcać do zaangażowania się w działania promocyjne osób z tej 

kategorii wiekowej, które stanowiłyby wzorzec, punkt odniesienia dla 

potencjalnie chętnych osób 50+ do podjęcia takiej działalności; 

 Występuje potrzeba wykorzystania podczas rekrutacji osób 50+ bezpośrednich 

kanałów komunikacji oraz dotarcie do liderów społeczności lokalnych bądź 

wykorzystanie kontaktów towarzyskich już działających wolontariuszy 50+; 

 Zwiększenie skuteczności rekrutacji poprzez zachęcanie w pierwszej kolejności 

do podejmowania wolontariatu akcyjnego, bądź wolontariatu typu Bank Czasu. 

 Należy zrealizować kompleksowy projekt zakładający opracowanie systemu 

koordynacji działań i wymiany informacji pomiędzy stroną popytową 

i podażową wolontariatu, opracowanie systemu koordynacji przepływu ofert   

kanałów komunikacji, opracowanie ustrukturyzowanej oferty instytucji 

angażujących wolontariuszy; 

 Konieczna jest koordynacja działań poszczególnych instytucji 

infrastrukturalnych; 

 Konieczne jest promowania dobrych praktyk współpracy organizacji 

z wolontariuszami 50+; 

 Konieczne jest również podjęcie kompleksowych działań na poziomie 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
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Summary  

Methodology and aim of study 

This report presents the results of “Active over 50” study, carried out by Queen’s of Poland Saint 

Hedwig Foundation in Puszczykowo on commission from the Regional Centre of Social Policy in 

Poznań. The aim of the “Active over 50” study was to diagnose community participation 

and professional activity of Wielkopolska inhabitants who are over 50 years old (Wielkopolanie 

50+). 

While conducting the study, researchers used a variety of methods and techniques, both 

qualitative and quantitative: desk research, statistical legacy data analysis, individual and 

telephone in-depth interviewing, computer-assisted telephone interviewing (CATI), computer-

assisted web interviewing (CAWI) and expert panel. 

Community participation and professional activity models of Wielkopolanie 50+ 

We can distinguish 4 activity models of Wielkopolanie 50+, defined based on type and scope 

of community participation and professional activity: (1) busy (34 percent of Wielkopolanie 

50+ population) – a group of people who are relatively active professionally, but moderately 

participating in community; (2) involved (14 percent of the population) – a group of people 

who are very actively participating in community, but moderately active professionally; (3) 

inactive (as much as 44 percent of the population) – a group that is completely not participating 

in community and is professionally inactive, and at the same time inactive in social and family 

life; (4) home-birds (8 percent of the population) – a group of people who are moderately 

participating in community and active professionally, but outstandingly active in social 

and family life. 

Labour market participation of Wielkopolanie 50+ 

Among the entire population of Wielkopolanie 50+, only 26 percent is professionally active. Men 

are decidedly the more active professionally. 

The study showed substantial lack of phased retirement model, suitable to psychophysical 

condition of older people, i.e. passing from full time work to retirement through a period of part 

time work. 

The study confirmed as well the thesis that a vast number of people over 50 tend to choose safe 

solutions, such as pension or early retirement. This is caused mainly by poor health condition 

of people over 50 (due to, e.g., lack of proper prophylaxis, inappropriate life style of older people, 

lack of communal and sport infrastructures, as well as public institutions failure to promote 

healthy lifestyle) as well as lower and inadequate professional competences of people over 50, 

e.g. foreign languages or web technologies skills (which in turn is caused by the lack of durable 

systemic solutions for improving and updating professional competences of people over 50). 

These and others factors (e.g. low geographical mobility, higher salary expectations, legal 

protection of employees during pre-retirement period) render people over 50 simply 

uncompetitive on labour market compared with younger people. In the light of the above 

difficulties, employers’ declarations that they perceive benefits of employing people over 50 

(experience and responsibility) are not reflected in those people advantageous position 

on labour market. 



RAPORT Aktywni 50+ 
 

Strona | 9  
 

The study showed that basic requirements for improving professional competences of people 

over 50 are related to providing to these people help in updating education, acquiring soft skills 

and retraining. 

The analysis of polish pension scheme influence on professional activity of people over 50 

showed that the pattern of professional passivity, observed among people after 50, is to a large 

degree a legacy of polish political system transformation in the 90’, which included a conscious 

public policy of deactivating people over 50. The envisaged changes intended to reverse this 

tendency are however meeting a significant public resistance. 

Another element of the study consisted of cataloguing and analysing policies of labour markets 

institutions, ngo’s and higher education facilities, which concern activating older people. 

Unfortunately those policies should be considered as of low efficiency. 

Family condition of Wielkopolanie 50+ 

The study showed greatl attachment to family values of Wielkopolanie 50+. They consider 

family to be a fundamental asset and family life – a basic form of fulfilling one’s psychological 

and social needs. In the light of the above, it is good news that lonely people, in one person 

households, constitute only less than 10 percent of Wielkopolanie 50+. On the other hand, family 

life (in this case narrowed to looking after other family members, e.g. grandchildren or disabled 

persons) may be perceived as a duty which is an obstacle to performing other community 

activities (e.g. professional activity or volunteering). Although as much as 60 percent 

of Wielkopolanie 50+are responsible for taking care for someone in the family, only 20 percent 

of Wielkopolanie 50+ find it to be a burden. 

Financial condition and social security 

The study showed that Wielkopolanie 50+are rather well secured financially. This is mainly due 

to much bigger sense of income stability than in the case of people under 50 and bigger available 

income per capita. We should also point out that good financial conditions encourage 

Wielkopolanie 50+ to participate in community (volunteering). 

Health condition 

Health condition of Wielkopolanie 50+ is to be considered as rather bad. As much as 28 percent 

of Wielkopolanie 50+ is disability certificate holders and about a quarter of Wielkopolanie 50+ 

shows frequent health problems, obstructing everyday community participation. 

Leisure 

Almost 40 percent of Wielkopolanie 50+have a considerable amount of leisure time (more than 

30h per week), especially men and citizens of towns of 20 to 100 000. On the other hand, 

another group (almost 20 percent of Wielkopolanie 50+) has virtually no leisure time at all. 

Absolute majority of the most common leisure activities are those which usually do not require 

leaving the house or participation of other people: reading books/press, watching TV, DIY. 

The most popular activities of Wielkopolanie 50+ promote isolation of older people rather than 

their integration with the rest of society. At the same time, most of Poles over 50 years old 

declare they would rather spend time with others than alone. We may thus observe, what is 

significant, that the needs related to leisure time spending are not satisfied. The most severe 

obstacles to spending free time attractively are: poor health condition, financial barriers and 

lack of community infrastructure. 
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Discrimination of people over 50 

According to Wielkopolanie 50+, older people are discriminated against mainly in health care 

and on labour market. They point to community participation and avoiding age driven isolation 

from others as the most efficient way of avoiding discriminatory treatment. 

Current involvement in volunteering of people over 50 

People over 50 years old become volunteers less often than younger people. In Wielkopolska 

province most volunteers are working men with secondary education, between 40-55 years old. 

In the group of Wielkopolanie 50+, most volunteers are retired women with secondary 

education, between 50-59 years old and living in the countryside. 

Readiness of people over 50 to become a volunteer 

People over 50 interviewed for the study, where not very eager to undertake volunteer 

activities. Most of them were not even aware of such forms of activities. Those who were ready 

to undertake volunteering, explained that they felt desire to help others and could imagine 

themselves performing such role. People over 50 expect that volunteering will, above all, 

improve their psychological condition and give them feeling of being needed. They hope to 

return to community participation, fulfil themselves in extra-professional activities and spend 

free time in a purposeful manner. 

Obstacles to volunteering. Volunteers over 50 expectations 

The most significant barriers to becoming a volunteer, in the case of people over 50 years old, 

are awareness (such as stereotype of volunteering) and information issues (lack of knowledge 

about the offer, maladjustment of information exchange channels to the needs of people over 

50). 

Willingness to undertake volunteer activity constitutes the most important factor 

of participation for people over 50, leaving behind questions related to organisation, formalities 

or social benefits of volunteer activities. Those elements are not significant obstacles to 

undertaking volunteer activities. 

Areas of activities suitable for volunteers over 50 

People declaring readiness to undertake volunteer activities were most eager to work with 

people who are retired (thus resemble themselves), disabled or with people and families 

in difficult living conditions. The study showed that there are no areas (domains) unsuitable 

(closed) for people over 50. 

Knowledge about volunteering 

Absolute majority of Wielkopolanie 50+knows who a volunteer is, however they very often tend 

to narrow volunteering to the help provided to particular persons, injured by their disabilities, 

age or accident. Most information about volunteering is provided by mass media. Lack of a role 

model, i.e. personally known volunteer, is a major problem in promoting volunteering among 

people in this age category. Only 6 percent of Wielkopolanie 50+ who are not themselves 

volunteering has such model. The study showed as well weak recognisability of institutions 

searching for volunteers over 50. 
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Information exchange channels 

Wielkopolanie 50+ point to mass media as a source from which they learn that there is a need 

for volunteers. That is a major disadvantage. The most desirable method of recruiting volunteers 

among Wielkopolanie 50+ would be direct contact with an institution interested in finding 

volunteers or indirect contact through a, so called, doorman – a person well known locally 

(priest, local officer, neighbour). The study showed a virtual lack of active search for volunteers 

over 50 by the institutions entitled to hiring volunteers. 

Institutions hiring volunteers over 50 in Wielkopolska 

Volunteers over 50 constitute only a small part of all volunteers in Wielkopolska province and 

they are less numerous than younger volunteers. Most of them are professionally active, retired 

or pensioners. They sacrifice 5-6 hours per week to volunteering and they are given tasks crucial 

to the functioning of the agenda. 

Organisations do not impose age limits when recruiting volunteers. On the contrary, they are 

eager to choose people over 50 years old, due to their experience, maturity and responsibility. 

For the institutions, the most important obstacles to recruiting volunteers over 50 are, on the 

one hand, lack of candidates from this age group eager to undertake volunteering, and on the 

other hand, the fact that institutions lack ideas for tasks suitable for those people’s needs and 

skills. The mail reason for lack of candidates are awareness barriers, related to e.g. stereotype of 

volunteer image and high demands of some people over 50. 

Most institutions are searching for volunteers in a rather passive way. Usually they wait for 

interested people to initiate the contact or they use their proper social contacts to distribute 

information about recruitment. At the same time, the study showed existence of others, possibly 

more efficient channels of information exchange between institutions and potential volunteers: 

local media, agencies, so called snow ball method and engaging people over 50 to promote the 

idea of volunteering after 50 year of life. 

Volunteering infrastructure 

The study showed that volunteering infrastructure in Wielkopolska province, i.e. institutions 

responsible for promoting volunteer activities are poorly developed – they lack tools to support 

volunteering of people over 50 e.g. methodology of hiring volunteers over 50 and of binding 

cooperation between volunteers and institutions hiring volunteers. There are also no trainings 

or counselling for institutions which could potentially hire volunteers. Activities of particular 

infrastructural institutions are not coordinated at the regional level. 
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Recommendations 

The researchers suggest that following steops should be taken: 

 introducing informational and promotional activities eliminating the 

stereotypes and showing benefits of volunteering; 

 differentiating information directed to particular categories of Wielkopolanie 

50+; 

 encouraging people from this age category to participate in promotional 

activities, which could constitute a reference point for potential people over 50 

eager to undertake such activity; 

 using direct channels of information exchange with the aim of recruiting people 

over 50 and reaching out to local leaders or social network of already active 

volunteers over 50; 

 improving recruitment efficiency by encouraging people to take part 

in volunteering actions or activities such as the time bank in the first place; 

 developing a complex project, anticipating creation of system of activities 

coordination, of information exchange between the searching and the needing 

sides of volunteering, of offers flow, a system of communication channels 

coordination as well as creating an organised offer of institutions hiring 

volunteers; 

 coordinating activities of particular infrastructural institutions; 

 promoting good practice of cooperation between organisations and volunteers 

over 50; 

 undertaking complex activities at the level of Wielkopolska Province Self-

Government. 
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Wykaz skrótów 

50+ Osoby powyżej 50 roku życia 

50 - Osoby poniżej 50 roku życia 

CATI Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer Assisted Telephone 

Interview) 

CAWI Ankieta internetowa (ang. Computer Assisted Web Interview) 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual In-depth Interview) 

NGO Organizacja pozarządowa (ang. Non-Governmental Organization) 

OFE Otwarte Fundusze Emerytalne 

OPS Ośrodek Pomocy Społecznej 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PUP Powiatowy Urząd Pracy 

ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

TDI Telefoniczny wywiad pogłębiony (ang. Telephone In-depth Interview) 

UTW Uniwersytet Trzeciego Wieku 

WRDPP Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

 

Oznaczenia cytatów z indywidualnych wywiadów pogłębionych 

aktywny zawodowo, 
Wielkopolska 

Osoba aktywna zawodowo mieszkająca w woj. wielkopolskim, ale poza 
Poznaniem 

 
aktywny zawodowo, 
Poznań 

 
Osoba aktywna zawodowo mieszkająca w Poznaniu 

 
bezrobotny/nieaktywny 
zawodowo, Wielkopolska 

 
Osoba bezrobotna/nieaktywna zawodowo mieszkająca w Wielkopolsce, 
ale poza Poznaniem 

 
bezrobotny/nieaktywny 
zawodowo, Poznań 

 
Osoba bezrobotna/nieaktywna zawodowo mieszkająca w Poznaniu 

 
emeryt, Wielkopolska 

 
Osoba emerytowana mieszkająca w woj. wielkopolskim, ale poza 
Poznaniem 

 
emeryt, Poznań 

 
Osoba emerytowana mieszkająca w Poznaniu 

 
infrastruktura 

 
Przedstawiciel instytucji pełniącej funkcję infrastruktury wsparcia 
wolontariatu w woj. wielkopolskim. 
Infrastruktura wolontariatu to zbiór instytucji, których funkcją jest rozwój 
działalności wolontariackiej poprzez wspomaganie zarówno strony 
popytowej, jak i strony podażowej wolontariatu (szkolenia, doradztwo, 
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pomoc prawna, diagnozowanie potrzeb itd.) oraz promocję wolontariatu 
i pośrednictwo pomiędzy wolontariuszami, a instytucjami, które mogą 
angażować wolontariuszy.  

 
W50+ 

 
Przedstawiciel instytucji angażującej wolontariuszy, w tym wolontariuszy 
powyżej 50 roku życia 

 
W50- 

 
Przedstawiciel instytucji angażującej wolontariuszy, ale nie angażującej 
wolontariuszy powyżej 50 roku życia 

 
bW 

 
Przedstawiciel instytucji nie angażującej wolontariuszy 

 

Źródła fotografii wykorzystanych w raporcie 

Zdjęcia użyte w raporcie (wykres 1) pochodzą z bezpłatnej, ogólnodostępnej bazy Microsoft Corp. 

(http://office.microsoft.com) oraz bezpłatnego, internetowego serwisu fotograficznego,  

freedigitalphotos.net , gdzie zdjęcia dostępne są na licencji Creative Commons. 
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1. Wprowadzenie 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania „Aktywni 50+”  wykonanego przez Fundację im. 

Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu. Badanie przeprowadzono w okresie od 4 listopada do 21 grudnia 2011r. 

1.1. Cel badania 

Głównym celem badania „Aktywni 50+” była diagnoza aktywności społecznej i zawodowej 

Wielkopolan 50+ ze szczególnym uwzględnieniem: 

(1) sposobów spędzania czasu wolnego, 

(2) gotowości do podejmowania aktywności wolontariackiej,  

(3) czynników sprzyjających podejmowaniu aktywności wolontariackiej, 

(4) przeszkód w podejmowaniu aktywności wolontariackiej, 

(5) oczekiwań, możliwości i wyzwań jakie ze sobą niesie wolontariat osób 50+. 

1.2. Główne problemy badawcze 

Na etapie konsultacji przedmiotu badania wypracowano następujące główne problemy 

badawcze: 

I. Jaki jest społeczno-demograficzny obraz funkcjonowania w Wielkopolsce osób 

z kategorii wiekowej 50+? 

II. W jaki sposób i jakie role społeczne pełnią i mają do spełnienia osoby z kategorii 

wiekowej 50+? 

III. Na czym polega swoistość wolontariatu wśród osób 50+? 

IV. Jak przedstawia się strona popytowa działalności wolontariackiej tj. sektor instytucji 

angażujących wolontariuszy w kontekście angażowania wolontariuszy 50+ ? 

V. Jak wygląda instytucjonalny system wsparcia wolontariatu w woj. wielkopolskim, 

w szczególności w zakresie wsparcia angażowania w działalność wolontariacką osób 

50+ ? 

I i II główny problem badawczy traktowany był w badaniu jako bardzo istotny kontekst – 

główny cel badania i szczegółowe cele badania odnoszą się bowiem przede wszystkim do III 

głównego problemu badawczego oraz głównych problemów badawczych IV i V. Badanie 

koncentrowało się bowiem na działalności wolontariackiej jedynie osadzonej w kontekście 

funkcjonowania osób 50+ na rynku pracy, ich sytuacji rodzinnej, stylu życia i funkcjonowaniu 

psychospołecznym. W obrębie I i II głównego problemu badawczego stworzone zostały 

ostatecznie 4 modele aktywności społecznej i zawodowej osób 50+ (wyróżniono 4 segmenty 

populacji Wielkopolan 50+). Elementem klasyfikującym daną osobą do poszczególnego 

segmentu (modelu) było m.in. podejmowanie lub niepodejmowanie działalności wolontariackiej 

(czy też szerzej: aktywności społecznej). 
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1.3. Populacja badana 

Wyróżniono dwie populacje badane tożsame z stroną podażową i stroną popytową już  

podejmowanej, bądź potencjalnie możliwej do podjęcia działalności wolontariackiej. 

 Strona podażowa 

Populację badaną stanowili mieszkańcy województwa wielkopolskiego, którzy ukończyli 50 rok 

życia. Dodatkowo, arbitralnie ograniczono populację badaną do osób, które nie ukończyły 85 

roku życia. Spowodowane jest to po pierwsze względami merytorycznymi (można założyć, że ze 

względów zdrowotnych jedynie bardzo niewielka część tych osób działa i może potencjalnie 

działać jako wolontariusze), po drugie zaś względami praktycznymi – realizacja badań 

ankietowych z osobami powyżej 85 roku życia jest bardzo utrudniona, w praktyce badań 

społecznych górna granica wieku osób badanych jest ustawiana z reguły jeszcze niżej). 

 Strona popytowa 

Populację badaną stanowiły instytucje uprawnione do korzystania z pomocy wolontariuszy 

zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

(Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536) tj. organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, partie 

polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz kościoły 

i związki wyznaniowe; organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne podległe 

organom administracji publicznej (z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności 

gospodarczej). 

1.4. Metodologia badania 

W toku badania zastosowano triangulację metod i technik badań społecznych. Przeprowadzono 

zarówno desk research, statystyczną analizę danych z badania Diagnoza Społeczna 20111, 

badania jakościowe (IDI, panel ekspercki), jak i badania ilościowe (CATI i CAWI). 

 Desk research 

W ramach badania wykorzystano następujące źródła danych: 

- Akty prawne, 

- Dokumenty związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

- Raporty i publikacje dotyczące sytuacji osób powyżej 50 roku życia w Polsce 

i Wielkopolsce, 

- Raporty i prognozy dotyczące wpływu systemu emerytalnego i zmian w systemie 

emerytalnym na sytuację osób starszych, 

- Raporty i publikacje naukowe dotyczące wolontariatu, 

- Dokumenty strategiczne dotyczące systemu wolontariatu w Polsce i Wielkopolsce. 

Szczegółowy wykaz dokumentów, które poddane zostały analizie znajduje się w aneksie nr 4. 

 Statystyczna analiza danych z badania Diagnoza Społeczna 2011 

Istotnym elementem badania będzie statystyczna analiza udostępnionych danych z badania 

Diagnoza Społeczna przeprowadzonego w 2011r. Wykorzystanie na potrzeby niniejszego 

badania zbioru danych statystycznych zebranych w ramach Diagnozy Społecznej pozwoliło na 

pozyskanie wysokiej jakości danych empirycznych zebranych na reprezentatywnej próbie 

                                                             
1 Rada Monitoringu Społecznego (2011). Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych. www.diagnoza.com , 04 
listopada 2011r. 
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Wielkopolan powyżej 50 roku życia (dokładnie 1143 osób spełniających kryteria: (1) 

zamieszkanie w woj. wielkopolskim, (2) ukończony 50 rok życia2) i porównanie 

(skontrastowanie) tej kategorii wiekowej z Wielkopolanami młodszymi (od 16 do 49 lat). Taki 

zabieg pozwolił na zdiagnozowanie specyfiki osób powyżej 50 roku życia. 

 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) 

Wywiady pogłębione zrealizowane zostały zarówno z Wielkopolanami 50+ (strona podażowa), 

jak i przedstawicielami instytucji mogącymi angażować wolontariuszy (strona popytowa 

systemu wolontariatu w Wielkopolsce).  

Indywidualne wywiady pogłębione z Wielkopolanami 50+ pozwoliły na uzupełnienie informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia analizy w obrębie I i II głównego problemu badawczego oraz 

szczegółowe rozpoznanie funkcji, jaką pełni lub może pełnić wolontariat dla osób 50+ oraz 

barier i warunków brzegowych koniecznych do wypełnienia przez instytucje zainteresowane 

usługami wolontariuszy 50+. W szczególności jednak wywiady te stanowiły tzw. zwiad 

badawczy przed fazą badań ilościowych (CATI). Zrealizowano łącznie 20 IDI z osobami powyżej 

50 roku życia. 

Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji, które mogą angażować 

wolontariuszy do swojej działalności pozwoliły na diagnozę obecnej struktury popytu na usługi 

wolontariuszy 50+ w Wielkopolsce, diagnozę stosowanych kanałów informacyjnych w dotarciu 

do potencjalnych wolontariuszy 50+ oraz diagnozę bariery w angażowaniu wolontariuszy 50+. 

Ponadto, wywiady pogłębione przyczyniły się do rozpoznania instytucjonalnego systemu 

wsparcia wolontariatu w Wielkopolsce. Analogicznie do badania IDI z osobami 50+, realizacja 

tych wywiadów stanowiła również zwiad badawczy przed badaniem ilościowym CAWI. 

Zrealizowano łącznie 10 IDI z przedstawicielami instytucji, które pełnią funkcję infrastruktury 

wsparcia wolontariatu; instytucji, które angażują wolontariuszy 50+; instytucji, które angażują 

wolontariuszy, ale nie wolontariuszy 50+; instytucjami, które w ogóle nie zatrudniają 

wolontariuszy. 

 Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) 

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo zrealizowane zostały po przeprowadzeniu 

badań jakościowych (IDI z osobami 50+). Celem badania CATI było dokładne rozpoznanie 

struktury populacji Wielkopolan 50+ ze względu na działalność wolontariacką. Zastosowano 

kwotowy dobór próby. Zrealizowano łącznie 384 wywiady CATI z osobami powyżej 50 roku 

życia zamieszkujących Wielkopolskę. 

 Ankieta internetowa (CAWI) 

Badanie CAWI pozwoliło na pozyskanie danych z tego samego obszaru tematycznego co badania 

IDI z przedstawicielami instytucji, jednakże o charakterze ilościowym, co pozwoliło na szersze 

wnioskowanie o badanych zjawiskach. Zaproszenie do wypełnienia ankiety wysłano do ponad 

1000 przedstawicieli JST i NGO w Wielkopolsce. Otrzymano łącznie 80 wypełnionych ankiet. 

 Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) 

Przeprowadzono dwojakiego rodzaju telefoniczne wywiady pogłębione: z przedstawicielami 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) oraz z przedstawicielami instytucji, które mogą 

                                                             
2 w tym 503 osoby od 50 do 59 lat, 211 osób od 60 do 64 lat oraz 429 osób powyżej od 65 roku życia; w tym 496 
mężczyzn i 647 kobiet. 
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angażować wolontariuszy – organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków 

wyznaniowych. Wywiady pierwszego typu pozwoliły na diagnozę korzyści płynących 

z podejmowania aktywności społecznej i edukacyjnej przez seniorów. Wywiady drugiego typu 

stanowiły z kolei uzupełnienie wniosków płynących z IDI. Zrealizowano łącznie 5 TDI. 

 Panel ekspercki 

Panel ekspercki zrealizowany został w celu wypracowaniu maksymalnie użytecznych 

rekomendacji pobadawczych. Na panelu eksperckim zaprezentowane zostały wnioski płynące 

z badania wraz z wstępnymi propozycjami rekomendacji. Panel ekspercki pozwolił skorygować, 

rozszerzyć i doprecyzować niektóre z tych rekomendacji – w niniejszym raporcie zamieszczamy 

ostateczne wersje rekomendacji. Z uwagi na okres realizacji panelu bezpośrednio przed 

świętami Bożego Narodzenia, w panelu udział wzięli tylko przedstawiciele ROPS oraz Centrum 

Inicjatyw Senioralnych pomimo zaproszenia także przedstawicieli innych instytucji (centra 

wolontariatu, organizacje seniorskie, UTW i in.).  
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2. Opis wyników badania  

2.1. Społeczno-demograficzny obraz funkcjonowania Wielkopolan 50+, role społeczne 

Wielkopolan 50+ 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego Wielkopolskę zamieszkiwało pod koniec 

2010r. ponad 1,12 mln osób powyżej 50 roku życia, co stanowiło 32,8% wszystkich 

mieszkańców województwa wielkopolskiego. Szczegółowa struktura populacji Wielkopolan 50+ 

przedstawiona została w tabeli nr 1. 

 

Tab. 1. Struktura demograficzna populacji Wielkopolan 50+ 

 50-59 60-69 70-79 80-84 85 i więcej ∑ 

M K M K M K M K M K 

Podregion 
kaliski 

47023 50176 29087 35434 15690 24359 3999 8353 2316 6286 222723 

Podregion 
koniński 

46099 48560 27844 33878 14671 22736 3753 7773 2040 5860 213214 

Podregion 
leszczyński 

38294 39916 22701 26471 11681 18143 2868 6017 1584 4499 172174 

Podregion pilski 30218 31494 17276 20031 8319 13210 2115 4596 1103 3307 131669 

Podregion 
poznański 

40635 43613 23373 26976 11185 17097 2761 5707 1371 4125 176843 

Podregion m. 
Poznań 

36603 45540 26482 35098 14721 24891 4356 8520 2522 6958 205691 

∑ 238872 259299 146763 177888 76267 120436 19852 40966 10936 31035 1122314 

21,3% 23,1% 13,1% 15,9% 6,8% 10,7% 1,8% 3,7% 1,0% 2,8% 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). Dane odnoszą się do 2010r. 

 

 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że ok. 60% Wielkopolan 50+ zamieszkuje miasta, natomiast ok. 

40% wsie. 

W następnych podrozdziałach przedstawiono syntetyczną charakterystykę populacji 

Wielkopolan 50+ ze względu na najistotniejsze parametry aktywności społeczno-zawodowej. 

W pierwszej kolejności przedstawiono wyniki segmentacji populacji ze względu na aktywność 

społeczno-zawodową. Każdemu z wyodrębnionych segmentów populacji przypisać można 

swoisty model aktywności społeczno-zawodowej. W następnych podrozdziałach model ten jest 

uszczegóławiany. 

 

2.1.1. Modele aktywności społecznej i zawodowej osób 50+. Segmentacja populacji 

Wielkopolan 50+  

Na podstawie popularnej techniki statystycznej z zakresu data-mining – hierarchicznej analizy 

skupień, wyróżniono 4 segmenty populacji Wielkopolan 50+ zdefiniowanych przez zakres 

i rodzaj aktywności społecznej i zawodowej. Do przeprowadzenia segmentacji populacji użyto 

podstawowych zmiennych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych) obrazujących aktywność 

społeczno-zawodową: 
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 podstawowa aktywność obywatelska – udział w wyborach samorządowych w 2010r. (T/N), 

 ilość osób zaliczanych do grona przyjaciół (zmienna ilościowa), 

 zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej (T/N), 

 udział w zebraniu publicznych (ale nie w miejscu pracy) w ciągu ostatniego roku (T/N), 

 wykonywanie nieodpłatnie jakiejś pracy lub świadczenie jakiejś usługi dla osób spoza 

rodziny bądź na rzecz organizacji społecznej (T/N), 

 członkostwo w organizacjach, stowarzyszeniach, partiach, komitetach, radach, grupach 

religijnych, związkach lub kołach (tak, w jednej/tak, dwóch/ tak, trzech lub więcej/nie – 

zmienna dychotomizowana do T/N), 

 ilość osób, z którymi kontaktuje się osoba w celach towarzyskich i osobistych regularnie 

(przynajmniej kilka razy w roku): z najbliższej rodziny; spośród przyjaciół; spośród 

znajomych (zmienne ilościowe). 

 

Dane użyte do analizy zebranych zostały w ramach badania „Diagnoza Społeczna”. 

Zastosowana technika statystyczna pozwoliła na wyróżnienie czterech segmentów populacji 

Wielkopolan 50+ zaprezentowanych w tabeli nr 2. 

 

Tab. 2. Struktura demograficzna populacji Wielkopolan 50+ 

L.p. Segment 

populacji 

Syntetyczna charakterystyka modelu aktywności 

społeczno-zawodowej 

Wielkość segmentu 

1. Zapracowani Osoby relatywnie aktywne zawodowo (aż 60,6% z 

nich wykonuje pracę zarobkową), ale umiarkowanie 

aktywne społecznie. 

Model reprezentowany 

przez 34% populacji 

Wielkopolan 50+, ok. 370 

tys. osób. 

2. Społecznicy Osoby bardzo aktywne społecznie, jednak 

umiarkowanie aktywne zawodowo. 

Model reprezentowany 

przez 14% populacji 

Wielkopolan 50+, ok. 150 

tys. osób. 

3. Nieaktywni Osoby całkowicie nieaktywne społecznie i całkowicie 

nieaktywne zawodowo. Najbardziej homogeniczny 

segment populacji 50+. Dominują osoby relatywnie 

najstarsze. 

Model reprezentowany 

dla 44% populacji 

Wielkopolan 50+, ok. 475 

tys. osób. 

4. Domatorzy Osoby umiarkowanie aktywne społecznie i 

umiarkowanie aktywne zawodowo, jednocześnie 

charakteryzujące się bardzo wysoką aktywnością 

towarzysko-rodzinną (aktywność skoncentrowana 

na gronie najbliższych, ale nie „na zewnątrz”).  

Model reprezentowany 

przez 8% populacji 

Wielkopolan 50+, ok. 85 

tys. osób. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 
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Struktura populacji Wielkopolan 50+ przedstawiona została na wykresie poniżej: 

 

Wykres. 1. Struktura populacji Wielkopolan 50+ 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej. 

 

 

W tabeli poniżej zaprezentowano dane statystyczne szczegółowo charakteryzujące segmenty 

populacji: 
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Tab. 3. Szczegółowa charakterystyka segmentów populacji Wielkopolan 50+. 

 

 

Zmienne charakteryzujące (pytania kwestionariuszowe) Segmenty populacji Wielkopolan 50+ 

Zapracowani Społecznicy Nieaktywni Domatorzy Łącznie 

A
k

ty
w

n
o

ść
 s

p
o

łe
cz

n
a

 

Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zdarzyło się, że angażował się Pan w 
działania na rzecz społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości, 
w najbliższym sąsiedztwie)? - TAK 

0% 100% 0% 27,5% 16,1% 

Czy w ostatnim roku był Pan na jakimś zebraniu publicznym (ale nie w 
miejscu pracy)? - TAK 

37,7% 78,0% 0% 27,5% 25,9% 

Czy w ostatnim roku wykonywał Pan nieodpłatnie jakąś pracę lub 
świadczył jakieś usługi dla osób spoza rodziny bądź na rzecz organizacji 
społecznej - TAK 

26,3% 64,4% 0% 31,9% 19,9% 

Czy jest Pan(i) członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, partii, 
komitetów, rad, grup religijnych, związków lub kół? – TAK 

25,6% 62,7% 0% 36,2% 20,3% 

Czy głosował Pan w ostatnich wyborach samorządowych w 2010 roku? - 
TAK 

71,6% 87,3% 61,0% 79,7% 69,3% 

A
k

ty
w

n
o

ść
 

za
w

o
d

o
w

a
 Ile przeciętnie godzin w tygodniu P. pracuje? – co najmniej 1h. 60,6% 46,6% 0% 46,4% 26% 

A
k

ty
w

n
o

ść
 r

o
d

zi
n

n
o

 -
 

to
w

a
rz

y
sk

a
 

Ile osób zalicza Pan do grona swoich przyjaciół? – ŚREDNIA 
ARYTMETYCZNA 

5 os. 8 os. 6 os. 17 os. 7 os. 

Z iloma osobami kontaktuje się z najbliższej rodziny? – ŚREDNIA 
ARYTMETYCZNA 

8 os. 11 os. 8 os. 22 os. 9 os. 

Z iloma osobami kontaktuje się spośród przyjaciół? – ŚREDNIA 
ARYTMETYCZNA 

4 os. 6 os. 3 os. 13 os. 5 os. 

Z iloma osobami kontaktuje się spośród znajomych? – ŚREDNIA 
ARYTMETYCZNA 

4 os. 7 os. 3 os. 19 os. 5 os. 
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Z
m

ie
n

n
e

 d
e

m
o

g
ra

fi
cz

n
e

 
Płeć - KOBIETY 52,6% 41,5% 64,7% 62,3% 56,6% 

Wiek – ŚREDNIA ARYTMETYCZNA 59 lat 60 lat 67 lat 60 lat 63,11  lat 

Klasa miejscowości zamieszkania - WIEŚ 44,6% 58,5% 42,4% 50,7% 46,4% 

Podregiony Kaliski 19,0% 28,0% 23,9% 18,8% 21,6% 

Koniński 21,8% 16,1% 24,9% 14,5% 20,2% 

Leszczyński 21,1% 21,2% 15,6% 23,2% 17,6% 

Poznański 27,0% 23,7% 18,8% 30,4% 27,4% 

Pilski 11,1% 11,0% 16,7% 13,0% 13,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011 
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W tabeli zamieszczonej powyżej wytłuszczono skrajne wartości tych zmiennych, które 

w szczególności charakteryzują dany segment populacji Wielkopolan 50+ i odróżniają go od 

pozostałych segmentów. Pozwala to dokładniej scharakteryzować poszczególne segmenty 

i skontrastować je z innymi. Poniżej przedstawiono dokładniejszą charakterystyką 

poszczególnych segmentów populacji tj. komentarz analityczny do danych przedstawionych 

w tabeli. Analiza ilościowa uzupełniona została wynikami badań jakościowych (IDI 

z Wielkopolanami 50+). Wnioski z badań jakościowych potwierdzone zostały stosownymi 

cytatami z wywiadów. 

 Zapracowani 

Odróżniają się od pozostałych Wielkopolan 50+ ponadprzeciętną aktywnością zawodową   

zarobkowo pracuje aż 60% z nich, przy wskaźniku dla populacji równym 26%. Osoby 

nieaktywne zawodowe w ramach tego segmentu zostały do niego zaklasyfikowane ze względu 

na podobieństwo w innych wymiarach. Drugą cechą charakterystyczną dla „zapracowanych” jest 

relatywnie ubogie życie towarzyskie definiowane jako regularne kontakty z przyjaciółmi 

i znajomymi. Spowodowane może to być po prostu brakiem czasu wolnego, który z kolei wiąże 

się z wysoką aktywnością zawodową tej kategorii społecznej. Należy zaznaczyć, że wysoka 

aktywność zawodowa tej kategorii społecznej nie jest spowodowana znacznie niższym wiekiem 

niż wśród pozostałych segmentów populacji Wielkopolan 50+. 

W badaniu jakościowym (IDI) typ ten reprezentowany był przede wszystkim przez aktywnych 

zawodowo specjalistów zamieszkujących miasto Poznań, również tych którzy przekroczyli wiek 

emerytalny już wiele lat temu. Cechą charakterystyczną dla osób reprezentujących ten model 

aktywności był ich rytm życia determinowany (organizowany) przez pracę zawodową.  

 (…) muszę powiedzieć, że jestem piętnaście lat oficjalnie na emeryturze, bo odeszłam z zakładu 

pracy. (…) Natomiast cały czas prowadzę szkolenia ogólnopolskie, tak, że w sumie jestem cały czas w 

pracy.  

(aktywny zawodowo, Poznań) 

Praca zawodowa pozwala w tych przypadkach nie tylko na utrzymanie dobrej pozycji 

materialnej, ale także dobrej kondycji psychicznej (utrzymanie wysokiej samooceny poprzez 

poczucie, że jest się potrzebnym „społeczeństwu”). Wysoka aktywność zawodowa znacząco 

ogranicza pulę czasu wolnego, która mogłaby być przeznaczona na aktywność społeczną, czy 

rodzinno-towarzyską.  

Trudno mi jest się umówić nawet. Co rusz coś wyskakuje. A jak sezon, to już się w ogóle nie umawiam 

- trzeba jechać na konsultacje.  

(aktywny zawodowo, Poznań) 

 Społecznicy  

Charakteryzują się bardzo wysoką aktywnością społeczną – ponadprzeciętnie angażują się 

w życie społeczności lokalnej, uczestniczą w zebraniach publicznych, działają jako wolontariusze 

i należą do organizacji (stowarzyszeń, kół, partii politycznych, grup religijnych itp.). 

W przeciwieństwie do wszystkich pozostałych segmentów populacji Wielkopolan 50+, w grupie 

tej dominują mężczyźni (aż 58,5%). Co ciekawe, ten model aktywności społeczno-zawodowej 

występuje zdecydowanie częściej na wsi (58,5%), niż w mieście. Ten typ aktywności występuje 

ponadproporcjonalnie w subregionie kaliskim, natomiast jest niedoreprezentowany 

w subregionie konińskim. 
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W badaniu jakościowym (IDI) typ ten reprezentowany był przede wszystkim przez emerytów 

i rencistów zamieszkujących wsie i małe miasteczka. 

Ja oprócz tego jestem prezesem związku wędkarskiego, skarbnikiem w straży (ochotniczej), 

skarbnikiem gminy, teraz jestem też przewodniczącym komisji rewizyjnej i od ogródków 

działkowych. 

(emeryt, Wielkopolska) 

Są to osoby już nieaktywne zawodowo (choć jak wynika z zaprezentowanych powyżej danych 

statystycznych, prawie połowa osób reprezentujących ten model jest wciąż aktywna 

zawodowo). Brak aktywności zawodowej w pewnym sensie uzasadniony jest stabilną sytuacją 

materialną (świadczenia emerytalne i rentowe).  

Na emeryturze stabilność materialna jest co miesiąc, to wiadomo. Emeryturka mała, nieduża, 

ale miesiąc w miesiąc jest. 

(emeryt, Wielkopolska) 

Respondenci ci wykazywali za to bardzo wysoką aktywność w środowisku lokalnym, a także 

wysoką aktywność towarzyską i wysoki poziom uczestnictwa w kulturze (pomimo ubogiej 

oferty kulturalnej w ich miejscu zamieszkania). 

U nas jest dom otwarty dla gości, dla wszystkich. Często robimy takie towarzyskie spotkania. Raz   

nas, raz u kolegów, koleżanek. Regularnie. Oprócz tego jak działamy w różnych organizacjach 

społecznych, to tam się spotykamy minimum dwa razy w tygodniu z innymi działaczami.  

(emeryt, Wielkopolska) 

Badanie jakościowe potwierdziło stawianą na początku procesu badawczego tezę, że aktywność 

społeczna bardzo pozytywnie oddziałuje na inne sfery życia (samoocena, stan zdrowia, kapitał 

społeczny), daje „pozytywną energię”. 

- Co daje Państwu zaangażowanie w wolontariat? (…) 

- Zyski to są takie, że zabiera czas i człowiek mniej się nudzi w domu. Po prostu jest zdrowszy, jeżeli 

jest z ludźmi. Inaczej to wpływa na samopoczucie, człowiek jest zdrowszy, jeżeli jest między innymi. 

Nie ma czasu chorować.  

(emeryt, Wielkopolska) 

 

 Nieaktywni  

Charakteryzują się niemal całkowitą biernością społeczną (z wyjątkiem uczestnictwa 

w wyborach) i zawodową. Jest to grupa najstarszych Wielkopolan (średnia wieku 67 lat). Osoby 

te posiadają także relatywnie niższy kapitał społeczny definiowany w tym wypadku – w sposób 

upraszczający- jako sieć kontaktów rodzinnych, towarzyskich i przyjacielskich. Ten model 

aktywności społeczno-zawodowej jest nadreprezentowany w subregionie konińskim, natomiast 

relatywnie rzadko występuje w subregionie poznańskim.  

W badaniu jakościowym (IDI) typ ten reprezentowany był przez młodszych niż wynika z danych 

statystycznych zaprezentowanych w tabeli nr 3 przedstawicieli – osoby bezrobotne lub 

nieaktywne zawodowo, zamieszkujące małe miasteczka. Respondenci w badaniu IDI 

reprezentowali zatem jedynie mniejszą część tego segmentu populacji Wielkopolan 50+ (ok. 

15% tego segmentu), choć z drugiej strony jest to kategoria społeczna, która powinna leżeć 

w centrum zainteresowania polityki społecznej i polityki rynku pracy (nieaktywni zawodowo 

i bezrobotni będący w wieku aktywności zawodowej).  
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Badanie jakościowe wykazało istotną zależność pomiędzy brakiem aktywności społecznej 

i zawodowej, a brakiem rozbudowanej sieci kontaktów towarzyskich i przyjacielskich, co 

znajduje również potwierdzenie w zaprezentowanych w tabeli nr 3 danych ilościowych.3 

Właściwie jedyne regularne kontakty tych osób z innymi ludźmi to kontakty wewnątrzrodzinne. 

Tym samym jakość życia osób reprezentujących ten model aktywności społeczno-zawodowej 

zdeterminowana jest relacjami wewnątrzrodzinnymi.  

- My jesteśmy tutaj 3 siostry, siostry córki, bo ja jestem bezdzietna, no tu są siostry synowie, córki. Tu jest 

aż gwar, obiady, gotowanie. 

- Z iloma osobami z rodziny utrzymuje P. bieżący kontakt? 

- Ośmioro. Tu jest ośmioro, siostry i ich dzieci.(…) 

- A jak P. ocenia swoje kontakty towarzyskie? (…) 

- Nie, to ja już wolę coś tam czytać, a jak muszę to idę coś załatwić, czy coś się dowiedzieć, to wyjdę, 

ale tak to nie. Nie wychodzę bo to nie jest w mojej naturze. To już wolę sobie poczytać, czy prasę czy 

książki. Jedną książkę na pół roku, raczej prasę czytam. Jedna siostra kupuje i przekazuje pozostałym.  

- A są takie osoby, które mogłaby Pani nazwać przyjaciółmi, osoba która jest nie z rodziny ale jest 

bliską Pani osobą, która np. co jakiś czas Panią odwiedza? 

[kiwa głową, że nie]. Odnosiłam się zawsze z rezerwą. Taki charakter.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Wskutek braku aktywności zawodowej i jednocześnie braku uprawnień do otrzymywania 

świadczeń emerytalno-rentowych, sytuacja materialna tych osób jest bardzo trudna. 

Niewystarczające świadczenia otrzymywane z OPS, czy też zasiłki z PUP skazują te osoby na 

łaskę rodziny (stąd również zapewne tak wielkie, deklarowane w wywiadach pogłębionych, 

przywiązanie do wartości i relacji rodzinnych).  

- W jakim stopniu ocenia P. swoją sytuację zawodową i materialną jako stabilną? (…) 

- Niestabilna. To zależy od zasiłku. Teraz mi się skończył, ale jestem na zasiłku opieki społecznej.  

- (…) Ma pani jakąś pomoc ze strony czy bliskich czy kogoś innego? 

- Oczywiście, bo tak by już było. Bez tego to w ogóle katastrofa.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

- Jak P. ocenia swoją ogólną sytuację życiową? 

- Na razie to dobrze. Finansują mnie dzieci. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Brak aktywności zawodowej tych respondentów tłumaczony jest albo brakiem odpowiednich 

kwalifikacji zawodowych i zdolności do podjęcia zatrudnienia (np. z powodów zdrowotnych, 

albo z powodu nieodpowiedniego- w opinii respondenta- wieku), albo obiektywnie trudnej 

sytuacji na lokalnym rynku pracy (brak wolnych miejsc pracy), przy równoczesnym braku 

mobilności geograficznej.  

Jestem już w takim wieku że to już trudno znaleźć pracę. (bierna zawodowo). W ogóle dostać pracę 

to by było cud. Mi się wydaje że w większych miastach to tak, ale tutaj to masakra. (…) bez 

wykształcenia jestem. To jest następna przeszkoda.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Z kolei brak aktywności społecznej wynika przede wszystkim z zupełnej nieznajomości 

możliwości podjęcia takiej aktywności w miejscu zamieszkania i braku wzorców osobowych – 

                                                             
3 Bez rozstrzygnięcia pozostaje pytanie, o to, co w tym wypadku jest skutkiem (zmienną niezależną), a co przyczyną 
(zmienną zależną). Wydaje się jednak, że oddziaływanie poszczególnych elementów (aktywność społeczna/ 
aktywność zawodowa/ sieć kontaktów towarzyskich i przyjacielskich) na siebie ma charakter wzajemny. Tym samym 
próbę przerwania tego „błędnego koła” można dokonać wspierając rozwój któregokolwiek z tych elementów. 
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osób aktywnych społecznie podobnych pod innymi względami (wiek/ miejsce zamieszkania/ 

status społeczny) do osób badanych.  

- Czy zna P. jakieś organizacje, które angażują wolontariuszy w P. okolicy? Co o nich P. wie? 

Czy poza Caritasem przychodzi Panu coś do głowy? 

- Poza Caritasem nie spotkałem się, a powinno być coś takiego. Bo tu nawet jak jest ten, no co prowadzi 

coroczne… 

- Orkiestra Świątecznej Pomocy? 

- Orkiestra Świątecznej Pomocy, to mnie wkurzało czemu w Budzisławiu nie ma? Taka sala, a tego 

w ogóle nie ma. Do Kleczewa trzeba jechać, żeby tam zbierać, dawać na to, a w Budzisławiu tego nie 

było.  To mnie właśnie wkurza. Jak córka żyła to jeszcze było organizowane, ale później to zanikło ja nie 

wiem co się stało. No nie ma kogoś kto to poprowadzi?  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

- Czy zna P. jakieś organizacje, które angażują wolontariuszy w P. okolicy? Co o nich P. wie? Czy 

ktoś w gminie np. czy sąsiadki rozmawiają o czymś takim?  

- O to nie słyszałam.  

- Nie mówi się o takich rzeczach? 

- Nie, nie. 

- Czy zna P. kogoś w P. wieku, kto jest wolontariuszem? Co P. sądzi na temat jego/jej 

zaangażowania? Jeśli tak – czy ta osoba proponowała P. podobne do jej zaangażowanie?  

- Chyba tak. 

- A Pani osobiście zna takie osoby, czy tylko przypuszcza, że mogą takie osoby być? 

- Nie spotkałam się, ale chyba też chcą chodzić. 

- Jakby ktoś chciał to by chodził? 

- Tak. 

- Ale z Pani znajomych bezpośrednich znajomych? 

- Takie młodsze to tak, to jeżdżą. 

- A młodszych to ma Pani na myśli 40letnich czy jeszcze młodszych? 

- Młodsze jeszcze. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Trzecim powodem braku aktywności społecznej jest niska samoocena tych osób, brak pomysłu, 

jak mogłyby się zaangażować, nieznajomość swoich mocnych stron, które mogliby przełożyć na 

konkretną ofertę dla społeczności lokalnej.  

- Zakładając, że jednak udaje się przezwyciężyć te przeszkody – w jaką działalność chciał(a)by się 

P. zaangażować?  

- Nie wiem.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Czwartym, aczkolwiek mniej istotnym czynnikiem blokującym aktywność społeczną jest 

nieufność wobec innych, w tym również wobec nieznajomych instytucji, które mogą potencjalnie 

stanowić stronę popytową wolontariatu (np. dużych, ogólnopolskich fundacji typu WOŚP, czy 

PCK).  

- Co zyskuje instytucja, której się pomaga? Np. taki Caritas. 

- Zysk od ludzi. Nie tylko pracownik, ale jak zbierają pieniądze, oni w całości tego komuś nie oddadzą, 

zawsze sobie coś zostawiają. Jak np. ten Jurka Owsiaka Orkiestra – ile oni sobie zabiorą, ile dadzą żeby 

tylko coś zakupić? Tak samo jest w każdym tym, że każdy musi coś do siebie mieć. To jest tak samo jak Ci 

ludzie co siedzą pod kościołami. Mają zdrowe nogi, mają zdrowe wszystko, a ukrywają, że są chorzy. (…) 

- Musiałaby mieć Pani zaufanie? Ta organizacja faktycznie jest kontrolowana czy w ten sposób? 

Właśnie, a Caritas też nie jest w taki w 100% pewny. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 
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Piątym czynnikiem blokującym aktywność społeczną (w tym wypadku zawężoną do 

przynależności do organizacji społecznych), który wystąpił w przypadku dwóch badanych 

respondentów jest negatywne doświadczenie z przynależności do wielkich organizacji 

społeczno-politycznych w przeszłości, które nie spełniły pokładanych w nich nadziei.    

- Nie należę do niczego. 

- Nie ma Pan czasu? 

- Nie interesuje mnie to. Po prostu się przejechałem. Zawiodłem się nie raz. Teraz już do takiej 

organizacji nie przystąpię, bo oni są z początku ładnie, pięknie, a później wychodzi się na dupka i to 

wszystko. 

- Kiedyś brał Pan udział w czymś takim? 

- No tak, do Solidarności należałem, do związków, do ZMP. I się przekonałem, że to jest wszystko, nawet 

ZMP, to jest wszystko grubymi nićmi szyte. Kto jest wyżej ten rządzi, ten korzysta, a kto jest niżej to 

niekoniecznie, tylko jest członkiem i o to jest wszystko. Tak mogę powiedzieć, a tak to jest traktowany 

jak. 

- Żadnych celów które sobie stawiały te organizacje to nie realizowały? 

- Nie, nie realizowali, czego innego oczekiwałem, co innego mnie spotkało.  

- Czego Pan oczekiwał, co było takim oczekiwaniem? 

- Pracy – jak byłem w solidarności, oczekiwałem pomocy i jej nie dostałem. Inni dostawali bo wyżej stali. 

To było właśnie to co mnie wkurzało i z tego całkowicie zrezygnowałem i powiedziałem do żadnej 

organizacji już nie będę należał i nikogo popierał nie będę. To jest normalka. Jak mówi przysłowie: 

„umiesz liczyć, licz na siebie”. Wszystko. Można się zawieźć nie na jednym. To mówię z góry. Ja już 

przeszłem trochę także wiem, gdzie, co, jak. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Bardzo ważny z punktu widzenia celów niniejszego badania jest jednak fakt, że osoby te 

deklarują gotowość do podjęcia aktywności społecznej, gdyby tylko pojawiła się 

odpowiednia oferta. Osoby te z reguły dostrzegają konieczność niesienia pomocy innym 

ludziom i widzą w tym sens, przyznają, że może to być atrakcyjna forma wykorzystania czasu 

wolnego, którym dysponują w nadmiarze. 

Podsumowując – gdyby teraz zgłosił się do P. ktoś z propozycją działalności 

wolontariackiej, która spełniała by wszystkie wskazane przez P. warunki, podjął(e) by 

się P. takiej działalności?  

Czemu nie, w miarę czasu tak. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

 Domatorzy  

To grupa charakteryzująca się przede wszystkim bardzo wysokim w stosunku do pozostałych 

segmentów populacji Wielkopolan 50+ kapitałem społecznym – ok. 3-krotnie rozleglejszą od 

przeciętnej dla populacji siecią kontaktów rodzinnych, przyjacielskich i towarzyskich. Ten model 

aktywności społeczno-zawodowej jest nadreprezentowany w subregionie leszczyńskim, 

natomiast relatywnie rzadko występuje w subregionie konińskim. 

W badaniu jakościowym (IDI) typ ten reprezentowany był przede wszystkim przez dobrze 

wykształconych emerytów zamieszkujących miasto Poznań. Osoby te są aktywne w życiu 

rodzinnym i towarzyskim, co nie kłóci się jednak z indywidualistycznym typem osobowości 

i potrzebą posiadania „życiowej autonomii”, wolności wyboru co do spędzania czasu wolnego 

itd. Ważne dla tych osób jest uczestnictwo w kulturze i atrakcyjny sposób spędzania czasu 

wolnego. Badana grupa jest niejednorodna, jeśli chodzi o aktywność zawodową i aktywność 
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społeczną. Stosunek do wolontariatu jest również ambiwalentny (negowanie samej idei 

wolontariatu).  

Wolontariat to jest dla mnie pojęcie jeszcze z okresu komuny, praca za darmo. I mam na ten temat 

ściśle określone zdanie: praca za darmo jest niemoralna moim zdaniem.  

(emeryt, Poznań) 

W tym kontekście warto wskazać na przypadek jednego z badanych respondentów, który co 

prawda angażuje się w wolontariat, ale jest to wolontariat typu bank czasu – wymiana usługi za 

usługę, czyli de facto gratyfikowanie świadczonej pracy w formie niepieniężnej.  

Także no… piekę, bo lubię piec, tam w tym Banku Czasu, jak ktoś coś tam potrzebuje. Dla tego 

samego stowarzyszenia jeżeli jakaś pomoc jest potrzeba, to służę. I ja sama też, na działce: bo mój 

stan zdrowia sprawia, że nie wszystko mogę już wykonać na działce i też korzystam z tego Banku 

Czasu. Szczególnie to (pomagają mi) młodzi chłopcy, coś wykopać, krzewy przesadzić, poważniejsze 

prace, wymagające siły. To działa w dwie strony.  

(emeryt, Poznań) 

 

2.1.2. Funkcjonowanie Wielkopolan 50+ na rynku pracy  

Aktywność zawodową Wielkopolan 50+ jako kategorii statystycznej, uznać można za niewielką, 

jednakże w ramach poszczególnych segmentów tej populacji (wyróżnionych w sposób taki, jak 

zaprezentowany we wstępie, bądź na podstawie poszczególnych zmiennych demograficznych) 

występują bardzo istotne zróżnicowania.  

W całej populacji Wielkopolan 50+ aktywnych zawodowo jest jedynie 26% osób. W tabeli 

poniżej zaprezentowano wskaźniki aktywności zawodowej w podziale na kategorie wiekowe 

(50- 59 lat/ 60-64 lata/ powyżej 65 lat) oraz ze względu na płeć. Wskaźnik aktywności 

zawodowej definiujemy w tym wypadku jako stosunek liczby osób pracujących do wszystkich 

osób w danej kategorii wyznaczonej przez grupę wieku i płeć. 

Wykres 2. Wskaźniki aktywności zawodowej Wielkopolan 50+ ze względu na wiek i płeć. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011.4 

                                                             
4 Zmienną binarną „aktywność zawodowa” utworzono na podstawie rekodowania zmiennej „Ile przeciętnie godzin 
w tygodniu Pan(i) pracuje? Respondentów, którzy wskazali, że pracują średnio tygodniowo więcej, niż 0 godzin 
uznano za aktywnych zawodowo (26%). 
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W każdej grupie wieku w populacji Wielkopolan 50+ zdecydowanie bardziej aktywni zawodowo 

są mężczyźni. 

 Czasowy wymiar aktywności zawodowej Wielkopolan 50+ 

Wymiar czasowy aktywności zawodowej, osób, które są aktywne zawodowo zaprezentowany 

został w następnej tabeli. Procent skumulowany pokazuje, jaka część aktywnych zawodowo 

Wielkopolan 50+ pracuje w wymiarze czasowym od 1 godziny/ tydzień do górnej granicy 

danego przedziału, np. 16,8% aktywnych zawodowo Wielkopolan 50+ pracuje od 1 do 39 godzin 

w tygodniu. 

Tab. 4. Ile przeciętnie godzin w tygodniu Pan(i) pracuje? 

Zakres czasowy (w godzinach) Częstość Procent Procent skumulowany 

Do 10h 7 2,4 2,4 

11- 20h 16 5,4 7,7 

21- 39h 27 6,7 16,8 

40h 142 47,8 64,6 

Powyżej 40h 105 35,4 100,0 

Łącznie 297 100,0  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

Z przedstawionych danych wynika, że osoby pracujące (aktywne zawodowo) wśród 

Wielkopolan 50+ w zdecydowanej większości pracują na pełen etat (średnio 40h w tygodniu) 

lub nawet więcej. Jedynie niecałe 17% spośród aktywnych zawodowo Wielkopolan 50+ pracuje 

w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym do 20 godzin jedynie niespełna 8%. Za to aż 1/3 

spośród aktywnych zawodowo Wielkopolan 50+ pracuje ponad 40 godzin tygodniowo! 

Optymalny dla kondycji psychofizycznej osoby starszej model stopniowej dezaktywacji 

zawodowej, tj. przejście od pracy w pełnym wymiarze czasu pracy do emerytury poprzez 

okres pracy w niepełnym wymiarze praktycznie nie funkcjonuje. Zdecydowana większość 

aktywnych zawodowo starszych Wielkopolan musiała zatem zmierzyć się (lub będzie 

musiała w przyszłości) z sytuacją radykalnej, nagłej zmiany rytmu życia – od 

koncentrującego się dotychczas wokół pracy zawodowej do sytuacji zupełnej bierności 

zawodowej i ogromnej puli czasu wolnego. Bez wątpienia wolontariat może być atrakcyjną 

formą „asekuracji" w tym procesie, swoistym etapem przejściowym.  

 Formy prawne świadczenia pracy przez Wielkopolan 50+ 

Dominującą formą prawną, w ramach której podejmowana jest aktywność zawodowa 

Wielkopolan 50+ jest umowa o pracę na czas nieokreślony (56,3% spośród aktywnych 

zawodowo Wielkopolan 50+). Wskaźnik ten jest niemal identyczny, jak w grupie Wielkopolan 

poniżej 50 roku życia. 10,2% badanych aktywnych zawodowo pracuje na podstawie umowy 

o pracę na czas określony. Co ciekawe, aż 20% aktywnych zawodowo Wielkopolan 50+ to 

samozatrudnieni (więcej, niż w przypadku osób poniżej 50 roku życia), a 5% to przedsiębiorcy 

zatrudniający pracowników. Nie można zaobserwować znaczących różnic pomiędzy 

Wielkopolanami starszymi i młodszymi, jeśli chodzi o formę prawną, w ramach której 

wykonywana jest aktywność zawodowa.  

 Status społeczno-zawodowy 

Szczegółowe dane dotyczące statusu społeczno-zawodowego Wielkopolan 50+ w porównaniu 

do Wielkopolan poniżej 50 roku życia przedstawione zostały w tabeli poniżej. 
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Tab. 5. Status społeczno-zawodowy Wielkopolan powyżej i poniżej 50 roku życia. 

Status Grupa wieku 

50+ 50- Ogółem 

Częstość Procent Częstość Procent Częstość Procent 

pracownicy sekt. publicznego 84 7,5% 136 11,1% 220 9,4% 

pracownicy sekt. prywatnego 146 13,0% 443 36,3% 589 25,1% 

prywatni przedsiębiorcy 28 2,5% 54 4,4% 82 3,5% 

rolnicy 46 4,1% 65 5,3% 111 4,7% 

renciści 182 16,2% 39 3,2% 221 9,4% 

emeryci 518 46,1% 4 0,3% 522 22,3% 

uczniowie i studenci 1 0,1% 218 17,9% 219 9,3% 

bezrobotni 25 2,2% 97 8,0% 122 5,2% 

inni bierni zawodowo 93 8,3% 164 13,4% 257 11,0% 

Ogółem 1123 100,0% 1220 100,0% 2343 100,0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

 

Kategorią społeczno-zawodową najsilniej reprezentowaną w grupie Wielkopolan 50+ są 

emeryci (46,1%), następnie zaś renciści (16,2%). Wśród Wielkopolan 50+ aktywnych zawodowo 

przeważają co prawda pracownicy sektora prywatnego, jednakże przewaga ta w porównaniu do 

Wielkopolan 50- jest znacznie mniejsza. Oznacza to, że znacznie bardziej sprzyjającym 

zatrudnieniu osób starszych jest sektor publiczny (urzędy, publiczne placówki ochrony zdrowia, 

jednostki organizacyjne samorządu np. szkoły publiczne). Bezrobotni i bierni zawodowo 

stanowią jedynie nieco ponad 10% interesującej nas tutaj populacji Wielkopolan 50+ 

(w przypadku Wielkopolan poniżej 50 roku życia jest to aż 21%). 

W tabeli poniżej zaprezentowano status społeczno-zawodowy Wielkopolan 50+ w podziale na 
wiek oraz płeć. 

Tab. 6. Status społeczno-zawodowy Wielkopolan powyżej 50 roku życia w podziale na wiek i płeć. 

Status Wiek 

50 – 59 lat 60 – 65 lat powyżej 65 

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem 

pracownicy 
sekt. 
publicznego 

11,3% 18,9% 15,3% 5,0% 0,0% 2,5% 0,6% 0,7% 0,7% 

pracownicy 
sekt. 
prywatnego 

37,7% 17,4% 26,8% 9,9% 1,0% 5,4% 0,6% 0,4% 0,5% 

prywatni 
przedsiębiorcy 

9,5% 1,5% 5,2% 1,0% 0,0% 0,5% 0,6% ,0% 0,2% 

rolnicy 12,6% 4,9% 8,5% 4,0% 0,0% 2,0% 0,0% ,0%  

renciści 16,5% 14,7% 15,5% 27,7% 9,7% 18,6% 5,1% 22,1% 15,8% 

emeryci 3,9% 14,0% 9,3% 46,5% 82,5% 64,7% 91,0% 74,2% 80,4% 

uczniowie i 
studenci 

0,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

bezrobotni 3,9% 5,3% 4,6% 1,0% ,0% 0,5% 0,6% 0,0% 0,2% 

inni bierni 
zawodowo 

4,3% 23,4% 14,5% 5,0% 6,8% 5,9% 1,3% 2,6% 2,1% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 
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W kategorii wiekowej, która bez wątpienia powinna być nadal aktywna zawodowo, tj. 50 – 59 

lat, aktywnych zawodowo jest niespełna 56% Wielkopolan (pracownicy sektora publicznego, 

pracownicy sektora prywatnego, przedsiębiorcy oraz rolnicy). Szczególnie zła sytuacja 

kształtuje się w przypadku kobiet, gdzie aktywnych zawodowo jest tylko 43% z nich. Kobiety, 

jeżeli już są aktywne zawodowo, to częściej pracują w sektorze publicznym, niż prywatnym. 

Bezrobotni w tej kategorii wiekowej to niespełna 5%, ale bierni zawodowo to aż 14,5% (i aż 

23,4% kobiet w wieku 50- 59 lat). Na rencie, bądź emeryturze (a więc w sytuacji raczej 

bezpowrotnego wyjścia z rynku pracy ze względu na otrzymywanie względnie trwałych 

świadczeń i braku zainteresowania tymi grupami instytucji rynku pracy) znajduje się aż 25% 

Wielkopolan w kategorii wiekowej 50- 59 lat. 

Kategoria wiekowa 60- 65 lat charakteryzuje się już bardzo niewielkim odsetkiem osób, które 

posiadają status aktywnych zawodowo. W przypadku kobiet, praktycznie nie ma już w tej 

kategorii wiekowej osób aktywnych zawodowo. Również w przypadku mężczyzn zdecydowanie 

dominują w tej grupie osoby o statusie emeryta bądź rencisty (łącznie prawie 75%).  

Do kategorii wiekowej osób powyżej 65 roku życia przynależą niemal w całości emeryci 

i renciści. 

Przedstawione powyżej dane statystyczne dotyczące kategorii wiekowej 50 – 59 lat oraz 60 – 65 

lat potwierdzają fakt występowania szeroko dyskutowanego w ostatnich tygodniach 

(w kontekście planowanego wydłużenia wieku emerytalnego) problemu wycofywania się osób 

w tych kategoriach wiekowych do bezpiecznej niszy w postaci wcześniejszej emerytury 

lub renty. Jest to nisza, w której mogą schować się osoby 50+ w sytuacji zagrożenia natury 

psychicznej spowodowanego dezaktualizacją jej szeroko rozumianych kwalifikacji zawodowych, 

trudności z przystosowaniem się do nowoczesnych standardów organizacyjnych 

w przedsiębiorstwach itd. W okresie transformacji ustrojowej w latach 90 nastąpiła radykalna 

zmiana na rynku pracy: zanik sektora publicznego, a rozwój sektora prywatnego, gdzie 

obowiązują inne reguły gry, z dostosowaniem do których mają problemy osoby 50+.5 

Poniżej przedstawiono status społeczno-zawodowy poszczególnych segmentów populacji 

Wielkopolan 50+. Pomiędzy poszczególnymi segmentami populacji Wielkopolan 50+ występują 

bardzo istotne różnice. Szczegóły zaprezentowane zostały w tabeli nr 7 . 

 

Tab. 7. Status społeczno-zawodowy Wielkopolan powyżej 50 roku życia w podziale na segmenty 
populacji. 

Status Segmenty populacji Wielkopolan 50+ 

Zapracowani Społecznicy Nieaktywni Domatorzy Łącznie 

pracownicy sekt. publicznego 15,4% 12,8% 0,5% 10,1% 7,5% 

pracownicy sekt. prywatnego 24,5% 10,3% 0,5% 21,7% 13,0% 

prywatni przedsiębiorcy 5,2% 2,6% 0,3% 5,8% 2,5% 

rolnicy 5,2% 13,7% 0,5% 5,8% 4,1% 

renciści 10,8% 10,3% 23,1% 8,7% 16,2% 

emeryci 30,8% 41,9% 60,5% 39,1% 46,1% 

uczniowie i studenci 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,1% 

bezrobotni 0,7% 0,9% 3,2% 1,4% 2,2% 

inni bierni zawodowo 7,3% 6,8% 11,3% 7,2% 8,3% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

                                                             
5 por. 50 z dużym plusem. Rozmowa Martyny Bundy z dr Jackiem Męciną, Polityka nr49 (2836), s. 30-32. 
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W segmencie „zapracowanych” – dominują - co oczywiste- przede wszystkim pracownicy 

sektora prywatnego i publicznego, a także przedsiębiorcy. Ten segment populacji ma 

najmniejszy wskaźnik emerytów i bliski przeciętnej wskaźnik rencistów. W grupie tej są to 

jednak również renciści nadal aktywni zawodowo, dorabiający do renty – jest tak w przypadku 

16% z nich (w pozostałych segmentach populacji 50+ wszystkie osoby posiadające status 

rencisty są całkowicie nieaktywne zawodowo).  

W segmencie „społeczników” nadreprezentowani są rolnicy oraz pracownicy sektora 

publicznego. W przypadku pracowników sektora publicznego wysoka aktywność społeczna 

tłumaczona może być przeciętnie wyższym wykształceniem pracowników tego sektora, niż 

pracowników sektora prywatnego (np. nauczyciele stanowiący najliczniejszą grupę zawodową 

w Uniwersytetach Trzeciego Wieku) i tym samym pewnej elitarności tego środowiska na 

terenach wsi i małych miast. W przypadku rolników kluczowe znaczenie ma tutaj 

prawdopodobnie wielkopolska tradycja działań zbiorowych na terenach wiejskich (silne 

chłopskie partie polityczne, rolnicze związki zawodowe, częściowe uspółdzielczenie sektora 

rolniczego np. poprzez spółdzielnie mleczarskie), a także tradycyjne możliwości zaangażowania 

się w działalność społeczną (rady sołeckie, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich). 

Segment „nieaktywnych” jest niemal w całości zdominowany przez osoby o następujących 

statusach społeczno-zawodowych: emeryci, renciści oraz bierni zawodowo i bezrobotni. Brak 

aktywności zawodowej idzie w tym największym segmencie populacji Wielkopolan 50+ w parze 

z niemal całkowitym brakiem jakiejkolwiek aktywności społecznej. 

Segment „domatorów” jest pod względem struktury statusu społeczno-zawodowego niemal 

identyczny do struktury segmentu „zapracowanych”. Jak już wspomniano, wyszczególnienie 

segmentu „domatorów” nie jest podyktowane odmiennym typem aktywności zawodowej, czy 

społecznej, ale skrajnie wysokim kapitałem społecznym (bardzo aktywnym życiem rodzinno-

towarzyskim). 

 

 Struktura zawodowa osób 50+ biernych zawodowo 

W kontekście celów niniejszego badania (m.in. pomoc w wypracowaniu strategii wykorzystania 

potencjału osób 50+ poprzez działalność wolontariacką) szczególnie istotne są dane dotyczące 

struktury zawodów osób, które już nie są aktywne zawodowo, ale były aktywne zawodowo 

wcześniej. Doświadczenia nabyte w toku pracy zawodowej mogą być bowiem efektywnie 

wykorzystane w działalności wolontariackiej z pożytkiem zarówno dla strony popytowej, jak i 

strony podażowej wolontariatu. W tabeli poniżej przedstawiona została struktura zawodowa 

Wielkopolan 50+ już nieaktywnych zawodowo (ale tych, którzy kiedykolwiek pracowali). 

Struktura zawodowa Wielkopolan 50+ biernych zawodowo w momencie realizacji badania jest 

bardzo zróżnicowana. Dominują zawody robotnicze, rzemieślnicze i rolnicze wykonywane w 

przeszłości łącznie przez prawie 60% badanych. Zawody specjalistyczne i kierownicze 

wykonywało 11% wszystkich Wielkopolan 50+. Pozostali to technicy, średni personel, 

pracownicy biurowi oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Struktura podaży 

umiejętności i kompetencji osób 50+ nabytych w toku pracy zawodowej, które mogą być 

potencjalnie wykorzystane w toku świadczenia wolontariatu jest zatem bardzo 

zróżnicowana. Doświadczenie zawodowe Wielkopolan 50+ umożliwia im pełnienie bardzo 

różnorodnych funkcji w działalności wolontariackiej (projektach z wykorzystaniem 

wolontariatu). 
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Wykres 3. Struktura zawodowa Wielkopolan powyżej 50 roku życia biernych zawodowo 

w momencie realizacji badania, ale pracujących w przeszłości 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

Bardzo interesujący wydaje się być również fakt, że ok. 4% populacji Wielkopolan 50+ to 

osoby, które nie tylko nie pracują zawodowo w chwili obecnej, ale też nigdy wcześniej nie 

pracowały zawodowo. Są to niemal wyłącznie kobiety (gospodynie domowe). Osoby te nie 

mają zatem żadnych doświadczeń zawodowych, które mogłyby zostać wykorzystane 

w działalności wolontariackiej. 

 Poszukiwanie pracy przez Wielkopolan 50+ 

Pytanie o to, czy dana osoba poszukiwała zatrudnienia w ciągu ostatnich 4 tygodni zadano 

wszystkim badanym - zarówno nieaktywnym zawodowo, jak i aktywnym zawodowo (w tym 

wypadku było to zatem pytanie o poszukiwanie innego miejsca pracy w celu zmiany pracy). 

Wyniki zaprezentowane zostały na wykresie poniżej. 

Wykres. 4. Czy osoba poszukiwała pracy lub innej pracy w ciągu ostatnich 4 tygodni? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 
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Wśród nieaktywnych zawodowo Wielkopolan 50+, jedynie 3,2% poszukuje zatrudnienia 

(wobec 20,5% Wielkopolan poniżej 50 roku życia). Można na tej podstawie wnioskować, że 

wolontariat nie będzie raczej postrzegany przez Wielkopolan 50+ jako narzędzie aktywizacji 

zawodowej – po prostu zdecydowana większość nieaktywnych zawodowo Wielkopolan powyżej 

50 roku życia nie jest silnie zdeterminowana do podjęcia zatrudnienia (nie chce podjąć pracy z 

uwagi na emeryturę, bądź nie może jej podjąć, bądź nie wierzy, że znajdzie pracę, choć chciałoby 

pracować). Zaobserwować można również zdecydowanie mniejszą determinację w zmianie 

miejsca pracy wśród aktywnych zawodowo Wielkopolan 50+, niż wśród osób młodszych. 

 
Wykres 5. Przyczyny nieposzukiwania pracy przez biernych zawodowo Wielkopolan 50+. 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

 

Wśród osób nieaktywnych zawodowo powyżej 50 roku życia, dominującą przyczyną 

nieposzukiwania zatrudnienia jest pozostawanie na emeryturze (aż 68,3%), następnie zaś stan 

zdrowia (16,1%). Aż 6,6% jako przyczynę nieposzukiwania zatrudnienia wskazuje 

„nieodpowiedni wiek". Jedynie 5,3% nieaktywnych zawodowo Wielkopolan 50+ jest gotowa do 

natychmiastowego podjęcia pracy. Co ważne, tylko 4% nieaktywnych zawodowo, którzy nie 

poszukują zatrudnienia, jako przyczynę bierności w tym zakresie wskazuje zobowiązania 

opiekuńcze (opieka nad domem/ nad dziećmi/ nad niepełnosprawnymi lub starszymi 

członkami gospodarstwa domowego).  

 

 Mobilność geograficzna na rynku pracy 

Współcześnie, jednym z istotnych czynników pozwalających utrzymać się na dynamicznie 

zmieniającym się rynku pracy jest zdolność do świadczenia pracy poza miejscem zamieszkania, 

w przypadku trudności ze znalezieniem pracy poza miejscowością zamieszkania. Wyniki 

badania w tym zakresie zaprezentowane zostały poniżej: 
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Wykres 6. Czy główne miejsce pracy znajduje się w miejscowości zamieszkania? 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

 
Zaobserwować można znacznie mniejszą mobilność osób 50+ w zakresie świadczenia pracy. 

Jedynie 28,6% z nich pracuje w innej miejscowości niż tej, w której mieszka (wobec 44% 

w przypadku osób poniżej 50 roku życia). Niska skłonność do podejmowania pracy poza 

miejscowością zamieszkania pozwala na wyciągnięcie wniosku, że w przypadku 

działalności wolontariackiej, niewynagradzanej, skłonność ta będzie jeszcze niższa. Tym 

samym konieczne jest zapewnienie dostatecznego popytu na działalność wolontariacką 

„na miejscu", także na wsiach i w małych miastach.  

Warunkiem brzegowym mobilności geograficznej w zakresie poszukiwania i świadczenia pracy 

może być posiadanie prawa jazdy. Diagnoza Społeczna 2011 wykazała, że tylko nieco ponad 

połowa (51,5%) Wielkopolan 50+ posiada prawo jazdy (wobec 70% młodszych Wielkopolan), 

co stanowi nie tylko barierę w funkcjonowaniu na rynku pracy, ale także stanowić może istotną 

barierę w podejmowaniu aktywności wolontariackiej poza miejscem zamieszkania. 

Potwierdzone zostało to również w badaniach jakościowych (IDI). Szczególnie dotkliwą barierę 

brak prawa jazdy stanowi dla mieszkańców wsi i małych miasteczek słabo skomunikowanych   

innymi miejscowościami (brak transportu publicznego). Bardzo istotny jest zatem rozwój 

strony popytowej wolontariatu bezpośrednio w miejscu zamieszkania osób 50+, 

w szczególności na terenach wiejskich, gdzie zamieszkuje – przypomnijmy – aż 40% 

wszystkich Wielkopolan 50+. 
 

 Wykształcenie i znajomość języków obcych. 

Zmienną silnie warunkującą szanse na rynku pracy jest poziom posiadanego wykształcenia, 

a także znajomość języków obcych. Struktura wykształcenia Wielkopolan 50+ w porównaniu 

z Wielkopolanami poniżej 50 roku życia przedstawiona została na wykresie poniżej: 

Zaobserwować można wyraźnie lepszy poziom wykształcenia osób młodszych niż osób 

starszych. 60% Wielkopolan 50+ posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe lub niższe. 

W przypadku Wielkopolan 50- wskaźnik ten wynosi tylko 46%. Wykształcenie 

wyższe/policealne posiada tylko 13,7% Wielkopolan powyżej 50 roku życia wobec 22,2% 

Wielkopolan do 50 roku życia. W kontekście zaprezentowanych wcześniej danych 

dotyczących marginalnego udziału osób 50+ w kształceniu ustawicznym i innych formach 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pozycję konkurencyjną Wielkopolan 50+ na 

rynku pracy uznać należy za słabą. Jeszcze gorzej sytuacja ta wygląda w kontekście 

zaprezentowanych poniżej danych dotyczących znajomości języków obcych (wydaje się, że 

w umiędzynaradawiającej się gospodarce znajomość języków obcych będzie coraz istotniejszym 

wyznacznikiem wartości danej osoby na rynku pracy). 
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Wykres 7. Struktura wykształcenia Wielkopolan powyżej i poniżej 50 roku życia. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

 
 
 
 
Wykres 8. Czynna znajomość wybranych języków obcych wśród Wielkopolan powyżej i poniżej 50 

roku życia. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

 

Zaobserwować można bardzo słabą znajomość języków obcych Wielkopolan 50+. Jedynie ok. 3% 

Wielkopolan 50+ zna czynnie język angielski lub język niemiecki, podczas gdy w przypadku 

Wielkopolan poniżej 50 roku życia czynną znajomość języka angielskiego deklaruje aż 25% 

badanych, a języka niemieckiego – 13%. Oprócz obniżania pozycji konkurencyjnej na rynku 

pracy, nieznajomość języków obcych wśród osób 50+ postrzegać należy jako bardzo 

istotną barierę uniemożliwiającą podejmowanie wolontariatu akcyjnego na imprezach 

międzynarodowych organizowanych w Wielkopolsce (np. Euro 2012, gdzie 

komunikatywna znajomość języków obcych jest warunkiem brzegowym dla 

wolontariuszy), czy też aktywne uczestnictwo w międzynarodowych projektach 

organizacji pozarządowych. 
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2.1.2.1. Postawy i praktyki pracodawców wobec osób 50+ 

Zmiany demograficzne, którym polskie społeczeństwo musi stawiać czoła (starzenie się 

społeczeństwa, spadek liczby osób w wieku produkcyjnym), przekłada się bezpośrednio na 

konieczność odpowiedniego dostosowania rynku pracy do specyficznych potrzeb osób powyżej 

50. roku życia, aby zachęcić ich do pozostania dłużej aktywnymi zawodowo. Taką potrzebę 

dostrzegają już od kilkunastu lat kraje Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, co przejawia 

się w programach i mobilizacji wszystkich sił społecznych w celu zwiększenia aktywności 

zawodowej osób powyżej 50. roku życia. Takie działania mają przede wszystkim na celu 

zmniejszenie zagrożenia marginalizacji (zarówno materialnej jak i społecznej) tej grupy oraz 

zredukować obciążenie całego społeczeństwa poprzez świadczenia, które ta grupa otrzymuje ze 

względu na brak aktywności zawodowej. Nie tylko rządy zachodnich państw, ale również 

działania zachodnich pracodawców są coraz częściej nakierowane na zarządzanie wiekiem, które 

staje się trwałym elementem polityki personalnej. Główną ideą tej koncepcji jest maksymalne 

wykorzystanie potencjału pracowników w różnym wieku, w tym osób powyżej 50. roku życia do 

efektywnej pracy całego zespołu. Dzięki realizowaniu takiej polityki pracodawca zapewnia 

optymalizację zarządzania wiedzą i umiejętnościami całego personelu – starsi pracownicy 

przekazują wiedzę i tajniki zawodu młodszemu pokoleniu, zaś młodzi aktualizują umiejętności 

starszych kolegów w zakresie nowych technologii i nowej wiedzy teoretycznej6. 

W Polsce ten problem został dostrzeżony dopiero kilka lat temu, co miało również wyraz 

w działaniach instytucji publicznych. Pracodawcy jednak nie są jeszcze w pełni uświadomieni na 

temat konieczności podjęcia działań nakierowanych na wydłużeniu aktywności zawodowej 

starszych pracowników i zatrzymania ich unikalnej wiedzy w przedsiębiorstwie. Badania 

Akademii Rozwoju Filantropii wykazały bardzo niski poziom wiedzy na temat problemu 

zarządzania wiekiem zarówno wśród instytucji publicznych jak i firm prywatnych. Badania 

przeprowadzone do tej pory w kilku województwach dotyczące sytuacji pracowników powyżej 

50. roku życia potwierdzają powyżej zakreślony problem. 

Pracodawcy deklarują, że wykorzystują wiedzę i doświadczenie starszych pracowników. 

Według badań przeprowadzonych w woj. podlaskim, najczęstszym sposobem są konsultacje 

oraz szkolenia młodych pracowników. Najrzadziej stosowanym narzędziem jest udział osób 

powyżej 50 roku życia w zarządzaniu firmą. Co ważne, z dużo większą intensywnością 

wykorzystuje się kompetencje i wiedzę starszych pracowników w sektorze publicznym niż 

prywatnym7. 

Deklaracje badanych pracodawców pokazują niekonsekwencje w zakresie postrzegania 

pracowników powyżej 50. roku życia. Widać powszechne przekonanie o posiadaniu przez tą 

grupę pracowników dużej wiedzy i doświadczenia (opinia 84% badanych pracodawców) oraz 

poczucia odpowiedzialności (77,2% respondentów). Badania przeprowadzone w woj. 

mazowieckim pokazują, że w porównaniu z młodszymi pracownikami osoby powyżej 50 roku 

życia lepiej w oczach pracodawców wypadają również w obszarze dyspozycyjności, 

                                                             
6 Schimanek T. (red.), Chłoń- Domińczak A., Bodnar A., „Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla 
pracodawców i pracowników, Warszawa 2010 r.”, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2010, str. 14. Publikacja 
dostępna na stronie 
http://www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/PUBLIKACJE/Zarzadzanie%20wiekiem%20i%20nie%20tylko.pdf  
[dostęp dnia 28.11.2011]. 
7 Sadowska – Snarska C., „Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób po 50-tym roku życia”, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Białymstoku, Białystok 2011, str. 47. 
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zaangażowania w pracę, przygotowania do pracy zawodowej, relacji ze współpracownikami 

i wkładu w atmosferę oraz jakość efektów pracy8. 

Posiadanie dużego doświadczenia i wiedzy przez starszych pracowników nie przekłada się na 

ich dobrą sytuację na rynku pracy, mimo że jest to obecnie kluczowy atut kandydatów na 

pracowników. Ma to związek ze stereotypowym postrzeganiem przez pracodawców 

niedogodności związanych z wiekiem (chęć jak najszybszego przejścia na emeryturę, 

prawdopodobne problemy ze zdrowiem) – takie przekonanie jest charakterystyczne dla 62% 

respondentów9. Wśród wad pracowników powyżej 50. roku życia respondenci często 

wskazywali również niechęć uczenia się (54,5%), brak znajomości języków obcych (41%) oraz 

przyzwyczajenia i nawyki (40%). Badanie mazowieckich pracodawców wykazało, że są oni 

przekonani o niższym poziomie adaptacyjności tej grupy w porównaniu z pracownikami 

młodszego pokolenia. 

Co ciekawe, badania pokazują różnice w ocenie pracowników powyżej 50. roku życia ze względu 

na fakt zatrudniania przez pracodawcę osób z tej kategorii wiekowej. Oceny starszych 

pracowników są dużo bardziej pozytywne w przypadku pracodawców zatrudniających takie 

osoby10. 

Pracodawcy nie mają jeszcze dużej świadomości konieczności kierowania działań wspierających 

aktywność zawodową osób w wieku 50+. Badania podlaskich przedsiębiorców wykazały bardzo 

niską intensywność takiego wsparcia. Pracodawcy przede wszystkim deklarują stosowanie 

intermentoringu (szkolenie młodszych pracowników), szkolenia pozwalające na dostosowanie 

kwalifikacji do potrzeb firmy oraz umożliwienie przeniesienia na inne, spokojniejsze stanowisko 

pracy dostosowane do możliwości i potrzeb starszego pracownika11. Trzeba jednak zaznaczyć, iż 

mentoring nie jest de facto wsparciem pracowników 50+, a jedynie wykorzystaniem ich 

doświadczenia oraz zadbaniem o to, by ich wiedza nie „wyszła” z firmy razem z pracownikami 

odchodzącymi na emeryturę. 

Bardzo rzadko pracodawcy oferują rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb 

pracowników powyżej 50. roku życia. Jedynie niewielki odsetek firm proponuje swoim 

pracownikom dodatkową opiekę medyczną, dofinansowanie zajęć rekreacyjno – sportowych 

(ok. 6-7% firm prywatnych oraz ok. 20% podmiotów publicznych), jeszcze rzadziej oferowane 

jest poradnictwo psychologa, pedagoga lub innego specjalisty (4% firm sektora prywatnego, 

12% z sektora publicznego). Ok. 20% firm prywatnych i ponad 40% pracodawców sektora 

publicznego oferowało pracownikom powyżej 50. roku życia szkolenia zawodowe12. W ramach 

badań przytoczonych powyżej zapytano pracodawców o przyczyny tak małej intensywności 

wsparcia szkoleniowego kierowanego do starszych pracowników. Najczęściej pojawiającą się 

przyczyną była bariera informacyjna odnośnie szkoleń realizowanych ze wsparciem funduszy 

UE. Pracodawcy wskazują także niską motywację starszych pracowników do podnoszenia 

swoich kwalifikacji. Dość częstą sytuacją jest brak jakiejkolwiek aktywności szkoleniowej części 

pracodawców (blisko 1/3 przypadków)13. 

                                                             
8 „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim”, PBS DGA 
i Human Capital Business, Sopot 2010, str. 81. 
9 „Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej…”, str. 49. 
10 „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+…”. 
11 „Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej…”, str. 55. 
12 Ibidem, str. 56. 
13 Ibidem, str. 65. 
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Kluczowe dla poprawienia wskaźników aktywności zawodowej i wsparcia łagodnego przejścia 

z aktywności zawodowej na emeryturę jest zaoferowanie przez pracodawców elastycznych form 

zatrudnienia. Według dotychczas prowadzonych badań jest to rozwiązanie stosowane  na razie 

bardzo rzadko14. Równie rzadko pracodawcy wspierają pracowników opiekujących się  osobami 

zależnymi. Co ważne, według badań, elastyczne zatrudnienie jest narzędziem pozytywnie 

ocenianym przez pracowników, choć osoby starsze oraz te z niższym wykształceniem rzadziej 

odnoszą się pozytywnie do takiego rozwiązania15. Najchętniej widzianym narzędziem jest 

według badanych praca na niepełny etat oraz praca zadaniowa, dostosowana do aktualnych 

potrzeb. Akceptowana jest również praca na umowę  - zlecenie, w przeciwieństwa do umowy 

o dzieło (ze względu na brak zabezpieczenia społecznego w tym drugim przypadku)16. 

2.1.2.2. Postrzeganie własnej konkurencyjności na rynku pracy  

Osoby 50+ są zwykle świadome swej nietypowej sytuacji na rynku pracy. Dostrzegają one 

zarówno obszary na których pozycjonują się lepiej, jak i te na których wypadają gorzej od 

młodszych pracowników.  

Z jednej strony widzą oni liczne atrybuty, które czynią ich pozycję na rynku pracy niezwykle 

atrakcyjną. Na podstawie zebranych danych można wskazać dwie główne klasy tego typu 

atrybutów: 

 atrybuty osobowościowe 

Wynikają one z naturalnego cyklu rozwoju psychospołecznego człowieka i pozostają związane 

z pewnym zespołem cech przynależnym zwykle ludziom w określonym wieku. Wśród nich 

wskazują na takie cechy jak rzetelność,  

Rzetelność, taki mi się wydaje, po tylu latach to człowiek ma doświadczenie, że chce pracować, 

wykazać się czymś, że chce pokazać żeby to miało i ręce i nogi. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

większa odpowiedzialność, szacunek do pracy i lojalność wobec pracodawcy, zdyscyplinowanie, 

dyspozycyjność, czy też kultura osobista17.  

 atrybuty pracownicze 

W ich obrębie wyodrębniają się dwie grupy. Pierwsza z nich wiąże się ze specyficznym 

pracowniczym uprzywilejowaniem osób 50+. Tutaj niewątpliwie najważniejszą cechą byłoby 

doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności związane z długoletnim stażem pracy, 

ale również dodatkowe kwalifikacje, które taka osoba w tym czasie zdobyła.  

Myślę, że [najważniejsze jest – przyp. aut.] doświadczenie, które – zwłaszcza w moim zawodzie – 

eliminuje pewne niepotrzebne kłopoty w postaci roszczeń, pretensji ze strony pacjentów, których jest 

coraz więcej.  

(emeryt, Poznań) 

                                                             
14 Według badań „Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób po 50-tym roku życia” jedynie około 8% 
badanych pracodawców oferuje takie rozwiązania. 
15 Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+…”, str. 37. 
16 Ibidem. 
17 WUP w Poznaniu, „Pięćdziesiąt plus. Raport z badania ankietowego”, Poznań 2005, dostępny pod adresem 
http://www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Piecdziesiat_plus._Raport_z_badania_ ankietowego.pdf. 
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Druga kategoria natomiast dotyczy świadczeń-korzyści płynących z zatrudniania osoby 50+ 

wynikających z określonych uwarunkowań polityki społecznej i rynku pracy – np. ulgi 

w kosztach związanych z zatrudnieniem (emeryt/rencista), często pojawiająca się grupa 

inwalidzka.  

Wydaje mi się, że się nie płaci ubezpieczenia całego. Ci ludzie są ubezpieczeni i dlatego [są tańsi w 

utrzymaniu – przyp. aut.].  

(emeryt, Wielkopolska) 

W tym kontekście respondenci zwracają również uwagę, że kobiety w wieku 50+ są osobami, 

które mają już odchowane dzieci przez co potencjalne rodzicielstwo nie będzie już kolidowało 

z ich pracą zawodową. 

Może wie pan, to jest w środowisku wiejskim, może w miejskim jest inaczej. Bo taka pani po 50 ma 

po prostu więcej czasu. Dzieci odchowane!  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Z drugiej jednak strony osoby 50+ zauważają również wiele czynników obniżających ich 

konkurencyjność na rynku pracy. 

 wiek jako klauzula dostępu 

Wielokrotnie, szczególnie wśród osób niepracujących wiek 50+ postrzegany jest jako magiczna 

cezura, po przekroczeniu której i tak nie ma się już szans na znalezienie atrakcyjnej pracy. 

To na pewno już wiek to przeszkadza. Wiek słyszy [pracodawca – przyp. aut.] i już do widzenia!  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

 kondycja fizyczna 

Wielu pracowników w tym wieku postrzega już wydolność swoich organizmów jako dużo niższą 

w porównaniu z młodszymi pracownikami. Wydolność ta przekłada się z kolei na wydajność 

i efektywność pracy.  

Z tego powodu [osoby 50+ są mniej konkurencyjne na rynku pracy – przyp. aut.], że osoby po 

pięćdziesiątce częściej zaczynają chorować, częściej zaczynają brać chorobowe, są już mniej 

wydajni. Chociaż on ma już wiedzę zawodową i dosyć duży staż, ale zgodnie z kalendarzem 

biologicznym wieku powyżej 50 lat częściej może zapaść na choroby i jest mniejsza wydajność pracy. 

(emeryt, Wielkopolska) 

W konsekwencji osoby 50+ gorzej znoszą długotrwały wysiłek fizyczny i intelektualny związany 

z pracą a także są mniej mobilne (zarówno w wąskim jak i szerokim rozumieniu)18. 

 nieaktualne wykształcenie 

Ważna pozostaje również kwestia wykształcenia analizowanej tu grupy wiekowej. Jej 

przedstawiciele mają bowiem świadomość, że ich wykształcenie często nie przystaje do 

oczekiwań stawianych aktualnie przez rynek pracy. W konsekwencji ich wiedza i kompetencje 

nie wytrzymują konkurencji wiedzy i kompetencji osób młodszych, kształconych już wedle 

nowych reguł systemowych.  

                                                             
18 Mól D., „Osoby 50+ na rynku pracy”, Biuletyn FISE nr 7, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 
2008. 

http://bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/biuletyny_fise/biuletyn_fise_nr7_osoby_50_na_rynku_pracy.pdf
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Moje pokolenie nie jest aż tak wysoko wykształcone. Już nawet słyszałam, to jest paradoksalne, 

że już pracodawcy nawet na sprzątaczkę potrzebują pracownika po studiach, przynajmniej po 

licencjacie. My jesteśmy w takim wieku, że twierdzą, że jesteśmy niewydolni po prostu.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Osoby 50+ najczęściej wskazują na swoje braki w obrębie znajomości języków obcych czy 

obsługi komputera19. Jednocześnie niechętnie dokształcają się w tych właśnie obszarach20. 

 wyższe oczekiwania finansowe 

Doświadczenie i staż pracy w przypadku osób 50+, które pracują lub pracowały, sprawia, że 

mają one również podwyższone oczekiwania co do świadczeń (głównie finansowych) ze strony 

pracodawcy. To z kolei sprawia w odczuciu respondentów, że pracodawcy mniej chętnie sięgają 

po osoby 50+.  

Zniechęcić ich może to, że ludziom o dużym stażu pracy muszą więcej zapłacić – to jest podstawowa 

sprawa. Mam dwie specjalizacje, długi staż pracy, który w pewnym sensie zmusza ich do dania mi 

wyższej stawki za ten dyżur. W efekcie dyżurów nie mam dużo, więc zyski są raczej po ich stronie.  

(emeryt, Poznań) 

 mniejsza elastyczność 

Kolejną istotną cechą obniżającą pozycję badanych na rynku pracy jest ich niewielka 

elastyczność wobec wymagań stawianych przez ten rynek. Są oni mniej skłonni do dokształcania 

się, odczuwają lęk przed wprowadzaniem innowacji, wreszcie problem stanowi dla nich zmiana 

stanowiska pracy21 czy zmiana wykonywanych obowiązków. 

 rynkowa automarginalizacja 

Świadomość licznych przewag, które posiadają nad nimi młodsze jednostki powoduje, że osoby 

50+ często popadają w pułapkę automarginalizacji. Znajomość swoich słabości oraz licznych 

dotyczących ich stereotypów wpływa na obniżanie pewności siebie tychże osób, nieufność 

wobec możliwości odnalezienia się na rynku pracy oraz atrakcyjności wobec potencjalnych 

pracodawców22. Te okoliczności prowadzą w konsekwencji do samospełniającego się 

proroctwa: jednostki 50+ zakładają, że i tak stoją na straconej pozycji na rynku pracy i w efekcie 

przyjmują taką postawę, która na tej straconej pozycji faktycznie ich stawia.  

 trudności w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym 

Respondenci 50+ często wskazują również, że dużo trudniej niż osobom młodszym jest im 

godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym. Badania wykazują, że poświęcenie się aktywnością 

pracowniczym kłóci się z takimi obowiązkami jak wspólne spędzanie czasu z rodziną, 

wykonywanie różnych prac w domu, opieka nad wnukami, opieka nad starszymi rodzicami czy 

też chorymi lub niepełnosprawnymi członkami rodziny23. 

                                                             
19 WUP w Poznaniu, „Pięćdziesiąt plus. Raport z badania ankietowego”, op.cit. 
20 „Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+”, raport dostępny pod adresem:  
http://www.50pluspomorze.pl/repository/files/Raport_innowacyjny_50pluspomorze.pdf 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 „Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób po 50-tym roku życiu” (op. cit.) 
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2.1.2.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wśród osób 50+ 

Świadomość swojej specyficznej pozycji na rynku pracy sprawia, że znaczna część osób 50+ 

dostrzega potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobistego. W strategii tej 

upatruje możliwość polepszenia swojej pozycji zawodowej. Przedstawiciele analizowanej grupy 

wskazują na szereg mechanizmów przyczyniających się do realizowania tej strategii: 

 aktualizacja kwalifikacji 

Osoby 50+ dostrzegają konieczność dodatkowych szkoleń, które mają uaktualnić ich 

wykształcenie na tych polach, na których wypadają oni gorzej od osób młodszych. Są to przede 

wszystkim takie kwestie jak znajomość języków obcych, obsługa komputera lub innych 

nowoczesnych urządzeń, a nawet posiadanie prawa jazdy24. W tym wymiarze mieszczą się 

również kompetencje instytucjonalne, a więc takie, które ułatwiają jednostkom poruszanie się 

pomiędzy instytucjami szeroko rozumianego rynku pracy i korzystanie z ofert przez nie 

formułowanych. 

 nabywanie umiejętności miękkich 

Jednocześnie coraz istotniejsze wydają im się również tzw. umiejętności miękkie, które obecnie 

mogą stanowić czynnik decydujący o utrzymaniu się na rynku pracy. Kluczowe w tym obszarze 

wydają się kreatywność, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność czy sztuka 

autoprezentacji25. 

 pomoc w przekwalifikowaniu się 

Działaniem przyczyniającym się do podnoszenia rozwoju osobowo-zawodowego, szczególnie 

wśród osób z niższym wykształceniem, jest również pomoc w przekwalifikowaniu się. Osoby 

50+ zwracają uwagę, że rozwiązaniem problemu ich złej pozycji w niektórych sektorach rynku 

pracy byłaby zmiana sektora, do którego by aspirowali. Wśród badanych najbardziej pożądane 

byłoby uzyskanie uprawnień w zakresie takich zawodów jak wykwalifikowany robotnik 

budowlany, ślusarz, hydraulik, spawacz, malarz-tapeciarz, fryzjer, kierowca oraz piekarz, a także 

laborant lub księgowy26. 

 wsparcie rozwoju psychofizycznego 

Ostatnim wreszcie aspektem na który zwracają uwagę osoby 50+ w kontekście podnoszenia 

swoich kwalifikacji pozostaje kwestia dbałości o ich kondycję fizyczną. Dlatego też, jako 

niezwykle ważne dla rozwoju są takie aspekty jak organizacja lub dofinansowywanie zajęć 

rekreacyjno-sportowych (np. fitness, basen) oraz poradnictwo psychologiczne27. 

Tak zdiagnozowane potrzeby rozwoju i podnoszenia kwalifikacji wiążą się z określonymi 

narzędziami: kursami, szkoleniami, warsztatami, dostępem do fachowej literatury, rotacją 

stanowisk pracy czy specjalistycznym doradztwem personalnym i/lub zawodowym. Z takimi 

instrumentami wiążą się jednak również określone bariery. Po pierwsze, są to uwarunkowania 

natury instytucjonalnej, wiążące się z koniecznością wpisania się w ramy określonych 

programów, dotacji czy funduszy. Po drugie, należy mieć też na uwadze, że większość 

wspomnianych przedsięwzięć wiąże się z poniesieniem określonych nakładów finansowych 
                                                             
24 „Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+” (op.cit.) 
25 WUP w Poznaniu, „Pięćdziesiąt plus. Raport z badania ankietowego”, op.cit. 
26 Ibidem. 
27 Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób po 50-tym roku życiu”, op. cit. 



RAPORT Aktywni 50+ 
 

Strona | 45  
 

przez podmiot wspierający rozwój osób 50+ (np. przez pracodawcę). Po trzecie wreszcie, mamy 

w tym obszarze również do czynienia z barierami psychologicznymi osób 50+. Często przyjmują 

one bowiem postawę roszczeniową. Z jednej strony, nie chcą podnosić swoich kwalifikacji, 

wychodząc z założenia, że pracownicy z tak długim stażem pracy nie muszą już tego robić, 

z drugiej natomiast strony oczekują świadczeń o charakterze nie-rozwojowym – zasiłków, 

preferencji w zatrudnieniu, stworzenia specjalnych zakładów pracy dla osób znajdujących się w 

podobnej sytuacji czy zmniejszenie obciążeń pracowniczych28. 

2.1.2.4. Wpływ systemu emerytalnego i jego zapowiadanych reform na 

zatrudnienie i funkcjonowanie na rynku pracy osób 50+ 

W pierwszej dekadzie XX. w. w Polsce występował bardzo niski na tle Europy wskaźnik 

aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Sytuacja taka jest rezultatem wynikiem zmian 

społeczno- gospodarczych, jakie dokonały się w Polsce w ostatnich 20 latach, a także w dużej 

mierze polityki państwa w latach 90-tych, zmierzającej do świadomego wygaszania aktywności 

zawodowej osób powyżej 50. roku życia akceptowanej przez społeczeństwo. W konsekwencji 

utrwaliła się skłonność do uciekania z rynku pracy, charakterystyczna dla dzisiejszych 

pięćdziesięciukilkulatków.29 

W okresie od 1990 r. wyróżnić można kilka etapów, w których dokonywane były zmiany prawa 

związane z korzystaniem z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Na początku lat 

90-tych, w efekcie transformacji gospodarki, pojawił się problem restrukturyzacji 

przedsiębiorstw i skokowo rosnącego bezrobocia. Wówczas wprowadzono możliwość 

korzystania z wcześniejszych emerytur dla osób, które straciły pracę z przyczyn leżących po 

stronie pracodawcy. Regulacje te doprowadziły do lawinowego wzrostu liczby osób 

otrzymujących emerytury i renty inwalidzkie. W 1998 r. zlikwidowano możliwość 

przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla pracowników restrukturyzowanych 

przedsiębiorstw oraz wprowadzono nowe typy świadczeń – zasiłki i świadczenia 

przedemerytalne. W efekcie, nie nastąpił spadek liczby osób korzystających z możliwości 

wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej, a od 1997 r. do 2004 r. liczba osób poniżej wieku 

emerytalnego korzystająca z tych świadczeń stale rosła. Wzrost liczby osób korzystających 

z wcześniejszych emerytur, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych łącznie następował wraz 

ze spadkiem wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata. Jednocześnie można zauważyć 

istotną substytucję – liczba osób otrzymujących emeryturę, które nie ukończyły wieku 

emerytalnego w okresie do 2001 r. malała, natomiast rosła liczba osób otrzymujących inne 

świadczenia. W efekcie następował wspomniany już wzrost całkowitej liczby osób 

otrzymujących świadczenia, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. 

W efekcie istniejących możliwości korzystania z emerytur we wcześniejszym wieku, od wielu lat 

przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę zarówno kobiet, jak i mężczyzn jest istotnie niższy 

niż ustawowy wiek emerytalny. 

Można to określić jako efekt dodatkowego napływu spowodowanego wycofaniem możliwości 

korzystania ze świadczenia. Część osób, które uzyskują prawo do przejścia na wcześniejszą 

emeryturę, korzysta z niego z powodu obawy przed wejściem w życie mniej korzystnych 

uregulowań w zakresie wieku emerytalnego. 

                                                             
28 „Pięćdziesiąt plus. Raport z badań ankietowych”, raport dostępny pod adresem: 
http://www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Piecdziesiat_plus._Raport_z_badania_ankietowego.pdf  
29 50 z dużym plusem (op. cit.), s. 30-32. 
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Od 1 stycznia 1999 r. wprowadzono nowy system emerytalny. Przed rokiem 1999 system ten 

funkcjonował w oparciu o tzw. „umowę pokoleniową”. Polegało to na wypłacie środków na 

bieżące emerytury ze składek osób pracujących. W obliczu stale rosnącej wysokości składki oraz 

niżu demograficznego prowadziło to do niewypłacalności systemu. Zmiany, które zaszły wraz 

z reformą emerytur uzależniły wysokość przyszłej emerytury od sumy składek zgromadzonych 

w funduszu emerytalnym oraz stażu pracy. Głównym założeniem, które przyświecało reformie 

było zwiększenie efektywności zarządzania środkami przyszłych emerytów, czym miały zająć 

się Otwarte Fundusze Emerytalne. 

Nowy system emerytalny złożony jest z trzech filarów. Pierwszy stanowi modyfikację systemu 

sprzed reformy i realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Filar ten może 

funkcjonować sprawnie jedynie w wypadku, gdy składki wpłacane przez pracujących są 

wystarczające na wypłatę świadczeń obecnych emerytów. Drugi filar tworzą Otwarte Fundusze 

Emerytalne, które zarządzane są przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Ta część systemu 

emerytalnego ma w przyszłości zastąpić I filar i być docelową dla wszystkich osób czynnych 

zawodowo. Trzeci filar obejmuje pracownicze programy emerytalne oraz indywidualne konta 

emerytalne. Uczestnictwo w trzecim filarze oferuje szereg instytucji finansowych oraz 

pracodawcy uruchamiając PPE. Ta część systemu emerytalnego utworzona została dla osób 

chcących otrzymywać dodatkową emeryturę.30 

Wraz z wprowadzeniem nowego systemu emerytalnego ustalono termin zakończenia 

obowiązywania zasad przechodzenia na wcześniejszą emeryturę na zasadach określonych 

w tzw. „starym systemie”. Nowe zasady zaczęły obowiązywać w roku 2008. Analiza przyznanych 

świadczeń w latach 2005-2007 wyraźnie wskazuje na efekt „roku 2007”, szczególnie 

w przypadku grup, które traciły swoje uprawnienia tak jak np. nauczyciele. W 2006 r. i w 2007 r. 

dynamika nowo przyznanych emerytur nauczycielskich wynosiła około 140 procent, co znacznie 

przewyższało dynamikę dla świadczeń ogółem.31 

W 2007 roku Trybunał Konstytucyjny nakazał zmianę przepisów, w wyniku której mężczyznom 

w wieku 60 lat umożliwiono przejście na wcześniejszą emeryturę, o ile pracowali 35 lat lub 

dłużej. Dodatkowo był to okres spowolnienia gospodarczego i pogorszenia sytuacji na rynku 

pracy, co stwarzało dodatkową zachętę do wykorzystywania możliwości odejścia na emeryturę. 

W efekcie w tych latach zaobserwowano istotny wzrost liczby osób otrzymujących emerytury 

przed ukończeniem ustawowego wieku emerytalnego. W 2008 r. liczba tych osób wzrosła 

o ponad 120 tys. – jest to rząd wielkości, który nie był odnotowywany od początku lat 90. 

Ograniczenie możliwości korzystania z wcześniejszych emerytur od 2009 r. przełożyło się na 

spadek liczby osób otrzymujących emerytury przed ukończeniem wieku emerytalnego o 32 

tys.32  

Według badań CBOS33, niemal połowa respondentów przedkłada wysokość otrzymywanej 

emerytury (co się wiąże z koniecznością dłużej aktywności zawodowej) nad możliwość 

szybszego zakończenia kariery. Takie przekonania częściej jednak prezentują osoby, które 

jeszcze mają przed sobą wiele lat pracy. Co więcej, takie deklaracje niekoniecznie muszą się 

przekładać na faktycznie podejmowane decyzje, które są zdeterminowane wieloma innymi 

                                                             
30 Nowy system emerytalny w Polsce wpływ na krótko i długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków 
finansowych, Zeszyty BRE Bank – CASE nr 57, Warszawa 2001, http://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/ bre-
case57part1.pdf 
31 Solidarność Pokoleń. 50+ 
32 Schimanek T. (red.), Chłoń- Domińczak A., Bodnar A., „Zarządzanie wiekiem i nie tylko….” (op. cit.). 
33 CBOS, Ocena proponowanych zmian w systemie emerytalnym. Komunikat z badań, Warszawa 2010, str. 16. 
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czynnikami, jak stan zdrowia, sytuacja rodzinna, sytuacja na rynku pracy w momencie 

przechodzenia na emeryturę. Częściej niż przeciętnie chcą pracować mieszkańcy z dużych miast, 

mający wykształcenie wyższe oraz osoby najlepiej sytuowane. Taki rozkład odpowiedzi ma 

przede wszystkim związek z wykonywaniem przez tak określone grupy społeczne prac 

intelektualnych. Pracownicy fizyczni dużo mniej chętnie chcieliby przedłużyć swoją aktywność 

zawodową. 

Wspomniana wyżej publikacja CBOS diagnozuje też ocenę dyskutowanych zmian w systemie 

emerytalnym. Według raportu, duży opór wywołują postulaty podwyższenia wieku 

emerytalnego oraz zrównania wieku przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Ta ocena 

jest jednak wyrazem niezadowolenia z konieczności wydłużenia pracy zawodowej, bo 

równocześnie wiele osób ma świadomość niekorzystnych trendów demograficznych (niskiego 

przyrostu naturalnego, starzenia się społeczeństwa) i zdaje sobie sprawę, że takie zmiany są 

niezbędne. Dużo bardziej pozytywnie oceniany jest pomysł rezygnacji z odgórnego określania 

wieku emerytalnego w przypadku, gdy osoba odchodząca na emeryturę wypracuje już 

odpowiednio wysokie świadczenia. W opinii większości badanych, do powszechnego systemu 

emerytalnego należy włączyć pracowników służb mundurowych, zaś rolnicy powinni płacić 

składki odpowiadające ich dochodom. Wyniki badania pokazują, że większość Polaków 

chciałaby zwiększenia możliwości indywidualnego decydowania o tym, kiedy przejść na 

emeryturę i jak dysponować środkami zgromadzonymi w OFE34. 

Zmiany w systemie emerytalnym, które dotychczas miały miejsce, wymusiły dłuższą aktywność 

zawodową osób powyżej 50. roku życia ze względu na znaczne ograniczenie możliwości 

korzystania z emerytur pomostowych. Nowy system emerytalny, w którym zachodzi ścisła 

zależność między ilością zgromadzonych środków (a więc liczbą lat pracy) a wysokością 

emerytury, motywuje do wydłużania aktywności zawodowej. Świadomość tej zależności jest 

jednak przede wszystkim widoczna wśród mieszkańców dużych miast, dobrze wykształconych 

i dobrze sytuowanych, a ma mniejszy wpływ na podejmowanie decyzji o przejściu na emeryturę 

wśród pracowników fizycznych i mieszkańców mniejszych miejscowości. 

Pomimo opisanych powyżej zmian, system emerytalny jest oceniany jako niewydolny, 

szczególnie w kontekście systemów specjalnych (m.in. górnicy, wojskowi, kolejarze itd.), 

utrzymywania różnicy w wieku emerytalnym mężczyzn i kobiet, oraz niedostosowanej do 

długości życia granicy wieku urzędowego przechodzenia na emeryturę.35 

W obliczu zagrożenia kryzysem finansów publicznych, rozwiązanie powyższych problemów 

stało się politycznym priorytetem. Premier Donald Tusk w swoim expose wygłoszonym w dniu  

18.11.2011 r. określił najważniejsze zmiany w systemie emerytalnym planowane do 

przeprowadzenia w trakcie VII kadencji Sejmu RP. 

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 

 wydłużenie i zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat; 

 włączenie do powszechnego systemu emerytalnego księży; 

 zmiany w systemie emerytalnym wojskowych (wiek emerytalny zostanie ustanowiony 

na 55 lat, a staż służby zostanie wydłużony do 25 lat); 

 włączenie do powszechnego systemu emerytalnego pracowników kopalni nie 

pracujących bezpośrednio przy wydobyciu; 

                                                             
34 ibidem, str. 18. 
35 http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,871.html  
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 dokonanie przeglądu uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów 

i sędziów.36 

Reformy w krótkim czasie mają doprowadzić do zmniejszenia wydatków na świadczenia 

emerytalne i ograniczenia deficytu budżetowego w perspektywie rosnącej grupy uprawnionych 

do korzystania ze świadczeń. W dłuższej perspektywie realizacja reform ma doprowadzić do 

wydłużenia okresu aktywności zawodowej, a w konsekwencji do podwyższenia wysokości 

świadczeń emerytalnych oraz zachowania stabilności systemu emerytalnego. 

Propozycje zmian są generalnie pozytywnie oceniane przez ekspertów. Szczególnie kwestia 

zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i ustanowienie jego granicy na 67 lat jest 

oceniana przez ekspertów, jako niezbędna zmiana cywilizacyjna w kontekście prognoz 

demograficznych.37 Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć pogłębiającej się luki pomiędzy 

wpływami a wydatkami systemu ubezpieczeń społecznych i coraz większego obciążenia 

pracujących, co mogłoby prowadzić do niekończących się podwyżek składek i podatków, 

a w najgorszym razie do krachu systemu.38 

Reforma ta ma przynieść przede wszystkim korzyści kobietom, których emerytury z racji 

krótszych okresów składkowych są niższe niż mężczyzn. Z drugiej strony rozwiązanie to jest 

mocno kwestionowane przez opinię publiczną – wg sondażu TNS OBOP 80% Polaków 

sprzeciwia się wydłużeniu wieku emerytalnego, a 68% nie zgadza się na zrównanie wieku 

emerytalnego kobiet i mężczyzn.39 Perspektywa odłożenia w czasie „złotej jesieni” życia budzi 

sprzeciw i obawy związane z podażą pracy dla osób 50+ oraz popytem na ich pracę.  

Samo wydłużanie i zrównywanie ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie 

rozwiąże problemów na rynku pracy osób 50+. Wyzwaniem jest wydłużenie faktycznego wieku 

przechodzenia na emeryturę, które związane jest z dostępnością pracy dla osób 50+ oraz z ich 

możliwościami dostosowania się do oczekiwań pracodawców. By skutecznie i efektywnie 

wspierać aktywność zawodową osób 50+ konieczne jest wprowadzanie mechanizmów 

umożliwiających dłuższą pracę zarobkową takich jak np.: 

 edukacja ustawiczna i narzędzia umożliwiające elastyczne przekwalifikowywanie; 

 dostosowywanie warunków pracy do potrzeb osób starszych; 

 działania na rzecz poprawy zdrowia osób w wieku okołoemerytalnym; 

 działania na rzecz utrzymania aktywności społecznej osób w wieku okołoemerytalnym.40 

Niepodjęcie działań w obszarach pozwalających na zwiększenie atrakcyjności pracowników 50+ 

może skutkować tylko fikcyjnym wydłużeniem ich aktywności na poziomie ustawowego progu 

wieku emerytalnego.41 

2.1.2.5. Polityka instytucji rynku pracy wobec osób 50+ 

Opisana powyżej polityka dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w latach 90-tych 

doprowadziła do wycofania z rynku pracy ogromnej rzeszy osób w wieku okołoemerytalnym, 

w tym szczególnie kobiet. Do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. nie 

                                                             
36 http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/program_gospodarczy_nowego_rza,8310/  
37 Rozmowa z dr Jackiem Kucharczykiem, Prezesem Instytutu Spraw Publicznych, 
http://tv.rp.pl/video/Rozmowy/Podniesienie-wieku-emerytalnego-jest-koniecznoscia  
38 50 z dużym plusem… (op. cit.), s. 30-32. 
39 http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10713271,W_pracy_do_67__roku_zycia__Nie_przejdzie.html  
40 http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,880.html  
41 Rozmowa z dr Jackiem Kucharczykiem, Prezesem Instytutu Spraw Publicznych, 
http://tv.rp.pl/video/Rozmowy/Podniesienie-wieku-emerytalnego-jest-koniecznoscia  
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prowadzono szczególnych działań, które skierowane byłyby na aktywizację osób w wieku 50+. 

Taka polityka wiązała się z bardzo ciężką sytuacją na rynku pracy i skrajnym poziomem 

bezrobocia obejmującym w 2003 r. ok. 20 % osób w wieku produkcyjnym. 

Wejście do Unii Europejskiej wymusiło zmianę polityki instytucji rynku pracy. Ustawa z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła narzędzia tzw. 

aktywnej polityki rynku pracy w postaci usług rynku pracy (pośrednictwo pracy; usługi EURES; 

poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 

organizacja szkoleń) oraz wspierających usługi instrumentów rynku pracy, w tym: 

 finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do 

miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia 

lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego 

zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy; 

 finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 

lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez 

powiatowy urząd pracy; 

 dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa; 

 refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia 

społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego; 

 finansowanie dodatków aktywizacyjnych.42 

Te usługi oraz formy wsparcia skierowano do wszystkich osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne. Ponadto, w ustawie wprowadzono kategorię „osób będących w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy” do której zaliczono, m.in. osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. W stosunku 

do tej kategorii osób określone specjalne procedury postępowania tzw. instrumenty integracji 

społeczno-zawodowej osób 50+: 

 konieczność przedstawienia przez PUP propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 

stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach 

prac interwencyjnych lub robót publicznych w ciągu 6 miesięcy od zgłoszenia do PUP-u; 

 możliwość zwrotu przez starostę kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, 

robót publicznych; 

 możliwość odbycia przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy, bez 

nawiązywania stosunku pracy; 

 możliwość kierowania na staż i przygotowanie zawodowe u pracodawcy (w tym w NGO) 

z prawem do stypendium od którego opłacane są składki oraz dni wolnych; 

 możliwość uzyskania prawa do zasiłku przedemerytalnego po upływie 6 miesięcy od 

zarejestrowania w PUP (przy posiadaniu wymaganego stażu pracy - wygasło w 2008 

r.).43 

W 2008 roku skuteczność działań instytucji rynku pracy kierowanych do grupy osób 50+ 

określono jako umiarkowaną – większość z instrumentów kierowanych do tej kategorii, była 

ogólnie kierowana do klientów o statusie osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy.44 

                                                             
42 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 
1001. 
43 Ibidem. Art. 49-61. 
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Odpowiedzią na niesatysfakcjonującą skuteczność działań skierowanych na rzecz osób 50+ był 

ogłoszony w roku 2008 program rządowy „Solidarność 50+”. Program stanowi pakiet działań 

rządowych i samorządowych obejmujący szerokie spektrum inicjatyw, które kładą szczególny 

nacisk na poprawę aktywności zawodowej osób w wieku 50+.  

Celem strategicznym Programu jest osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 

55-64 lata, na poziomie 50%, na który to cel składa się szereg innych czynników, takich jak: 

 poprawa równowagi w systemie zachęt finansowych do zatrudniania osób po 50-tym 

roku życia i wydłużania okresu pracy przez te osoby; 

 przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek; 

 pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności powyżej 50 roku życia; 

 promocja szkoleń w celu poprawy zatrudnialności i produktywności pracowników po 45 

tym roku życia; 

 poprawa atrakcyjności i warunków pracy; 

 promowanie aktywnego starzenia się; 

 promowanie równouprawnienia płci.45 

Okres realizacji Programu przewidziany został na lata 2008 – 2020. Obecnie znaczna część 

działań finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i obejmuje lata 

2008 – 2013 (zgodnie z zasadą n+2, działania te powinny zakończyć się do 2015 r.). Realizacja 

działań zawartych w programie odbywa się na szczeblu centralnym, wojewódzkim 

i powiatowym. Działania na szczeblu centralnym obejmują swym zakresem prace legislacyjne 

oraz pozalegislacyjne (w tym projekty współfinansowane z EFS). Działania na poziomie 

wojewódzkim i powiatowym realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(PO KL) przez instytucje pośredniczące I lub II stopnia. 

Program zakłada realizację następujących celów szczegółowych w obszarze polityki rynku 

pracy. 

Tab. 8. Cele szczegółowe programu Solidarność pokoleń w obszarze polityki rynku pracy. 

Cel 
szczegółowy 

Planowane działania Sposób realizacji działań (przykładowe) 

Cel 1: 
Poprawa 
warunków 
pracy, 
promocja 
zatrudnienia 
pracowników 
po 50-tym 
roku życia 
i zarządzanie 
wiekiem 
 

- promocja zatrudniania 
pracowników po 50-tym roku 
życia przez ukazywanie 
pracodawcom i opinii 
publicznej korzyści płynących z 
zatrudniania tych osób; 
- upowszechnianie wiedzy 
wśród pracodawców i 
pracobiorców na temat 
zarządzania wiekiem 
pracowników; 
- wdrażanie strategii 
zarządzania wiekiem w 
przedsiębiorstwach; 
- dostosowania warunków 
pracy pracowników po 50-tym 
roku życia do ich potrzeb; 

- zmiany w przepisach prawnych ułatwiające 
realizację zakładowych strategii 
zarządzania wiekiem; 
- inicjowanie i finansowanie kampanii promocyjnych 
dotyczących zarządzania 
wiekiem w przedsiębiorstwach i kreujące pozytywny 
wizerunek dojrzałych pracowników; 
- przygotowanie i realizację projektów w ramach 
Programu Operacyjnego „Kapitał 
Ludzki” w zakresie wypracowania standardów 
zarządzania wiekiem, warunków pracy 
oraz profilaktyki zdrowotnej dla pracowników 
powyżej 50 roku Życia; 
- uwzględnianie w priorytetach Rządu i wspieranie 
środkami publicznymi realizacji 
projektów szkoleniowych mających na celu 
doskonalenie pracodawców w zakresie 

                                                                                                                                                                                              
44 Solidarność 50+, s. 59. 
45 Sprawozdanie z realizacji Programu SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej 
osób w wieku 50+, MPiPS, Warszawa, 2011. 
http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Analizy/Sprawozdanie%20_50_plus_01_2011.pdf  
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- uelastycznienie pracy dla 
pracowników po 50-tym roku 
życia; 
- profilaktyka zdrowotnej, 
zmierzającej do utrzymania 
zdolności do pracy, 
 

wprowadzania strategii zarządzania wiekiem oraz 
projektów pilotażowych mających na celu 
wypracowanie i upowszechnianie dobrych 
praktyk w zakresie zarządzania wiekiem; 
- inicjowanie dialogu społecznego dla pozyskania 
partnerstw dla idei zatrzymywania 
osób po 50-tym roku życia w zatrudnieniu; 
- realizację projektów w ramach Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na 
poziomie regionalnym wdrażających opracowane 
standardy warunków pracy oraz 
profilaktyki. 

Cel 2: 
Poprawa 
kompetencji i 
kwalifikacji 
pracowników 
po 50-tym 
roku Życia 

- tworzenie warunków dla 
budowania ścieżek kształcenia 
dla osób w wieku 45+; 
- upowszechnienie kształcenia 
ustawicznego dla osób w wieku 
45+; 
- dopasowanie oferty 
szkoleniowej do potrzeb osób w 
wieku 45+; 

- zmiany w przepisach prawnych, w tym zmiany 
umożliwiające większe wykorzystanie 
środków publicznych na poprawę kwalifikacji osób 
po 50-tym roku życia; 
- realizację projektów szkoleniowych dla trenerów i 
instytucji z otoczenia biznesu w 
ramach programów PO KL, które skutkować będą 
uzyskaniem potwierdzonych 
kwalifikacji zawodowych; 
- upowszechnienie opracowanych już programów 
szkoleniowych wypracowanych m.in. przez 
partnerstwa EQUAL; 
- finansowanie ze środków publicznych (w tym EFS) 
job-coachów działających w 
przedsiębiorstwach. 

Cel 3: 
Zmniejszenie 
kosztów 
pracy 
związanych 
z zatrudniani
em 
pracowników 
po 50-tym 
roku 
Życia 

- zwolnienie pracodawców z 
opłacania składek na Fundusz 
Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych za osoby w 
wieku przedemerytalnym; 
- zmniejszenie liczby dni 
choroby, za które pracodawcy 
wypłacają wynagrodzenie za 
czas choroby w przypadku 
pracowników po 50-tym roku 
życia; 
- większe wsparcie ze środków 
publicznych kosztów szkolenia 
pracowników w 
wieku powyżej 45 lat w ramach 
przedsiębiorstwa; 
- ułatwienie organizowania 
bezpłatnego dojazdu do pracy 
pracowników przez 
pracodawców. 

zmiana przepisów: 
- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy; 
- ustawy – Kodeks pracy; 
- ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy. 

Cel 4: 
Aktywizacja 
osób 
bezrobotnych 
lub 
zagrożonych 
utratą pracy 
po 50-tym 
roku Życia 

- upowszechnienie programów 
rynku pracy dla osób w wieku 
powyżej 50 lat; 
- budowanie indywidualnych 
planów wsparcia dla osób w 
wieku 50+ (bezrobotnych, 
zagrożonych utratą pracy, 
biernych zawodowo); 
- dopasowanie oferty 
aktywnych programów rynku 
pracy do potrzeb osób w wieku 

- nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy; 
- zmiana przepisów o pomocy społecznej, które będą 
kładły większy nacisk na rolę służb społecznych w 
aktywizacji klientów pomocy społecznej w ramach 
kontraktów socjalnych; 
- przygotowanie kadr urzędów pracy i pomocy 
społecznej do realizacji zadań związanych 
z budowaniem zindywidualizowanej oferty; 
- rozbudowa struktury i sieci placówek świadczących 
usługi rynku pracy w celu ułatwienia dostępu do 
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powyżej 50 lat. informacji i usług rynku pracy; 
- upowszechnienie opracowanych już metodologii 
budowania indywidualnych planów działań dla osób 
w wieku powyżej 50 lat w ramach partnerstw 
EQUAL; 
- wykorzystanie rezerwy Funduszu Pracy, będącej 
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dla 
intensyfikacji aktywizacji zawodowej osób powyżej 
50 roku życia. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie programu: Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia 
aktywności zawodowej osób w wieku 50+. 

Jak wspomniano powyżej, głównymi osiami realizacji programu Solidarność Pokoleń są 

działania legislacyjne oraz działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach realizacji Programu w 2009 roku przeprowadzono nowelizację ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ważnym aspektem zrealizowanych zmian było wyjście 

naprzeciw postulatom wsparcia zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. 

Proponowane rozwiązania przewidziały m.in. przyznanie wyższych stawek wsparcia 

finansowego z tytułu uczestnictwa w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy. 

Pracodawcy, zatrudniający bezrobotnych w wieku 50+, mogą być czasowo zwolnieni 

z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, natomiast wobec wszystkich osób, które ukończą 60 lat (mężczyźni) i 55 lat 

(kobiety), został zniesiony obowiązek odprowadzania składek na te fundusze. Ponadto przyjęto 

rozwiązania mające zachęcić bezrobotnych i poszukujących pracy do aktywnej współpracy 

z urzędem pracy i uczestnictwa w proponowanych działaniach aktywizacyjnych. Celowi temu 

służyć mają generalnie wyższe zachęty finansowe w formie stypendiów wypłacanych w związku 

z uczestnictwem w szkoleniach, stażach, przygotowaniu zawodowym dorosłych 

i kontynuowanej nauce w ramach nauki szkolnej. Ustawa wprowadziła także nowy instrument 

rynku pracy, jakim jest przygotowanie zawodowe dorosłych. Dzięki temu rozwiązaniu 

stworzona została możliwość uzyskiwania przez osoby bezrobotne nowych kwalifikacji 

zawodowych, poświadczonych świadectwem uzyskania tytułu zawodowego, świadectwem 

czeladniczym lub zaświadczeniem instytucji szkoleniowej, po ukończeniu praktycznej nauki 

zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowanych w oparciu o umowy 

zawierane między urzędami pracy a pracodawcami i instytucjami szkoleniowym.46 

W ramach działań wpisujących się w Program na szczeblu regionalnym i lokalnym instytucje 

rynku pracy uzyskały możliwość zwiększenia skali udzielanej pomocy poprzez uzyskanie 

dodatkowych środków na realizację zadań przy zastosowaniu opisanych powyżej narzędzi 

w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. 

W działaniach związanych bezpośrednio z aktywizacją zawodową w latach 2007-2011 udział 

wzięło ponad 53,7 tys. osób w wieku 50+.47 Tym niemniej, w przypadku projektów systemowych 

realizowanych w latach 2008-2010 przez PUP-y, jedynie co dziesiąty uczestnik Poddziałania 

6.1.3 PO KL ma powyżej 50 lat (11% mężczyzn i 8% kobiet). W latach 2008-2010 udział osób w 

wieku powyżej 45 roku życia wśród uczestników Poddziałania jest o 15-18 pp. niższy niż wśród 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych – w roku 2008 osoby powyżej 45 roku życia stanowiły 

32% ogółu bezrobotnych, tymczasem ich udział wśród uczestników Poddziałania 6.1.3 wyniósł 

14%. Niski udział osób w wieku 45+ może być wynikiem świadomych strategii projektodawców 
                                                             
46 http://www.up.wadowice.pl/urzad/aktualnosci/st:6/id:9.html  
47 Program kapitał ludzki przynosi efekty, informacja prasowa na dzień 26.07.2011r., 
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/NotatkaPOKL_26072011.pdf  
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(PUP-ów), którzy koncentrują wsparcie na osobach młodych, łatwiejszych do zrekrutowania, 

gwarantujących realizację wyznaczonych wskaźników efektywności oraz oferują formy 

wsparcia mało atrakcyjne dla tej grupy wiekowej.48 Efektywność kierowanego do tej grupy 

wsparcia jest wątpliwa – co trzecia osoba w wieku 50+ oraz co piąta w wieku 45-54 lata jest 

zdania, że udział w projekcie niczego nie zmienił w ich życiu.49 Ponadto to właśnie uczestnicy w 

wieku 45+ są tymi, do których częściej kierowane są „miękkie” formy wsparcia – przede 

wszystkim szkolenia, oraz tymi, którzy z udziału w projekcie często rezygnują.50 

Polityka wspierania aktywności zawodowej osób 50+ określona w programie Solidarność 

Pokoleń jest również realizowana poprzez inne niż publiczne służby zatrudnienia podmioty.  

Narzędziem realizacji tej polityki są przede wszystkim projekty realizowane w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pięćdziesięciolatkowie są wskazywani w wielu działaniach PO KL jako grupa docelowa, 

a odpowiedni dostęp do wsparcia zapewnia się jej poprzez tworzone kryteria strategiczne. 

Aktywizacja zawodowa i rozwój zawodowy mają na celu zwiększenie szans osób nieaktywnych 

zawodowo na ponowne zatrudnienie, między innymi poprzez zachęcanie potencjalnych 

pracodawców do ich zatrudnienia, a także przez umożliwienie rozpoczęcia nowej kariery 

w charakterze przedsiębiorcy oraz zatrzymanie procesu odchodzenia takich pracowników 

z pracy. Tym celom mają służyć różne formy wsparcia oferowane w ramach poszczególnych 

działań PO KL. Realizacja projektów pozwala na zastosowanie całej gamy działań, także 

niewymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia, a koniecznych w procesie aktywizacji 

i zatrudnienia, których zgodnie ze zidentyfikowanymi problemami wymagają osoby powyżej 50. 

roku życia. 

 Poddziałanie 6.1.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej na regionalnym rynku pracy. Działanie to jest adresowane do osób 

pozostających bez zatrudnienia. Obejmuje szeroką ofertę wsparcia, od identyfikacji 

potrzeb, w tym potrzeb szkoleniowych w ramach Indywidualnych Planów Działania, 

poprzez zajęcia aktywizacyjne i poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno- 

doradcze, realizację programów aktywizacji zawodowej (pośrednictwo i poradnictwo 

zawodowe, szkolenia/praktyki zawodowe, zatrudnienie subsydiowane), aż po 

wspieranie inicjatyw na rzecz wzmocnienia mobilności geograficznej osób 

poszukujących zatrudnienia, zwłaszcza mieszkańców obszarów wiejskich. 

 Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach 

tego działania osoby fizyczne zainteresowane podjęciem własnej działalności 

gospodarczej mogą otrzymać kompleksową pomoc w jej uruchomieniu. Obejmuje ona 

indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne poszerzające wiedzę o zasadach 

prowadzenia własnej firmy, a także udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz tzw. wsparcia 

pomostowego (finansowego) w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy. 

 Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Ze względu na specyfikę grupy docelowej istnieje możliwość wyboru 

spośród wielu typów wsparcia, szczególnie nastawionych na kształtowanie 

odpowiednich aktywnych postaw, nabywanie i rozwój kompetencji zawodowych, 

                                                             
48 Metaewaluacja, s. 83 
49 Ibidem s. 111. 
50 Ibidem, s.116. 
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organizowanie zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, poradnictwo psychologiczne 

i psychospołeczne lub zawodowe prowadzące do integracji zawodowej i społecznej. 

 Działanie 2.1. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki ma na celu podnoszenie kwalifikacji 

pracowników i przedsiębiorców oraz dostosowanie ich do wymogów gospodarki opartej 

na wiedzy. Działanie ma charakter konkursowy i jest adresowane również do 

pracowników przedsiębiorstw z wyszczególnieniem osób powyżej 50. roku życia. 

Działania koncentrują się na rozwoju zawodowym pracowników poprzez szkolenia 

podnoszące kwalifikacje zawodowe (ogólne i specjalistyczne), w tym w zakresie 

nowoczesnych metod i narzędzi komunikacji. 

 Podziałanie 8.1.2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla 

przedsiębiorstw jest działaniem wdrażanym regionalnie. Proponuje szkolenia, kursy, 

poradnictwo zawodowe i doradztwo dla osób zatrudnionych, które z własnej inicjatywy 

chcą podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje, a także zdobyć nowe umiejętności. 

Adresowane jest szczególnie do osób o niskich, nieaktualnych kwalifikacjach. 

 Działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach 

szkolnych. Adresatami są osoby dorosłe (również 50+) zainteresowane doradztwem 

w wyborze dalszej ścieżki formalnego kształcenia w po+wiązaniu z potrzebami 

lokalnego i regionalnego rynku pracy lub potwierdzeniem zdobytych w sposób formalny 

lub nieformalny kwalifikacji zawodowych.51 

 Organizacje pozarządowe 

Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji zawodowej osób 50+ nie jest jednoznaczna. 

Organizacje te nie prowadzą własnej polityki, realizują jedynie działania bądź to w ramach 

wyznaczonych im odgórnie przez instytucje rozdysponowujące środki publiczne (np. w ramach 

PO KL) bądź też realizując zadania ze środków własnych. 

T. Schimanek wyróżnia dwie podstawowe grupy organizacji, które działają w obszarze rynku 

pracy na rzecz osób 50+: 

 organizacje, które koncentrują się na wsparciu osób starszych. Większość z nich nie 

skupia się na aspekcie zatrudnienia, a przede wszystkim na działaniach osłonowych, 

rekompensujących negatywne skutki dezaktywacji zawodowej. Głównym odbiorcą tego 

typu działań są więc osoby, które nie pracują, ale mają ku temu swoiste uzasadnienie 

(emerytura, renta, stan zdrowia). Oczywiście część z tych organizacji prowadząc 

działania generuje w ich ramach miejsca pracy, ale po pierwsze, nie jest to zbyt częste 

w tej grupie organizacji (większość z nich opiera się na pracy wolontariuszy), po drugie, 

nie zawsze są to miejsca pracy dla grupy wiekowej 50+. Do tego typu organizacji autor 

zalicza także te, które zajmują się edukacją ustawiczną skierowaną do seniorów. 

Potencjalnie mogą one stanowić bardzo istotny element wsparcia aktywności 

zawodowej seniorów, jednak na razie nie są nastawione na dostarczanie wiedzy czy 

umiejętności pod kątem rynku pracy, ale na to, aby zagospodarować czas wolny oraz 

utrzymać aktywność seniorów poza rynkiem pracy. Potencjał tego typu organizacji jest 

dość spory, szczególnie w kontekście działających w Polsce Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku. 

                                                             
51Schimanek T. (red.), Chłoń- Domińczak A., Bodnar A., „Zarządzanie wiekiem i nie tylko...” (op. cit.)  
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 druga grupa organizacji pozarządowych adresujących swoje usługi do osób powyżej 50-

tego roku życia to organizacje świadczące usługi rynku pracy. Niestety tu także nie ma 

w zasadzie wyspecjalizowanej oferty skierowanej do osób starszych. Osoby powyżej 50-

tego roku życia – podobnie zresztą, jak w przypadku publicznych służb zatrudnienia – 

nie były dotychczas istotną grupą odbiorców działań organizacji pozarządowych 

w obrębie rynku pracy. Dodatkowo (nie dotyczy to tylko osób starszych) większość 

organizacji pozarządowych świadczących usługi w obrębie rynku pracy ma problem 

z pozyskaniem fachowej, dobrze przygotowanej i doświadczonej kadry (doradców 

zawodowych, psychologów, etc.).52 

 Instytucje edukacyjne 

Jak już wspomniano powyżej, jednym z najważniejszych ogniw wspierających funkcjonowanie 

osób w wieku 50+ na rynku pracy powinny być instytucje edukacyjne świadczące usługi 

w obszarze kształcenia ustawicznego. Odsetek osób podnoszących swoje kwalifikacje w 

systemie kształcenia ustawicznego w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Badania w 

2005 r. przeprowadzane w ramach Labour Force Survey przez Eurostat dla populacji w wieku 

25–64 lata, objętej różnymi formami edukacyjnymi i szkoleniowymi w okresie czterech tygodni 

poprzedzających datę przeglądu wykazały, że w Polsce – podobnie jak w Słowacji, Portugalii, na 

Węgrzech, a także w Grecji uczestniczył najmniejszy odsetek osób dorosłych w systemach 

kształcenia ustawicznego spośród 25 krajów członkowskich UE, sięgający nie więcej niż 5% 

społeczności. Najwięcej ludności dorosłej było objętych procesami edukacyjnymi w Szwecji 

(35%), a następnie w Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii.53  

W Polsce instytucje realizujące kształcenie osób dorosłych albo podlegają administracji 

publicznej różnego szczebla, albo działają na wolnym rynku w oparciu o prawo gospodarcze. 

Forma ich działalności jest wyraźnie zróżnicowana. Ośrodki te kształcą w różnym zakresie oraz 

mają możliwość nadawania różnych stopni wykształcenia oraz certyfikatów. Kształcenie 

i szkolenie dorosłych realizowane jest przez następujące instytucje / organizacje: 

 Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU). Są one zlokalizowane są na terenie całego kraju. 

Do ich głównych zadań należy kształcenie i doskonalenie dorosłych w szkołach 

wchodzących w skład centrum oraz w formach pozaszkolnych, doskonalenie metod 

pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych, współpraca 

z urzędami pracy i pracodawcami w zakresie rekwalifikacji kadr. 

 Centra Kształcenia Praktycznego (CKP). Oferują one dobrze wyposażone warsztaty 

szkoleniowe dla prowadzenia kształcenia zawodowego, szkoleń i praktyk zawodowych. 

CKP jest jednostką budżetową powiatu lub miasta. Organem prowadzącym są władze 

lokalne (starostwo powiatów lub prezydent miasta), a stroną nadzorującą – kuratorium 

oświaty. Są to placówki powstałe zwykle na bazie byłych warsztatów szkół zawodowych, 

ściśle współpracujące z lokalnymi urzędami pracy, a także wyższymi uczelniami 

i instytutami naukowymi.  

 Szkoły dla dorosłych. Oferują kształcenie w formie: dziennej, wieczorowej i zaocznej. 

Należą tu: szkoły: podstawowe, gimnazja, szkoły zasadnicze zawodowe oraz średnie 

                                                             
52 Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych 
świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Warszawa,  2006, s. 8, http://www.fise.org.pl 
/files/1bezrobocie.org.pl/public/Raporty/TSchimanek_raport_dot_osob_powyzej_50_roku_zycia.pdf  
53 Jak zachęcić pracowników po 45 roku życia do dalszej edukacji. Rekomendacje praktyków, Warszawa, 2008 s.8, 
http://www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/PUBLIKACJE/edukacja_sojuszdlapracy.pdf 
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ogólnokształcące i zawodowe. Organem nadzorującym jest kuratorium oświaty, a koszty 

kształcenia uczestników w szkołach publicznych pokrywane są ze środków 

budżetowych. 

 Szkoły wyższe. Oferują studia w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym 

i eksternistycznym. Umożliwiają uzyskanie stopni i tytułów: dyplomu licencjata, 

inżyniera, magistra, doktora. Prowadzą studia podyplomowe. Koszty kształcenia na 

studiach dziennych w państwowych szkołach wyższych pokrywane są ze środków 

budżetu państwa. Pozostałe rodzaje studiów są odpłatne. Nierzadko zdarza się, iż 

pracodawca finansuje lub współfinansuje koszt kształcenia w szkołach wyższych. 

 Placówki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe. Oferują one kursy szkoleniowe oraz 

studia podyplomowe, na zasadach komercyjnych. 

 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, stowarzyszenia, fundacje, spółki, 

spółki z o.o., spółdzielnie i inne podmioty. Prowadzą one działalność oświatową na 

zasadach komercyjnych.  

 Pracodawcy. Organizują programy szkoleń dla własnej kadry.54 

Z edukacji ustawicznej korzystają nieco częściej kobiety niż mężczyźni. Ponadto uczestnictwo 

w kształceniu przez całe życie maleje wraz z wiekiem. Najwyższy odsetek uczących się 

obserwuje się w najmłodszych grupach wieku, a zwłaszcza w grupie 15-24 lata, co jest związane 

głównie z edukacją w systemie szkolnym. Osoby starsze częściej niż w systemie szkolnym 

dokształcają się w sposób nieformalny, nieco rzadziej w systemie pozaszkolnym. Odsetek osób 

uczących się w systemie pozaszkolnym obniża się jednak wraz z wiekiem silniej niż odsetek 

samokształcących. Spadek ów obserwuje się po czterdziestym roku życia. Ulega on nasileniu po 

sześćdziesiątym roku życia, czyli w momencie przejścia na emeryturę.55  

Odrębną ofertą dla osób 50+ są zajęcia oferowane przez Uniwersytety Trzeciego Wieku. UTW są 

placówkami dydaktycznymi dla osób w podeszłym wieku. UTW nie działają bezpośrednio na 

rzecz aktywizacji zawodowej osób 50+. Uniwersytety mają raczej charakter samopomocowych 

organizacji, do których celów można zaliczyć: 

 upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych; 

 aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych; 

 poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów; 

 ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury; 

ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi; 

 angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska; 

 podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.56 

Obecnie w Polsce działa blisko 110 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które łącznie zrzeszają 25 

tysięcy słuchaczy. W Polsce powstają trzy typy Uniwersytetów Trzeciego Wieku: 

 działające w strukturach bądź pod patronatem wyższej uczelni, kierowane najczęściej 

przez pełnomocnika rektora danej uczelni; 

                                                             
54 I.Kotowska, M.Podogrodzka, A. Baranowska, UCZENIE SIĘ DOROSŁYCH, PRZEGLĄD TEMATYCZNY, RAPORT 
ŹRÓDŁOWY, POLSKA, MPiG, OECD, Warszawa 2005. 
55 Jak zachęcić pracowników po 45 roku życia do dalszej edukacji. Rekomendacje praktyków, Warszawa, 2008 s. 12, 
http://www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/PUBLIKACJE/edukacja_sojuszdlapracy.pdf.  
56 http://www.utw.pl/index.php?id=10  
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 powołane przez stowarzyszenia prowadzące działalność popularnonaukową; 

 inne, działające przy domach kultury, bibliotekach, domach dziennego pobytu, ośrodkach 

pomocy społecznej itp.57 

 

2.1.3. Sytuacja rodzinna Wielkopolan 50+ 

Analiza sytuacji rodzinnej Wielkopolan 50+ jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, rodzina 

stanowi jedną z podstawowych determinant jakości życia każdej osoby, a życie rodzinne 

podstawową formę realizacji potrzeb psychospołecznych jednostki. Po drugie jednak 

wymiar zaangażowania w życie rodzinne (obowiązki rodzinne tj. opieka nad dziećmi, wnukami, 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi) stanowić może istotną barierę ograniczającą zdolność 

Wielkopolan 50+ do zaangażowania się w działalność wolontariacką (a przede wszystkim 

wycofywanie się z pełnienia ról zawodowych na rzecz pełnienia ról rodzinnych). Drugi problem 

warunkowany jest m.in. niedorozwojem infrastruktury opieki nad dziećmi w Polsce.  

 Znaczenie rodziny dla Wielkopolan 50+. Wartości rodzinne. 

W toku badań jakościowych, wszyscy respondenci, niezależnie od segmentu populacji 

Wielkopolan 50+, do którego przynależą, deklarowali bardzo wysokie przywiązanie do 

rodziny oraz wartości rodzinnych, niezależnie od realnej jakości tego życia rodzinnego. 

Postawę tę obrazują np. poniższe cytaty z IDI: 

„Jak P. ocenia swoje życie rodzinne?  

Syn obok mnie mieszka, dobre kontakty mam, w zgodzie się żyje. 

Z iloma osobami z rodziny utrzymuje P. bieżący kontakt? 

6 dzieci miałam, 2 odeszło, a 4 jeszcze jest.  

A to teraz pewnie jeszcze wnuki? To ile tak osób jest wokół Pani? Ok. 10? 

O, może być. 

Ile czasu poświęca P. orientacyjnie życiu rodzinnemu? 

Cały czas w domu.” (Kleczew2) 

 

Rodzina traktowana jest także przez niemal wszystkich respondentów IDI jako najpewniejsze 

zabezpieczenie w hipotetycznej sytuacji negatywnego zdarzenia losowego (np. wypadek). 

Przywiązanie do wartości rodzinnych badane było również w Diagnozie Społecznej 2011. 

Respondentów poproszono o wskazanie maksymalnie trzech spośród czternastu warunków 

udanego, szczęśliwego życia. Dwa z zaproponowanych przez badaczy warunków udanego życia 

ściśle wiążą się z wartościami rodzinnymi: „udane małżeństwo” oraz „dzieci”. Te dwa czynniki 

znalazły się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu w rankingu warunków udanego życia wg 

respondentów. Szczegóły zaprezentowane zostały na wykresie poniżej58.  

Zaprezentowane wyniki świadczą o bardzo dużym przywiązaniu Wielkopolan do wartości 

rodzinnych. W przypadku Wielkopolan 50+ skala tego zjawiska jest nieco większa, niż w 

przypadku Wielkopolan poniżej 50 roku życia (znacznie wyższe wskazania na „dzieci” jako 

warunek udanego życia, przy takim samym wskaźniku wskazań na „udane małżeństwo”). 

Spośród wyszczególnionych segmentów populacji Wielkopolan 50+ największe przywiązanie do 

wartości rodzinnych deklarują „domatorzy” oraz „nieaktywni”. 

                                                             
57 Ibidem. 
58 Procenty nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli wskazać 3 najważniejsze warunki udanego życia. 
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Wykres. 9. Co uważa P. za najważniejszy warunek udanego, szczęśliwego życia? (% wskazań) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

 

 Wielkość rodziny 

W tabelach poniżej zaprezentowano dane ilościowe dotyczące wielkości gospodarstw 

domowych, w których zamieszkują Wielkopolanie. Porównano sytuację Wielkopolan 50+ 

z Wielkopolanami poniżej 50 roku życia. 

Tab. 9. Liczba osób w gospodarstwach domowych Wielkopolan powyżej i poniżej 50 roku życia. 

Grupa wieku N Średnia Odchylenie standardowe 

50+ 1143 3,48 1,855 

50- 1225 4,38 1,634 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011.  

Analiza statystyczna wykazała, że gospodarstwa domowe Wielkopolan 50+ są mniej liczne 

o prawie 1 osobę niż gospodarstwa domowe Wielkopolan poniżej 50 roku życia. Wartości 

odchylenia standardowego informują, że w przypadku Wielkopolan 50+ sytuacja pod względem 

liczebności gospodarstwa domowego jest bardziej zróżnicowana tzn. jest relatywnie więcej 

przypadków „odbiega” od wartości średniej – mamy sporo gospodarstw zarówno 

jednoosobowych, jak i znacznie liczniejszych niż wartość średnia. W przypadku Wielkopolan 50- 

średnia arytmetyczna lepiej odzwierciedla typową sytuację dla tej grupy. Poszczególne 

segmenty populacji Wielkopolan 50+ różnią się istotnie statystycznie pod tym względem, choć 

różnice nie są wielkie. W najliczniejszych gospodarstwach domowych żyją „domatorzy” (średnio 

3,77 osób), natomiast w najmniej licznych „nieaktywni” (3,05). Brak aktywności społecznej 

i zawodowej koreluje zatem z mniejszymi szansami na zaspokajanie potrzeb 

psychospołecznych jednostki w obrębie gospodarstwa domowego.  

Szczegółowa struktura gospodarstw domowych Wielkopolan 50+ pod względem liczby osób 

zamieszkujących to gospodarstwo zaprezentowana została w tabeli poniżej. 

Tab. 10. Struktura gospodarstw domowych Wielkopolan 50+ 

Liczba osób w gospodarstwie domowym Częstość Procent Procent skumulowany 

1 112 9,8% 9,8% 

2 338 29,6% 39,4% 

3 211 18,5% 57,8% 

4 175 15,3% 73,1% 

5 115 10,1% 83,2% 
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6 115 10,1% 93,3% 

7 i więcej 77 6,7% 100,0% 

Ogółem 1143 100,0%  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

 

Jedynie niespełna 10% Wielkopolan 50+ to osoby samotne, tworzące jednoosobowe 

gospodarstwo domowe, co uznać należy za dobrą informację. Problem tak definiowanej 

samotności dotyczy, zgodnie z przewidywaniami przede wszystkim osób najstarszych (średnia 

wieku osób tworzących jednoosobowe gospodarstwo domowe to aż 69 lat). 

Z Diagnozy Społecznej wynika, że 70% Wielkopolan 50+ to osoby pozostające w związku 

małżeńskim, z kolei 21% to wdowcy. 

 

 Czas przeznaczany na obowiązki rodzinne 

Fakt występowania obowiązków rodzinnych w populacji Wielkopolan 50+ diagnozowany był 

w ramach badania IDI z osobami 50+. Badanie to wykazało, że życie rodzinne jest nie tylko jedną 

z najistotniejszych aktywności osób 50+, ale także stanowić może istotną barierę 

w podejmowaniu aktywności zawodowej i społecznej. Skalę występowania tych obowiązków 

rodzinnych pozwoliło określić badanie ilościowe CATI. Poniżej zaprezentowano najważniejsze 

wyniki. 

Wykres 9. Czy na co dzień opiekuje się P. członkami P. rodziny takimi jak wnuki, małe dzieci, osoby 
starsze lub niepełnosprawne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

 

Obowiązki opiekuńcze w rodzinie ma aż 60% osób Wielkopolan 50+. Nieco bardziej 

obciążonymi tymi obowiązkami są osoby kobiety (64%), niż mężczyźni (56%). Silniej 

zaangażowani w obowiązki opiekuńczo-rodzinne są osoby młodsze (65% w kategorii wiekowej 

50- 59 lat), niż starsze (41% w kategorii wiekowej 80-85 lat). Wraz z wiekiem ludzie stają się 

częściej przedmiotem, niż podmiotem opieki. 

Na wykresie poniżej przedstawiono czasowy zakres zaangażowania w pełnienie obowiązków 

opiekuńczych w ramach rodziny. 
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Wykres 10. Ile czasu na tydzień poświęca P. na opiekę nad członkami P. rodziny? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Spośród 60% Wielkopolan powyżej 50 roku życia ponad 1/3 pełni funkcje opiekuńcze w swoich 

rodzinach przez więcej, niż 30 godzin tygodniowo. Grupę tę (ok. 20% wszystkich 

Wielkopolan 50+) uznać można za zaabsorbowaną obowiązkami rodzinnymi w takim 

stopniu, że jest to bariera w znacznej mierze eliminująca możliwości aktywności 

społeczno-zawodowej. Skalę występowania tej bariery – 20% - uznać należy zatem za 

umiarkowaną. 

 

2.1.4. Miejsce zamieszkania 

Jednym z celów niniejszego badania było określenie miejsca zamieszkania Wielkopolan 50+ jako 

czynnika statusowego. Dane pozwalające na określenie miejsca zamieszkania Wielkopolan 50+ 

zaczerpnięto z GUS. Wyniki zaprezentowane zostały na wykresie poniżej: 

 

Wykres. 11. Miejsce zamieszkania Wielkopolan 50+ w podziale na grupy wieku. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). Dane odnoszą się do 2010r. 
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W miastach zamieszkuje 60% Wielkopolan 50+. Nie można zaobserwować żadnej wyraźnej 

zależności pomiędzy wiekiem, a miejscem zamieszkania. 

2.1.5. Sytuacja materialna i zabezpieczenia społeczne 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono dane dotyczące źródeł utrzymania, otrzymywanych 

świadczeń oraz sytuacji materialnej Wielkopolan powyżej 50 roku życia. 

 Źródła utrzymania 

Wykres 12. Główne źródło utrzymania Wielkopolan powyżej i poniżej 50 roku życia. 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

Głównym źródłem utrzymania dla większości (62%) Wielkopolan 50+ są świadczenia 

emerytalne lub rentowe, są to zatem dość stabilne źródła utrzymania. 21% spośród Wielkopolan 

50+ utrzymuje się głównie z pracy najemnej. Co ważne, jedynie niecałe 6% Wielkopolan 50+ 

utrzymywanych jest przez innych członków gospodarstwa domowego (wydaje się, że jest 

to najbardziej niestabilne źródło utrzymania). Zaprezentowane dane świadczą o dość 

dobrym zabezpieczeniu materialnym osób powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce. 

 Ocena sytuacji materialnej 

Respondentów w badaniu Diagnoza Społeczna poproszono o ocenę stabilności i pewności 

otrzymywanych dochodów (niezależnie od źródła tych dochodów). Wyniki przedstawione 

zostały na wykresie poniżej. 

Wykres 13. W ostatnich miesiąca czuł(a) Pani, że Pana/i źródło dochodów jest niestałe i niepewne. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 
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Wielkopolanie 50+ mają dużo wyższe poczucie stabilności dochodów niż osoby poniżej 50 

roku życia (55,5% osób 50+ stwierdziło, że w ostatnich miesiącach nigdy nie odczuwało 

niestałości i niepewności dochodów). Spowodowane jest to zapewne odmienną strukturą źródeł 

tych dochodów – w grupie Wielkopolan 50+ dominującym źródłem dochodów są świadczenia 

nabyte, niemożliwe, bądź bardzo trudne do utracenia tj. emerytury i renty. Wysoką stabilizację 

źródeł utrzymania potwierdzają wszystkie niemal wszystkie wywiady IDI przeprowadzone 

z emerytami i rencistami. Tak określił sytuację materialną jeden z respondentów: 

„Na emeryturze stabilność materialna jest co miesiąc, to wiadomo. Emeryturka mała, nieduża, 

ale miesiąc w miesiąc jest.”  

(emeryt, Wielkopolska) 

Subiektywnie odczuwalna sytuacja materialna pod względem możliwości zaspokojenia potrzeb 

materialnych jest w grupie Wielkopolan 50+ i Wielkopolan poniżej 50 roku życia niemal 

identyczna, co przedstawione zostało na poniższym wykresie: 

 
Wykres 14. W ostatnich miesiącach problemy i kłopoty finansowe przysparzały zmartwień 
i utrudniały Panu/i życie. 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

Zaprezentowane dane wskazują, że poważne problemy finansowe posiada ok. 14 % 

Wielkopolan, niezależnie od wieku. 

Poniżej przedstawiono dane statystyczne dotyczące średniego miesięcznego dochodu 

osobistego (z analizy wykluczono osoby, które nie mają dochodu). 

Tab. … Średni własny (osobisty) dochód miesięczny netto średni z ostatnich trzech miesięcy (zł) 

Grupa wieku N Średnia Odchylenie standardowe 

50+ 830 1586,99 1229,260 

50- 799 1928,75 1981,232 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

Średni dochód osobisty Wielkopolan 50+ wynosi niecałe 1600 zł netto i jest o prawie 350 zł 

niższy niż dochód Wielkopolan poniżej 50 roku życia. Należy jednak pamiętać, że gospodarstwa 

domowe osób 50+ są średnio o prawie 1 osobę mniejsze niż gospodarstwa domowe osób 

poniżej 50 roku życia. W efekcie rozporządzalny dochód na osobę w wieku powyżej 50 lat może 

być nawet wyższy niż w przypadku młodszych Wielkopolan.  

Podsumowując zaprezentowane w tym podrozdziale dane statystyczne, stwierdzić można, że 

sytuacja materialna Wielkopolan powyżej 50 roku życia jest nieznacznie lepsza niż osób 

młodszych, w szczególności pod kątem poczucia stabilizacji dochodów. 

W ramach populacji osób 50+ występują bardzo duże różnice dochodowe pomiędzy jej 

poszczególnymi segmentami. Szczegóły zaprezentowane zostały w tabeli poniżej: 



RAPORT Aktywni 50+ 
 

Strona | 63  
 

Tab. 11. Średni własny (osobisty) dochód miesięczny netto średni z ostatnich trzech miesięcy (zł) 
w podziale na segmenty populacji Wielkopolan 50+ 

Segment populacji N Średnia Odchylenie standardowe 

zapracowani 
250 1787,56 1092,739 

społecznicy 98 2040,68 1435,596 

nieaktywni 312 1317,30 1288,852 

domatorzy 61 1685,05 1147,556 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

Co ciekawe, najlepszą sytuację dochodową posiadają nie „zapracowani”, lecz „społecznicy” 

(ponad 2000 zł netto/miesiąc). Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że jednym 

z warunków sprzyjających zaangażowaniu społecznemu jest posiadanie dobrej, stabilnej 

sytuacji dochodowej. Dopiero po zaspokojeniu własnych potrzeb materialnych ludzie bardziej 

skłonni są angażować się w działalność na rzecz dobra wspólnego. 

 

2.1.6. Stan zdrowia 

Problem kondycji zdrowotnej Wielkopolan 50+ jest bardzo ważny z dwóch powodów. Po 

pierwsze, zdrowie jest powszechnie uznawane przez Polaków za najważniejszy warunek 

udanego, szczęśliwego życia (por. pkt. 2.1.3 Sytuacja rodzinna Wielkopolan 50+), a tym samym 

jest kluczowym elementem wpływającym na jakość życia. Po drugie, patrząc z perspektywy 

ekonomicznej, dobra kondycja zdrowotna jest warunkiem brzegowym utrzymania się na 

rynku pracy w okresie od 50 do 67 lat roku życia (zdrowie jako podstawowy element 

niezbędny do zachowania zdolności do pracy). 

Eksperci z zakresu polityki społecznej zwracają uwagę zarówno na indywidualne, jak 

i systemowe problemy z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia przez Polaków. Te pierwsze to 

niewielka aktywność fizyczna, nieodpowiednia dieta, stres itd. Problemy systemowe to m.in. 

 nieefektywny system opieki zdrowotnej w Polsce – za słaby nacisk na profilaktykę 

zdrowotną, co przekłada się na wyższe wskaźniki zachorowalności osób 50+, a to przekłada 

się na wycofywanie się tych osób z rynku pracy (renty i wcześniejsze emerytury), a także 

wyższe wskaźniki absencji w pracy, przez co nie tylko obiektywnie spada konkurencyjność 

osób 50+ w stosunku do osób młodszych, ale także wzmacnia negatywny stereotyp 

pracowników 50+ jako mniej efektywnych, 

 brak w polskich przedsiębiorstwach strategii dotyczących wsparcia pracowników 

w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej (np. wciąż bardziej popularnymi 

bonusami są bony towarowe, a nie karnety na basen).59 

Stan zdrowia Polaków był przedmiotem badania w Diagnozie Społecznej. W niniejszym 

podrozdziale przedstawiono najważniejsze wyniki badania w tym zakresie odnoszące się do 

Wielkopolan 50+. 

 Niepełnosprawność 

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności jest podstawowym wskaźnikiem złej kondycji 

zdrowotnej utrudniającej funkcjonowanie społeczno-zawodowe. Na wykresie poniżej 

zaprezentowano dane dotyczące wskaźnika osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce wśród 

osób powyżej i poniżej 50 roku życia. 

                                                             
59 50 z dużym plusem… (op. cit.), s. 30-32. 
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Wykres 15. Wskaźniki osób niepełnosprawnych wśród Wielkopolan powyżej i poniżej 50 roku 
życia. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

Aż 28% Wielkopolan 50+ posiada orzeczenie o niepełnosprawności (z czego 68% 

o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), wobec 6,5% osób poniżej 50 

roku życia. Niepełnosprawność stanowi oczywiście bardzo istotną barierę w świadczeniu 

wolontariatu (jak również w aktywności na rynku pracy), zwłaszcza tych świadczeń 

wolontariackich, które wymagają pewnego wysiłku fizycznego. 

 Dolegliwości zdrowotne 

Poniżej przedstawiono wyniki badania Diagnoza Społeczna dotyczące dolegliwości zdrowotnych 

odczuwanych przez Wielkopolan powyżej i poniżej 50 roku życia. 

Wykres 16. Jak często w ostatnich miesiącach odczuwał Pan dolegliwości fizyczne, takie na 

przykład jak łamanie w kościach, trudności z oddychaniem itp., które utrudniały Panu 

wychodzenie z domu, chodzenie po schodach itp.? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

Wykres 17. Jak często w ostatnich miesiącach problemy ze zdrowiem utrudniały Panu 

wykonywanie codziennych zajęć lub branie udziału w innych zajęciach? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011. 

Dane z obydwu zaprezentowanych powyżej tabel wyraźnie wskazują na wyraźnie gorszą 

sytuację zdrowotną osób powyżej 50 roku życia, niż osób młodszych. Nie jest to oczywiście 
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zaskoczeniem. Ważne jest natomiast zaznaczenie, że częste problemy zdrowotne, 

utrudniające codzienne funkcjonowanie społeczne miewa ok. ¼ populacji Wielkopolan 

powyżej 50 roku życia. Jest to zatem bardzo istotna bariera, która może znacząco utrudnić 

zarówno zaangażowanie się w działalność wolontariacką, jak i funkcjonowanie na rynku pracy. 

Dodajmy, że 20% Wielkopolan 50+ (wobec zaledwie 6% Wielkopolan poniżej 50 roku życia) 

stwierdziło, że w minionym roku chorowało poważnie. 

Zaobserwować można duże różnice w kondycji zdrowotnej poszczególnych segmentów 

populacji Wielkopolan 50+. Zarówno „zapracowani”, jak i „społecznicy” charakteryzują się 

relatywnie dobrym zdrowiem (częste dolegliwości odczuwało nieco ponad 20% respondentów 

ztych grup). W najgorszej sytuacji zdrowotnej znajdują się Wielkopolanie zaklasyfikowani do 

segmentu „nieaktywnych” (35% z nich odczuwało częste dolegliwości zdrowotne). Aktywność 

zawodowa, bądź społeczna idzie zatem w parze z dobrą kondycją zdrowotną. Podobnie, 

jak w kilku innych przypadkach dostrzeżonych przez nas zależności, także w tym miejscu 

nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać, które zmienne są zmiennymi niezależnymi, 

a które zależnymi. Z dużym prawdopodobieństwem założyć można jednak, że wpływ ten 

jest obustronny, co potwierdzają badania IDI z osobami 50+: jednym z podstawowych 

motywów podejmowania działalności wolontariackiej/aktywności zawodowej było zachowanie 

dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. 

W ramach Diagnozy Społecznej problematyka zdrowia poruszana była również w innych 

pytaniach kwestionariuszowych. Pytania te dotyczyły m.in. korzystania z placówek ochrony 

zdrowia i występowania szczegółowych dolegliwości zdrowotnych. Wszystkie wyniki analiz 

statystycznych w tym zakresie potwierdzają przedstawione powyżej wnioski, dlatego nie będą 

prezentowane w niniejszym raporcie. Warto jedynie przytoczyć wyniki badań dotyczące 

zachorowalności Polaków: po przekroczeniu 50 roku życia radykalnie rośnie ryzyko 

zachorowania na choroby układu krążenia i choroby układu kostnego.60 Obrazuje to 

konieczność podejmowania przez instytucje publiczne szeroko pojętych działań 

profilaktycznych zmierzających do obniżenia ryzyka zachorowalności na te choroby. 

2.1.7. Czas wolny 

Jednym z wymiarów jakości życia i funkcjonowania psychospołecznego jest posiadanie czasu 

wolnego i sposób jego spędzania. Posiadanie odpowiedniej puli czasu wolnego jest również 

warunkiem brzegowym zaangażowania w działalność wolontariacką.  

W toku badania IDI zaobserwowano silną zależność pomiędzy statusem społecznym (w tym 

aktywnością zawodową oraz aktywnością społeczną) osób 50+, a definiowaniem i spędzaniem 

czasu wolnego. Osoby aktywne społecznie i/lub zawodowo („zapracowani” i „społecznicy”) są 

w stanie wyraźnie rozdzielić czas wolny od reszty aktywności, natomiast osoby „nieaktywne”, 

a także „domatorzy” mają z tym większe problemy. Co ważne, większość (choć nie wszyscy) 

z respondentów aktywnych społecznie nie zaliczało tej aktywności do sposobu spędzania czasu 

wolnego. W kafeterii odpowiedzi zastosowanej w badaniu CATI również nie umieściliśmy 

działalności społecznej jako jednego ze sposobów spędzania czasu wolnego. 

Szczegółowe, reprezentatywne dla populacji dane dotyczące sposobu spędzania czasu wolnego 

przez Wielkopolan 50+ pozyskano w toku badania CATI.  

 Pula czasu wolnego 

                                                             
60 50 z dużym plusem… (op. cit.), s. 30-32. 
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Wykres. 18. Ile czasu wolnego ma P. średnio na tydzień? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI. 

Prawie 40% respondentów dysponuje bardzo dużą ilością czasu wolnego (ponad 30h 

tygodniowo).  

Występują istotnie statystycznie zróżnicowania pomiędzy różnymi Większą pulą czasu 

wolnego dysponują mężczyźni (choć w tym wypadku różnica jest niewielka); osoby ze 

starszych kategorii wiekowych; mieszkańcy miast od 20 do 50 tys. mieszkańców oraz od 50 

do 100 tys. mieszkańców i subregionów: konińskiego, leszczyńskiego oraz pilskiego. 

Różnice występują oczywiście również w obrębie poszczególnych segmentów populacji 50+ - 

zdecydowanie największą pulą czasu wolnego dysponują „nieaktywni”, w pozostałych 

segmentach pula czasu wolnego jest mniej więcej jednakowa (segmenty wyznaczone są nie 

poprzez zróżnicowanie w obrębie sposobów spędzania czasu wolnego, ale różnice w alokowaniu 

czasu niedefiniowanego przez respondentów jako czas wolny).  

Zaobserwować można umiarkowanie silną polaryzację w rozkładzie puli czasu wolnego 

w populacji Wielkopolan 50+. Zarówno w całej populacji, jak i w jej poszczególnych 

segmentach, czy też częściach wyznaczonych przez zmienne demograficzne dwie najczęściej 

pojawiające się odpowiedzi na pytanie o dysponowanie czasem wolnym to „powyżej 30h”, albo 

„poniżej 5h” – mamy więc do czynienia z dużą grupą osób dysponujących bardzo dużą ilością 

czasu wolnego i dużą grupą osób, która w ogóle lub prawie w ogóle nim nie dysponuje. 

W kontekście jednej z istotnych funkcji wolontariatu, jaką ma być zapewnienie atrakcyjnego 

sposobu spędzania czasu wolnego przez osoby 50+ instytucje mogące angażować wolontariuszy 

powinny w szczególności skoncentrować się na osobach dysponujących dużą pulą czasu 

wolnego wskazanych w niniejszym podrozdziale.  

 Sposoby spędzania czasu wolnego 

W badaniu CATI zapytano respondentów o najczęstszy sposób spędzania czasu wolnego. Wyniki 

zaprezentowane zostały na poniższym wykresie.  
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Wykres. 19. Co najczęściej robi P. w czasie wolnym? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI. 

Dane przedstawione na powyższym wykresie pozwalają wyciągnąć wniosek, że dominują 

formy spędzania czasu wolnego, które nie są zorientowane na działania zbiorowe 

podejmowane we współpracy lub choćby formy spędzania czasu wolnego przy 

współobecności innych ludzi. Zdecydowanie najczęstszymi sposobami spędzania czasu 

wolnego są te, które wykonuje się zazwyczaj w pojedynkę, bez wychodzenia z domu: 

czytanie książek/prasy, oglądanie telewizji oraz wykonywanie prac ręcznych takich jak 

szycie, czy stolarka (łącznie aż 73,2% respondentów). Najpopularniejsze w populacji 

Wielkopolan 50+ formy spędzania czasu wolnego sprzyjają zatem raczej izolacji niż 

integracji osób starszych z resztą społeczeństwa. Formy zbiorowego spędzania czasu 

wolnego tj. spotkania z przyjaciółmi, spotkania z rodziną, czy gra w karty lub gry planszowe 

wskazywane są zaledwie przez 12% respondentów. Niewiele jest także wskazań na „uprawianie 

sportu lub spacery” (niecałe 14%), co potwierdza sygnalizowaną rozdziałach poświęconych 

pozycji osób 50+ na rynku pracy tezę o zdecydowanie niewystarczającej dbałości o stan zdrowia 

osób powyżej 50 roku życia (co istotnie przekłada się na wykluczanie osób 50+ z rynku pracy). 

Dodatkowe informacje na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez osoby starsze płyną 

z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego61 - badanie panelowego prowadzonego na 

ogólnopolskiej próbie badawczej. Próba badawcza jest reprezentatywna dla populacji Polski 

natomiast zbyt mała, by ograniczyć analizę wyłącznie do woj. wielkopolskiego. Tym niemniej, 

dane pozyskane w 2008r. pozwalają na orientacyjne określenie różnic pomiędzy sposobem 

spędzania czasu wolnego przez Polaków powyżej i poniżej 50 roku życia. Szczególnie 

                                                             
61 Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński, i Marcin Zieliński. Polskie Generalne Sondaże 
Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-2008. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet 
Warszawski, Warszawa, styczeń 2009. 
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interesująco przedstawiają się wyniki dotyczące zupełnego niewykorzystania pewnych 

form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze. W badaniu PGSS respondentów pytano: 

„Jak często wykonuje Pan(i) w swoim czasie wolnym następujące czynności?” W tabeli poniżej 

zestawiono częstości odpowiedzi „nigdy” dla Polaków powyżej i poniżej 50 roku życia. 

 

Wykres. 20. % Polaków poniżej i powyżej 50 roku życia, którzy nigdy nie wykonują wskazanych 
czynności w czasie wolnym. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (2008r.) 

 

Powyższe dane wyraźnie wskazują na wykluczenie dużej części populacji Polaków powyżej 50 

roku życia z niektórych form spędzania czasu wolnego w Polsce. Szczególnie widoczna różnica 

pomiędzy osobami 50+, a młodszymi Polakami dotyczy uczestnictwa w kulturze – ok. 70% 

Polaków powyżej 50 roku życia w ogóle nie chodzi do kina, nie uczestniczy w wydarzeniach 

kulturalnych takich ja koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy i nie uczestniczy 

w wydarzeniach sportowych w roli widza. Drugi obszar wykluczenia w aspekcie spędzania czasu 

wolnego to wykluczenie cyfrowe – ponad 77% Polaków powyżej 50 roku życia nigdy w nie 

spędza czasu wolnego przed komputerem/ w Internecie.  

Dane z PGSS potwierdzają prezentowane wcześniej wnioski z badania CATI dotyczące spędzania 

czasu wolnego przez starszych Polaków w sposób indywidualny, a nie zbiorowy (w przypadku 

Polaków poniżej 50 roku życia zjawisko to występuje w dużo mniejszym nasileniu). Co bardzo 

ważne, indywidualne formy spędzania czasu wolnego (oglądanie telewizji, czytanie) 

praktykowane przez Polaków powyżej 50 roku życia są częściowo sprzeczne 

z deklaracjami dotyczącymi chęci spędzania czasu wolnego: dokładnie 2/3 Polaków 

powyżej 50 roku życia deklaruje, że w czasie wolnym woli być z innymi ludźmi niż 
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samemu, choć w przypadku osób poniżej 50 roku życia wskaźnik ten wynosi 80% (PGSS 

2008). 

Badanie jakościowe (IDI 50+) wykazało pewne zróżnicowanie w sposobach spędzania czasu 

wolnego w zależności od statusu respondenta, jednak statystyczna analiza danych z badania 

CATI i PGSS nie wykazała bardzo istotnych różnic w sposobie spędzania czasu wolnego 

w poszczególnych grupach/ segmentach populacji Wielkopolan 50+ wyznaczonych na 

podstawie zmiennych demograficznych. Nieznaczne różnice zachodzą jedynie pomiędzy 

mieszkańcami wsi, a miast, co spowodowane jest zapewne słabszym dostępem do infrastruktury 

społecznej, sportowej i kulturowej na terenach wiejskich. Sposób spędzania czasu wolnego 

wydaje się być jednak raczej kwestią indywidualną, niezależną od statusu społecznego.  

 Ograniczenia w spędzaniu czasu wolnego przez osoby 50+ 

W toku badania jakościowego (IDI 50+) poruszano również problem ograniczeń w spędzaniu 

czasu wolnego, trudności w realizacji upragnionych przez respondentów sposobów spędzania 

czasu wolnego. Niemal wszyscy badani, którzy wskazywali na jakieś ograniczenia 

w sposobach spędzania czasu, wydawali się być do nich odpowiednio zaadaptowani, 

raczej nie postrzegali ich jako czynników znacząco obniżających jakość życia.  

Tym niemniej, w toku badania udało się zdiagnozować 3 typy barier w spędzaniu czasu wolnego 

przez osoby 50+:  

(1)  bariery związane ze stanem zdrowia (specyficzne dla tej kategorii wiekowej): 

„Na przykład gra w koszykówkę, którą kiedyś bardzo chętnie uprawiałem, jakieś lekkoatletyczne 
ćwiczenia – tego nie mogę robić, bo nogi i kolana mnie bolą, już były przejrzane przez mojego kolegę 
specjalistę od ortopedii, ponieważ mi proponują wymianę na protezę, a ja się nie chcę na to zgodzić póki 
chodzę, więc to tak wygląda – nie obciążam ich za bardzo jakimiś ćwiczeniami. Biegać, skakać nie mogę, 
więc koszykówka odpada. Piłka nożna tak samo. Zostaje trochę pływania latem. Powinienem chodzić na 
pływalnię, ale z tymi pływalniami to w Poznaniu jest problem. Wszystkie wody są tak zachlorowane, że 
trzy dni nie widzę po takiej pływalni. Mam nadwrażliwe spojówki na chlor.”  

(emeryt, Poznań)  

(2) bariery finansowe: 

„Kiedyś wędkowałem, ale żeby wędkować to trzeba mieć kartę, a żeby mieć kartę to trzeba zapłacić, 

a żeby zapłacić to nie ma z czego i to jest tak w kółko.”  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

(3) bariery związane z niedoborem infrastruktury społecznej (sportowej): 

„- Kiedyś uwielbiałam pływać. Np. kiedyś pojechałam do Łodzi. Tam kiedyś 11 lat pracowałam, 
w 80 roku wyjechałam. To karnet na cały miesiąc się wykupywało, za grosze i się chodziło. Czas 
się spędzało. Naprawdę to miło wspominam. Bo i praca i była rozrywka. Tutaj jak co brakuje to 
basenu i dla młodych, nie tylko dla tych. 

- Żeby w Kleczewie był basen to można by sobie popływać?  
- Tak. O matko jak dobrze pomarzyć.”  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Wszystkie wskazane powyżej bariery odnosiły się do formy spędzania czasu wolnego w postaci 

aktywności fizycznej (koszykówka, piłka nożna, bieganie, wędkarstwo, pływanie). Skala 

występowania poszczególnych barier w aktywności fizycznej osób powyżej 50 roku życia 

zamieszkujących miasto Poznań przedstawia się następująco: 
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Wykres 21. Bariery uczestnictwa w formach aktywności fizycznej62. 

 

Źródło: Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców Poznania powyżej 50 roku życia. Ośrodek Badań 

Społecznych „Indeks”, Poznań 2011r. 

Wskazane przez respondentów w badaniu IDI bariery (brak środków; zły stan zdrowia; brak 

obiektów sportowych blisko miejsca zamieszkania) są najpowszechniejszymi barierami 

sposobach aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Poznania (z wyjątkiem 

„braku chęci i potrzeby”, co nie jest de facto barierą). Należy mieć na uwadze, że w skali 

województwa bariera związana z niedoborem infrastruktury społecznej występuje 

prawdopodobnie nieco częściej, niż w mieście Poznań. 

 

2.1.8. Dyskryminacja osób w kategorii wiekowej 50+ 

Dyskryminacja ze względu na wiek wydaje się być pojęciem nie do końca zrozumiałym 

i trudnym do przełożenia na realne sytuacje w życiu społecznym przez osoby powyżej 50. roku 

życia. Starsze pokolenie utożsamia to pojęcie ze stygmatyzacją, dlatego nie chce go odnosić do 

swojej kategorii wiekowej. Konsekwencje takiego pojmowania tego zjawiska widoczne są 

między innymi w wynikach Diagnozy Społecznej, gdzie pytano respondentów o to, czy 

w ostatnim roku doświadczyli dyskryminacji (ze względu na narodowość, wygląd, przekonania 

lub z innych powodów). Respondenci powyżej 50. roku życia niezwykle rzadko twierdząco 

odpowiadali na tak zadane pytania (jedynie 0,4% respondentów). Wśród młodszych badanych 

poniżej 50. roku życia) twierdząca odpowiedź pojawiała się nieco częściej (choć również 

rzadko) – w 2,1% przypadków. Co ważne, powyższe wyniki nie prowadzą do wniosku, że 

zjawisko to nie istnieje, a jedynie nie jest odpowiednio rozpoznane i zdefiniowane. Badania 

Akademii Rozwoju Filantropii pokazały, że wystarczy unikać w dyskusjach i rozmowach 

z osobami 50+ pojęcia „dyskryminacja” i zamienić je na „nierówne traktowanie ze względu na 

                                                             
62 Procenty nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli wskazać kilka barier. 
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wiek”, aby przybliżyć się do istoty zjawiska63. Z tych powodów również w niniejszych badaniach 

stosowano w wywiadach pogłębionych pojęcie nierównego traktowania a nie dyskryminacji 

w rozmowach z osobami powyżej 50. roku życia. 

Wywiady pogłębione z osobami powyżej 50. roku życia pokazują kilka znaczących zjawisk. 

 Brak doświadczeń nierównego traktowania ze względu na wiek u większości 

respondentów 

Tak raczej nie, nie spotkałem się z tym żeby ktoś dyskryminował że starszy człowiek. To to nie.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

 Przypadki nierównego traktowania na podstawie sytuacji w najbliższym otoczeniu 

Widać bardzo wyraźnie, że niewielu respondentów doświadczyło nierównego traktowania ze 

względu na wiek, częściej byli w stanie wskazać na takie zjawisko wśród swoich znajomych albo 

na podstawie własnych obserwacji, albo powołując się na wypowiedzi osób ze swojego 

otoczenia. Może to wskazywać na dwie kwestie – z jednej strony możemy wysnuć wniosek 

o braku występowania tego zjawiska w stosunku do respondentów, z którymi były prowadzone 

rozmowy, z drugiej może wskazywać na negatywny wydźwięk stwierdzenia o dyskryminacji 

i niechęć do przyznania się, że może ono dotknąć również ich. 

Spotkałem się – nie w odniesieniu do własnej osoby, bo ja jeszcze trochę podpracowuję i muszę 

powiedzieć, że w stosunku do swojej osoby nie spotkałem się z dyskryminacją czy lekceważeniem – 

spotkałem się z bardzo nieładnym stosunkiem do moich kolegów czy przyjaciół. I to w stosunku do 

ludzi, którzy kiedyś coś znaczyli, bo byli na kierowniczych stanowiskach.  

(emeryt, Poznań) 

To opowiadały mi koleżanki – było u lekarza. (…) Mam koleżanki które mają np. po 76 lat czy po 77 

i ta dyskryminacja np. z badaniami lekarskimi. Niektóre badania już nie, bo mają za dużo lat (…)  

(emeryt, Wielkopolska) 

 Duża różnica pomiędzy traktowaniem ludzi starszych w  środowiskach miejskich 

oraz na obszarach wiejskich 

Bardzo ważnym wnioskiem, który wynika z uzyskanych wypowiedzi osób powyżej 50. roku 

życia, jest stwierdzenie różnicy w odczuwaniu traktowania, z jakim się spotykają osoby starsze 

w dużych ośrodkach miejskich i w małych miejscowościach. Wskazuje to na niedobór działań 

uświadamiających istnienie tego zjawiska i konieczność zmiany tej sytuacji w mniejszych 

miejscowościach i na obszarach wiejskich, gdzie osoby starsze mają dużo mniejsze możliwości 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym ze względu na słabą infrastrukturę komunikacyjną 

oraz ubogą ofertę kulturalną i aktywizującą skierowaną do seniorów. Skazuje to osoby starsze 

na izolację i ograniczenie swojej egzystencji do miejsca zamieszkania. 

Wie pan tak i to najwięcej widać na wsi. (…) Dla starszej osoby już nic się nie robi… 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Ale tak to wygląda w dużych ośrodkach miejskich, podejrzewam, że w mniejszym miejscowościach 

jest o wiele gorzej.  

(aktywny zawodowo, Poznań) 

                                                             
63 Szatur-Jaworska B., Schimanek T., „Stop dyskryminacji ze względu na wiek”, Akademia Rozwoju Filantropii, 

Warszawa 2005, str. 15. 
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 Nierówne traktowanie jako konsekwencja postawy życiowej („wszystko zależy od 

nas”) 

Sytuacja nierównego traktowania osób starszych bardzo często utożsamiana jest przez 

respondentów z podejściem do życia i chęcią podejmowania aktywności przez nich samych. 

Pojawia się w opinii badanych zależność między działaniami (lub ich brakiem) oraz postawą 

życiową a traktowaniem osób powyżej 50. roku życia przez resztę społeczeństwa. Pokazuje to 

bardzo ważny problem aktywizowania osób starszych i przekonywania ich o tym, że mogą 

jeszcze dużo zdziałać i być potrzebne w celu przezwyciężenia gorszego traktowania osób z tej 

kategorii wiekowej. 

Ale to nie ja czuję się dyskryminowana, tylko ja mam to gdzieś w głowie, bo wystarczy się przełamać, 

mieć chwilę czasu dla siebie i zrobić to. Wszystko zależy od nas.  

(aktywny zawodowo, Poznań) 

Moim zdaniem to zależy wyłącznie od tych osób. Jak oni sobie ustawią to życie.  

(emeryt, Poznań) 

Dyskryminacji jako takiej nie ma, tylko ludzie sami zamykają się w domach, bo „ja jestem 

niepełnosprawna, jestem stara, nie należy mi się nigdzie już wyjść”. 

 (emeryt, Wielkopolska) 

 Nierówne traktowanie utożsamiane z brakiem szacunku i poczuciem bycia 

nieużytecznym dla społeczeństwa 

W wypowiedziach pojawia się dodatkowy obszar, który osoby starsze interpretują jako 

nierówne traktowanie – brak szacunku, lekceważący stosunek młodszego pokolenia 

i przekonanie o byciu nieużytecznym dla społeczeństwa. Mimo że to zagadnienie nie wpisuje się 

w definicję dyskryminacji, jest bardzo ważnym problemem w zakresie badania osób starszych, 

motywacji ich działań i postaw, również w kontekście pracy społecznej czy wolontariatu. 

(…)bo ta starsza osoba jest tak jakby niepotrzebna, bo ona nie może nic pomóc, nic dać. Jest 

niepotrzebna, niech sobie żyje, tam można zajrzeć, posprzątać, umyć, ale nic więcej. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

 Aktywność w czasie wolnym determinowana możliwościami fizycznymi osób 

starszych 

Badane osoby 50+ w dużej mierze żywią przekonanie, że najbardziej istotnym ograniczeniem 

aktywności, które mogą one podejmować w czasie wolnym, jest zdrowie, kondycja fizyczna. Przy 

chęci działania, pasji i gotowości podjęcia wysiłku wyjścia z domu osoby starsze są w stanie 

robić wiele ciekawych i satysfakcjonujących rzeczy. Tym samym potwierdza się wskazywana 

wcześniej zależność między wewnętrznym poczuciem podmiotowości i sprawstwa 

a możliwościami aktywności społecznej osób starszych. Główna przeszkoda, czyli dolegliwości 

związane z wiekiem, nie jest przejawem nierównego traktowania w dostępie do aktywności 

kulturalnej czy towarzyskiej. Warto jednak zaznaczyć, że w kontekście tego problemu istotne 

jest zwracanie szczególnej uwagi na zwiększanie dostępności tego rodzaju aktywności poprzez 

znoszenie barier architektonicznych i infrastrukturalnych. 

Ale, jeżeli ktoś naprawdę chce to i czas znajdzie i pieniądze, bo przecież nie zawsze trzeba chodzić do 

najdroższym kin.  

(aktywny zawodowo, Poznań) 
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Nie. To zawsze było, będzie zależało od człowieka. To nie ma znaczenia czy to będzie dotyczyło 

młodszego czy starszego człowieka, będzie to zależało od tego, czego tak osoba chce. No i co może, 

no bo są jakieś ograniczenia. Na przykład ktoś nie może się wybrać na miesięczną podróż po 

Europie, bo fizycznie nie dam rady. (…) Czyli takie ograniczenia to są: takie realne, a nie społeczne.  

(emeryt, Poznań) 

 Trudna sytuacja osób starszych wynikająca ze skrzyżowania trudności związanych ze 

starzeniem się i złej sytuacji ekonomicznej 

Dyskryminacja ze względu na wiek czasem utożsamiana jest z innymi nierównościami, które są 

udziałem między innymi osób starszych, przede wszystkim emerytów i rencistów. Przede 

wszystkim problemem w aktywności towarzyskiej czy społecznej jest trudna sytuacja 

ekonomiczna. 

No i ograniczenie też dają pieniądze. Dlatego, że teraz nic nie ma za darmo – wszystko jest za 

pieniądze. Osoba sama źle się czuje w towarzystwie, gdy nie ma pieniędzy. Nie kupi sobie piwa, kawy 

czy ciastka na spotkaniach, źle się czuje, bo nie ma pieniędzy, nie może postawić, kupić, wypić sobie. 

I z tego też powodu mniej chodzą, mniej uczęszczają. Mówią: „wolę w domu siedzieć, niż gdzieś iść 

z gołą kieszenią, inni używają, a ja nie mogę”. Także jest ograniczenie pieniędzy.  

(emeryt, Wielkopolska) 

2.1.8.1. Obszary dyskryminacji osób powyżej 50. roku życia 

W badaniach IDI z osobami powyżej 50. roku życia najczęściej pojawiającymi się obszarami, 

w których badani dostrzegają działania dyskryminujące są: służba zdrowia (z którą z racji 

dolegliwości związanych z wiekiem osoby po 50. roku życia mają częściej styczność) oraz rynek 

pracy.  

 Służba zdrowia 

Dyskryminacja w służbie zdrowia w oczach badanych osób powyżej 50. roku życia dotyczy 

przede wszystkim przekonania pracowników służby zdrowia o mniejszej potrzebie udzielania 

pomocy medycznej osobom starszym ze względu na naturalny proces starzenia i związane z nim 

pojawiające się problemy zdrowotne. Dotyczy to między innymi wykonywania niektórych badań 

profilaktycznych (np. mammografia), leczenia osób starszych ze względu na ich wiek. 

No właśnie, ale… z racji tego, że miałam dosyć dużo kontaktów ze służbą zdrowia, to tam też 

zaobserwowałam takie właśnie podejście. Trzeba o swoje walczyć, to nie jest takie oczywiste… 

Trzeba się upomnieć, walczyć, wydrapać, jak ja to mówię. Nie wiem, może to nie jest kwestia tego, że 

człowiek jest starszy, ale może takie są czasy, może też to… 

(emeryt, Poznań) 

Mam koleżanki które mają np. po 76 lat czy po 77 i ta dyskryminacja np. z badaniami lekarskimi. 

Niektóre badania już nie, bo mają za dużo lat i to mnie boli bardzo, bo uważam, że kobieta która ma 

75 lat jest zadbana, dba o siebie, to jest jeszcze w pełni życia kobieta, która powinna być traktowana 

jak inne. Spotykałam się z moimi koleżankami, które mi narzekały na to że np. mammografię czy coś 

to one już nie bo one są za stare.  

(emeryt, Wielkopolska) 

Badania na temat zjawiska dyskryminacji osób powyżej 50. roku życia realizowane przez 

Akademię Filantropii pokazały również inne aspekty nierównego traktowania ze względu na 
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wiek, jakie osoby starsze zauważają w funkcjonowaniu służby zdrowia64. Najważniejsze z nich 

to: 

 Brak systemowej opieki geriatrycznej; 

 Brak właściwej diagnozy i odmowa udzielania opieki ze względu na wiek– dolegliwości osób 

starszych są lekceważone, tłumaczone wiekiem. Prowadzi to do zaniedbań i pogorszenia się 

stanu pacjentów. Zdarzają się przypadki odmowy przysłania karetki, miejsca na oddziałach 

trzymane są dla osób młodszych; 

 Upokarzające komentarze i lekceważący sposób zwracania się do starszych pacjentów. 

 Zaniedbania w opiece szpitalnej; 

 Brak dziennych oddziałów diagnostyczno – leczniczych oraz form opieki domowej; 

 Procedury załatwiania niektórych spraw medycznych nie są dostosowane do sytuacji osób 

unieruchomionych i ich opiekunów, formularze są nieprzyjazne dla osób starszych (mała 

czcionka, niezrozumiałe zapisy). 

 Rynek pracy 

Dyskryminacja osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy jest widoczna przede wszystkim 

w odsetku osób aktywnych zawodowo w tej kategorii wiekowej (32% w IV kwartale 2009r), 

który wciąż jest najniższy w Europie65. Wyniki badań oraz dane uzyskane w wyniku desk 

research pokazują istnienie wielu krzywdzących stereotypów na temat możliwości 

i umiejętności starszych pracowników, które mają duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji 

przez pracodawców o przyjęciu nowego pracownika. Respondenci powyżej 50. roku życia 

zauważają, że wiek jest czasem jedynym powodem, aby danej osoby nie przyjąć do pracy (Przez 

brak pracy, przez to że pracodawcy zwracają uwagę na wiek (bezrobotny, Wielkopolska).  

W przypadku pracujących osób powyżej 50. roku życia również zauważalne są działania 

dyskryminacyjne. Badania prowadzone w woj. pomorskim wykazały, że co dziesiąty badany 

przyznał się, że w ostatnim czasie doświadczał dyskryminacji związanej z wiekiem66. Częściej 

takie zachowania dotykają kobiet (12% vs. mężczyźni 8%). Poczucie dyskryminacji jest 

silniejsze w przypadku osób powyżej 50. roku życia, które czują się zagrożone utratą pracy – co 

czwarty pracownik, który jest przeświadczony o zagrożeniu utraty pracy poczuł się 

dyskryminowany67.  

Wyrazem dyskryminacji osób starszych jest przede wszystkim niedocenianie ich pracy 

i doświadczenia, izolowanie od młodszych pracowników w miejscu pracy, a także brak 

dostosowania do wieku miejsca, narzędzi i organizacji pracy. Działania dyskryminujące polegają 

również na pomijaniu osób 50+ w szkoleniach organizowanych przez firmę oraz w braku dążeń 

do aktualizacji ich umiejętności. 

Negatywne zachowania osoby starsze doświadczają według swoich deklaracji ze strony samego 

pracodawcy, dużo rzadziej wskazywano na bezpośrednich przełożonych czy 

współpracowników. 

                                                             
64 Ibidem, str. 45. 
65 „Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2009 roku”, GUS, Warszawa – Bydgoszcz 2011,  str. 26, dostępne 
pod adresem: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_osoby_pow_50_roku _zycia_na_rynku_ pracy_2009.pdf.  
66 „Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+” (op. cit.) 
67 Ibidem. 
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Badania Akademii Filantropii pokazały również inne obszary dyskryminacji osób 50+ na rynku 

pracy68. Wiek bywa istotnym kryterium w podejmowaniu decyzji o zwolnieniach w firmie, 

szczególnie w przypadku zwolnień grupowych. Co więcej, czteroletni okres ochronny przed 

osiągnięciem wieku emerytalnego okazuje się być niekorzystny dla pracowników ze względu na 

niechęć zatrudniania osób w tym okresie z obawy przez brakiem możliwości zwolnienia. 

Pracodawcy stosują też praktyki automatycznego zwalniania pracowników w momencie 

osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego. 

 Inne obszary dyskryminacji 

Oprócz wyżej wymienionych, można również wskazać inne obszary, w których osoby starsze są 

dyskryminowane69: 

 Partycypacja społeczna (utrudnienia udziału w wyborach, niezrozumienie ze strony 

władz lokalnych konieczności wspierania aktywności osób starszych, ograniczony 

wpływ seniorów na sprawy, które ich dotyczą ze względu na brak konsultacji 

społecznych z tą grupą wiekową), 

 Pomoc społeczna (uwzględnianie w zbyt małym stopniu w działaniach samorządów 

potrzeb ludzi starszych, niedofinansowanie usług opiekuńczych, mechanizm „progu 

dochodowego” nie bierze pod uwagę specyfiki problemów osób starszych, np. wysokich 

kosztów leczenia, izolacja starszych osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne 

i niedogodna lokalizacja niektórych ośrodków pomocy społecznej, nieprzyjazne wzory 

formularzy), 

 Komunikacja miejska/transport (niedostosowanie środków komunikacji miejskiej do 

potrzeb osób starszych wpływa na ograniczenie przez nich samodzielności i mobilności, 

szczególnie trudna sytuacja na obszarach wiejskich, 

 Urzędy (nieprzygotowanie niektórych urzędników do współpracy z osobami starszymi, 

okazywanie zniecierpliwienia w przypadku osób starszych z gorszym słuchem, 

wzrokiem czy pamięcią), 

 Usługi (brak oferty skierowanej do osób starszych). 

Podsumowując, nierówne traktowanie ze względu na wiek ma swoje specyficzne obszary 

występowania i aspekty rozumienia tego problemy przez same osoby starsze. Respondenci 

badań najczęściej sami nie spotkali się z sytuacją dyskryminacji, są w stanie jedynie wskazać 

takie sytuacje na podstawie wypowiedzi osób z ich najbliższego otoczenia. Co ważne, 

respondenci są przekonani, że najskuteczniejszym sposobem na unikanie dyskryminacji jest 

aktywność społeczna, uczestnictwo w życiu społecznym i nieizolowanie się tylko ze względu na 

wiek. Najczęściej dyskryminacja osób starszych ma miejsce w służbie zdrowia i na rynku pracy 

(co ma wyraz w niskim wskaźniku aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia). 

 

 

                                                             
68 Szatur-Jaworska B., Schimanek T., „Stop dyskryminacji…”, str. 21. 
69 Ibidem, str. 59 – 84. 
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2.2. Wolontariat wśród osób 50+ 

2.2.1. Diagnoza zaangażowania w działalność wolontariacką osób 50+  

 Zaangażowanie Polaków w wolontariat 

W 2010 roku 12% Polaków było członkami różnych stowarzyszeń i grup, 16% działało 

nieodpłatnie na ich rzecz, zaś 54% wspierało je materialnie70. Wszystkie dane wskazują, 

że najrzadziej angażującą się grupą wiekową są osoby starsze. 

Wykres 22. Odsetek osób angażujących się w pracę społeczną/wolontariat w podziale na płeć, 

wiek, dochód i wykształcenie 

 

                                                             
70 Przewłocka J., „Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia, 1%”, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, str. 10. 
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Źródło: komunikat z badań „Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza”, 

CBOS , maj 2011. 

Najnowsze badania nad zaangażowaniem społecznym Polaków pokazują, że kluczową kwestią w 

diagnozie tego zjawiska jest odpowiednio zdefiniowane zapytanie – respondenci często dość 

wąsko traktują działalność wolontariacką, stąd zróżnicowanie wyników pomiędzy 

deklaracjami odnośnie tego, czy pracują lub kiedykolwiek pracowały jako wolontariusz 

oraz odpowiedzi na pytanie, czy w ostatnim roku podjęły się jakiegoś rodzaju 

nieodpłatnej, dobrowolnej pracy na rzecz społeczności lokalnej lub środowiska 

społecznego czy też w ramach organizacji społecznej (np. w komitecie rodzicielskim, kole 

parafialnym, ochotniczej straży pożarnej, związku zawodowym, klubie, kole gospodyń wiejskich, 

wspólnocie mieszkaniowej, partii lub stronnictwie politycznym itp.).  

Na bezpośrednie pytanie o działalność wolontariacką pozytywnie odpowiedziało 11% 

respondentów, zaś aż 28% badanych zadeklarowało, że w ostatnich 12 miesiącach podjęły się 

nieodpłatnej pracy na rzecz społeczności lokalnej czy w ramach organizacji społecznej. 

Zakładając, że to drugie pytanie oddaje istotę zaangażowania społecznego (w tym działalności 

wolontariackiej) wśród Polaków angażuje się więcej mężczyzn niż kobiet (33% vs. 23% kobiet), 

najwięcej osób z wykształceniem wyższym (40%). Co ciekawe, w przypadku tak postawionego 

pytania nie ma znaczących różnic pomiędzy kategoriami wiekowymi w zakresie zaangażowania 

społecznego – odsetek pozytywnych odpowiedzi waha się w okolicach 30%, spadając do 21% w 

przypadku osób 65+. 

 

 Zaangażowanie w wolontariat Wielkopolan 

Badania prowadzone na potrzeby przygotowania Strategii Rozwoju Wolontariatu 

w Wielkopolsce przez PBS DGA w 2008 wskazują profil typowego wolontariusza działającego 

w Wielkopolsce – jest to najczęściej mężczyzna, w wieku 40 - 55 lat, z wykształceniem 

średnim, pracujący, o średnim poziomie dochodów71. Zjawisko dominacji mężczyzn w tym 

zakresie jest tożsame z wynikami badań ogólnopolskich, podobnie jak wiek typowego 

wolontariusza. W wolontariat w Wielkopolsce angażują się najczęściej osoby z wykształceniem 

średnim (44%), co jest odmienną sytuacją na tle kraju, gdzie wśród wolontariuszy dominują 

osoby z wykształceniem wyższym.  

Wykres 23. Deklaracje respondentów na temat partycypacji w jakimś zebraniu publicznym (nie 

w miejscu pracy) w ostatnim roku  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011 

                                                             
71 Strategia Rozwoju Wolontariatu w województwie wielkopolskim, PBS DGA, Poznań 2009, str. 23. 
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Wyniki Diagnozy Społecznej 2011 dotyczące stanu zaangażowania społecznego Wielkopolan 

pokazują, że jedynie co piąta osoba powyżej 50. roku życia w ostatnim roku była 

na jakimkolwiek zebraniu publicznym poza miejscem pracy (22,5%). W tym aspekcie ta 

kategoria wiekowa nie odbiega od aktywności reszty populacji, w której twierdzącą odpowiedź 

na takie pytanie zadeklarowało 23,2% respondentów.  

Wykres 24. Deklaracje co do bycia członkiem organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad, 

grup religijnych, związków lub kół 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011 

 

 

Wykres 25. Deklaracje co do pełnienia funkcji w organizacjach, w których respondenci są 

członkami 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011 

 

Większe różnice pomiędzy osobami powyżej 50. roku życia i młodszymi widoczne są w zakresie 

działalności społecznej (nieodpłatna praca, działanie na rzecz jakiejś osoby spoza rodziny bądź 

organizacji społecznej). Osoby starsze rzadziej angażują się w tego typu aktywności (17,1% vs. 

21,9% wśród osób 50-). Członkostwo w różnego rodzaju organizacjach (stowarzyszeniach, 

partiach, komitetach, radach, grupach religijnych, związkach, kołach) deklaruje 17,4% osób 

starszych. Nieco rzadziej członkostwo w organizacjach deklarują osoby poniżej 50. roku życia 

(13,3%). Co trzecia osoba będąca członkiem jakiejś organizacji pełni w niej jakąś funkcję. Nie ma 

w tym zakresie zróżnicowania ze względu na kategorię wiekową. 

Grupa Wielkopolan 50+ jest oczywiście zróżnicowana ze względu na model aktywności 

zawodowej i społecznej. Możemy wyróżnić 4 segmenty populacji mieszkańców Wielkopolski 

powyżej 50. roku życia ze względu na zaangażowanie społeczne: „zapracowani”, „społecznicy”, 
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„nieaktywni” i „domatorzy”, których szczegółowa charakterystyka została przestawiona 

w rozdziale 2.1.1 Modele aktywności społecznej i zawodowej osób 50+. Segmentacja populacji 

Wielkopolan 50+. Najbardziej zaangażowani społecznie są „społecznicy”, spośród których niemal 

2/3 w ostatnim roku angażowało się w pracę społeczną, a nieco ponad połowa była członkiem 

jakiejś organizacji. Mniej aktywni na tym polu są „domatorzy” – co trzecia osoby z tego segmentu 

pracowała społecznie oraz deklaruje bycie członkiem jakiejś organizacji. Najmniej aktywni są 

„zapracowani” (co piąty z nich był zaangażowany społecznie), zaś „nieaktywni” nie wykazują 

żadnego zainteresowania działalnością społeczną.  

 

Wykres 26. Zaangażowanie w działalność społeczną i w wolontariat poszczególnych segmentów 

wyodrębnionych wśród osób powyżej 50. roku życia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy Społecznej 2011 

 

 Zaangażowanie nieformalne Wielkopolan 

Zarówno badania ogólnopolskie, jak i badania przeprowadzane na potrzeby niniejszego 

opracowania wskazują na konieczność zwrócenia uwagi na zaangażowanie nieformalne dużej 

części badanych osób powyżej 50. roku życia. Taka działalność nie wlicza się w statystyki 

zaangażowania wolontariackiego, jednak jest ważnym wskaźnikiem uczestnictwa w życiu 

społecznym. Na taki wniosek wskazują między innymi powyżej prezentowane dane na temat 

zaangażowania społecznego i nieodpłatnej pracy na rzecz osób spoza rodziny, które ma miejsce 

dużo częściej niż w przypadku pytania o działalność wolontariacką. 

Na podstawie wyników badań wyodrębniono trzy kategorie działań, które najczęściej pojawiały 

się w wypowiedziać respondentów zapytanych o jakąkolwiek pracę społeczną. Poniższe 

kategorie dotyczą zaangażowania, które nie mieści się w definicji wolontariatu. 
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 zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej o pewnym stopniu sformalizowania - 

członkowstwo w radach osiedlowych, w zarządzie ogródków działkowych, komitetach 

rodzicielskich, organizowanie lokalnych uroczystości i imprez 

W aspekcie tego rodzaju działalności podkreślano często aspekt podmiotowości i sprawczości. 

Jedną z podstawowych motywacji do tego typu działania jest chęć posiadania wpływu na 

sprawy lokalne i chęć oddania części swojego czasu na rzecz tego lokalnego środowiska. 

 pomoc sąsiedzka - nieodpłatne działania na rzecz najbliższego otoczenia (opieka nad 

starszymi osobami lub dziećmi, pomoc w przeprowadzce, dokarmianie zwierząt w okolicy, 

pomoc w przypadku budowy lokalnej drogi, powodzi) 

W tym przypadku często wskazywany był aspekt wzajemności i konieczności wspierania się 

wzajemnie wśród najbliższych sąsiadów. Przekonanie o możliwości liczenia na pomoc 

sąsiedzką jest dużą wartością dla wielu respondentów. 

Tak, tutaj takiej pani, bo jak się to mówi to taka „dalsza rodzina”, to jak tam potrzebowała, bo 

jechała na pogrzeb czy coś to poszłam. Nie odmawiałam. Jeśli ktoś poprosi.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Najczęściej to tak po ludzku, pogadać, ktoś ma jakiś problem czy coś to nawet sama idę. 

Porozmawiam, spytam się, podpowiem gdzie ma iść, co zrobić, takie rzeczy.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Jak nie miałem roboty w domu to pomogę sąsiadowi czy szwagrowi, czy komu. Obojętnie komu. Na 

telefon i już jestem. To jest wszystko.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

 wykorzystywanie swoich umiejętności i kompetencji do pomocy innym w sposób 

niesformalizowany (pomoc w przygotowywaniu pism, załatwianiu spraw urzędowych, 

pracach fizycznych czy wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej, naukowej, 

medycznej) 

W przypadku tego rodzaju pracy społecznej wskazywano na aspekt poczucia obowiązku 

dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, szczególnie jeśli nie wiąże się to z żadnymi 

nakładami materialnymi, a daje, w przekonaniu badanych, dużą satysfakcję. 

Ja to najczęściej jakaś porada. Jakieś tam napisanie podania. Jak ktoś ma jakieś rozliczenie no wie 

pan sto złotych, czy ileś zwrotu.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Udzielam się ostatnio na stronach internetowych osób niepełnosprawnych. Są to specyficzne strony, 

cos na zasadzie forów, blogów i tak można się dzielić informacjami, oferować pomoc, typu „wiedza”. 

Ja jako prawie farmakolog mam wiedzę na temat farmakoterapii, szczególnie przy schorzeniach 

centralnego ośrodka nerwowego, jak choroba Parkinsona, lub choroba afektywna dwubiegunowa.  

(aktywny zawodowo, Poznań) 

Tak z zawodu wynika. Nie liczy się jako coś dodatkowe, tylko jako zawodowe, do których zawsze się 

czułam zobowiązana. Skoro mnie wykształcili, to ja też.  

(aktywny zawodowo, Poznań) 

Rozmówcy najczęściej nazywali takie zaangażowanie społecznictwem czy odruchem ludzkim. 

Często podkreślano konieczność niesienia wzajemnej pomocy jako warunku poczucia 

bezpieczeństwa i harmonijnego funkcjonowania w społeczeństwie. Podkreślano też potrzebę 

pomocy ludziom starszym. 
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Człowiek się starzeje to też mogę potrzebować pomocy kiedyś.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

 

2.2.2. Kim jest wolontariusz 50+ ? 

Badania CATI prowadzone wśród Wielkopolan 50+ pozwoliły na bardziej dogłębne zbadanie, 

kim są wolontariusze 50+ ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia 

i inne cechy. 

 

Wykres 27. Miejsce zamieszkania wolontariuszy 50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Wykres pokazujący rozkład odpowiedzi w zakresie miejsca zamieszkania wskazuje 

na dominację wśród wolontariuszy osób zamieszkujących na obszarach wiejskich (33,6%). 

Co piąty wolontariusz 50+ mieszka w dużym mieście powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Mapa 1. Podregion zamieszkania wolontariuszy 50+ 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Największy odsetek wolontariuszy 50+ mieszka w podregionie kaliskim (25%), nieco mniej 

w podregionie poznańskim połączonym z m. Poznań (łącznie 20,2%). Co istotne, z samego 

podregionu poznańskiego pochodzi znikomy odsetek wolontariuszy (4,6%), dużo większy 

udział stanowią mieszkańcy miasta Poznań (15,6%). Powyższy wykres pokazuje, że rozkład 

wolontariuszy ze względu na miejsce zamieszkania jest dość równomierny z zaznaczeniem 

dominacji podregionu kaliskiego i bardzo niskiego odsetka wskazań na podregion poznański. 

Wykres 28. Rozkład wieku i płci wolontariuszy 50+ 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Najczęściej wolontariuszami są osoby najmłodsze w ramach badanej kategorii wiekowej (50 – 

59 lat - 43,4%). Tylko nieco mniej wolontariuszy ma 60 - 69 lat (39,3%). Taki rozkład wieku 

wśród badanych wolontariuszy jest tożsamy z wynikami badań na temat głównych barier 

zaangażowania, jaką jest między innymi kondycja fizyczna. Osoby młodsze, 
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pięćdziesięcioletnie, dużo rzadziej zmagają się tego typu trudnościami niż osoby 

w starszym wieku, stąd też częściej mają chęć i siłę działań społecznie. 

Co ciekawe, rozkład płci wśród wielkopolskich wolontariuszy jest nieco inny niż wyniki 

Diagnozy Społecznej opisujące typowego wolontariusza w całej populacji mieszkańców 

Wielkopolski – wśród wolontariuszy 50+ dominują kobiety (60,8%). 

Wykres 29. Status zawodowy wolontariuszy 50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Ponad połowa badanych wolontariuszy 50+ są emerytami/rencistami (59,4%), niemal jedna 

trzecia to osoby pracujące (30,2%). Około 10% z nich to osoby niepracujące (w tym bezrobotni 

2,3%, nieaktywni 8,1%). 

 

Wykres 30. Wykształcenie wolontariuszy 50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

 

Wolontariusz 50+ to najczęściej osoby z wykształceniem średnim (41,1%), nieco rzadziej 

wolontariusze 50+ mają wykształcenie wyższe (28,2%) lub zawodowe (27,5%). 
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Wykres 31. Ilość czasu poświęcanego tygodniowo na działalność wolontariacką przez 

wolontariuszy 50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Wolontariusze 50+ poświęcają najczęściej od 1 do 5 godzin tygodniowo na tego typu działalność 

(48%). Znacznie mniejszy odsetek respondentów zadeklarował zaangażowanie przez 6-10 

godzin tygodniowo (16%) i 11-20 godzin tygodniowo (14,7%). Najmniej spośród badanych 

poświęca na ten cel ponad 20 godzin tygodniowo (8%). 

Wykres 32. Obszary zaangażowania wolontariuszy 50+72 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

                                                             
72 Procenty nie sumują się do 100%, gdyż każdy z badanych wolontariuszy wskazywał wszystkie obszary swojego 
zaangażowania. 
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Najczęstszym obszarem aktywności wolontariuszy 50+ jest działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym (72%). Może wskazywać to na dużą aktywność na polu animowania życia 

kulturalnego czy towarzyskiego swojego najbliższego otoczenia (koło gospodyń 

wiejskich, kluby seniora, organizacje zrzeszające emerytów i rencistów etc). Nieco 

mniejszy odsetek badanych wskazał na działalność na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji 

życiowej (69,9%) oraz na rzecz osób niepełnosprawnych (67,5%). Prowadzi to do wniosku 

o dużym odsetku wolontariuszy 50+ angażujących się w działalność pomocową. W tym obszarze 

najczęściej pojawiają się inicjatywy korzystające z wolontariatu akcyjnego, co potwierdzałoby 

tezę o większej chęci angażowania się osób starszych w tego typu przedsięwzięcia 

wolontariackie. Najrzadziej badani wskazywali na działalność na rzecz ochrony praw człowieka 

(37,5%) i na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu (30,6%). Są to obszary 

najbardziej abstrakcyjne i oddalone od problemów codziennego życia, stąd też mniejsze nimi 

zainteresowanie badanych. 

 

 

 

Wykres 33. Korzyści, jakie ze swojego zaangażowania czerpią badani wolontariusze 50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 
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Badani wolontariusze 50+ w Wielkopolsce czerpią przede wszystkim korzyści dla swojego 

samopoczucia psychicznego (90,8%) oraz czują się bardziej potrzebni (85,4%). Duży odsetek 

wolontariuszy traktuje tą działalność jako okazję do samorozwoju i utrzymywania dobrej 

kondycji fizycznej (76,9%). Najrzadziej wskazywano na wpływ wolontariatu na poprawienie się 

stosunków rodzinnych (48,6%) oraz zwiększenie szans na znalezienie lub utrzymanie 

dotychczasowej pracy zawodowej (24,2%). Tak rzadkie wskazania na korzyści w postaci 

polepszenia swojej sytuacji na rynku pracy wynika z jednej strony ze struktury samych 

wolontariuszy pod względem ich sytuacji zawodowej (dominacja emerytów/rencistów), 

a z drugiej wskazywane motywacje do podejmowania takiej działalności, która nastawiona jest 

na czerpanie satysfakcji z bycia potrzebnym i tym samym polepszania swojej kondycji 

psychofizycznej.  

 
 

2.2.3. Skłonność osób 50+ do wejścia w rolę wolontariusza 

Przebadane w ramach badań CATI osoby 50+ w zdecydowanej większości nie wykazują 

zainteresowania wolontariatem. Wypowiedzi negatywne („zdecydowanie nie” oraz „raczej 

nie”) w kontekście wyrażanej przez nich chęci funkcjonowania jako wolontariusz stanowią 

ponad 80% wszystkich wskazań. Jeżeli dodać do tego osoby niezdecydowane, to wstępną 

chociaż deklarację podatności na zaangażowanie wolontariackie deklaruje raptem co ósmy 

respondent (dokładnie: 13,5% wskazań na odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”).  

Wykres 34. Deklarowana chęć zostania wolontariuszem 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Typowy wielkopolski wolontariusz 50+: Kobieta w wieku 50-59 lat, 

z wykształceniem średnim, emerytka/rencistka, mieszkająca na wsi. Działa na rzecz 

osób w wieku emerytalnym lub osób w trudnej sytuacji życiowej, poświęcają na 

działalność 1-5 godzin tygodniowo. Dzięki zaangażowaniu wolontariackiemu zaspokaja 

potrzebę bycia pomocnym dla innych oraz podtrzymuje dobrą kondycję psychofizyczną. 
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Wyniki te z jednej strony podkreślają niskie zapotrzebowanie na realizowanie się 

w analizowanym tutaj obszarze, z drugiej jednak strony, na nieco głębszym poziomie, mogą one 

wzmacniać tezę o niskiej świadomości społecznej na temat wolontariatu 50+.  

W przypadku osób, które wykazały skłonność do podjęcia współpracy wolontariackiej, tłem 

takiej postawy była najczęściej potrzeba niesienia pomocy innym, a także poszukiwania 

społecznie użytecznej formy spędzania czasu wolnego. 

Wykres 35. Powody dla których respondent chciałbym zostać wolontariuszem 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Można więc stwierdzić, że o chęci podejmowania interesującej nas aktywności decyduje przede 

wszystkim zespół cech osobowościowych powiązanych z empatią i wrażliwością na sytuację 

otaczających jednostkę osób. 

Sytuacja ta znajduje potwierdzenie również w kontekście zadań, których realizacji chcieliby 

podjąć się wolontariusze. Zdecydowanie najczęściej podkreślają oni wolę do działania na rzecz 

konkretnych osób znajdujących się w potrzebie – osób w wieku emerytalnym lub osób 

i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Sytuację tą prezentuje poniższy wykres ilustrujący procent 

pozytywnych wskazań na dane zadanie. 
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Wykres 36.Typy działalności, w które chcieliby zaangażować się wolontariusze 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Nikłe zainteresowanie wzbudzają natomiast możliwości działania na rzecz abstrakcyjnych idei 

(np. podtrzymywanie tożsamości narodowej lub lokalnej) lub obszarów, które w założeniu są 

polem polityki państwa (np. rozwój gospodarczy). 

2.2.4. Oczekiwania wobec wolontariatu osób 50+  

Osoby biorące udział w sondażu telefonicznym bardzo wyraźnie wskazały jakie są ich 

oczekiwania w kontekście angażowania się w wolontariat. W pierwszej kolejności, liczą one, że 

dzięki takiej aktywności poczują się lepiej psychicznie (średnia wskazań równa 4,44). 

Świadomość niesienia pomocy innym miałaby ich dowartościować i sprawić, że zaczną 

dostrzegać społeczną wagę swojej działalności. Z tą kategorią ściśle powiązane jest drugie 

oczekiwanie, dotyczące chęci bycia potrzebnym (średnia 4,22). Respondenci dostrzegają więc 

w analizowanej tu aktywności szansę zaspokojenia swoich potrzeb afiliacyjnych. W najmniejszej 

z kolei skali łączą oni wolontariat z gratyfikacjami na polu rodzinnym (średnia 2,52), a jeszcze 

mniejszym z polepszeniem swojej pozycji na polu zawodowym (średnia 2,19). Taka sytuacja 

powinna kierunkować optykę agend zajmujących się wolontariatem 50+ na uwydatnianie 

emocjonalnego kontekstu zjawiska – korzyści osobowościowych płynących z tego typu 

zaangażowania. 

Jakościowa analiza oczekiwań wobec wolontariatu deklarowanych przez osoby 50+ 

w indywidualnych wywiadach, pozwala pogłębić istniejące oraz wyodrębnić te, które nie 

pojawiły się w badaniu telefonicznym. 

 wzmocnienie bądź reaktywacja zaangażowania w życie społeczne  

Respondenci wskazują, że wolontariat stanowi dla nich ważną formułę obecności w życiu 

społecznym. Stanowi formę przedłużenia aktywności życiowej. 

[Wolontariat to może być – przyp. aut] Przedłużenie swojej aktywności ludzkiej, bo już nie mówię 

zawodowej. Poszukanie kontaktu z innymi ludźmi. Próba innego spojrzenia na środowiska, 
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niekoniecznie tych ludzi, wśród których osobnik dany się obraca, ale jakieś inne i zdobycie 

doświadczenia w tej materii. 

(emeryt, Poznań) 

Poprzez związane z nim aktywności osoby 50+ zachowują ciągłość swojej obecności na polu 

społecznym, a w przypadku niektórych emerytów i rencistów - nierzadko się na nim 

reaktywują.  

Tego mi brakowało [pomagania innym – przyp. aut.] i tutaj to mam, w tym momencie w tym Banku 

Czasu i wolontariacie przez udzielanie korepetycji. Lubię to robić, jak byłam młodsza, w czasach 

studenckich to dosyć dużo się udzielałam w tym zakresie i teraz jeżeli uda mi się komuś pomóc, 

to jest satysfakcja. 

 (emeryt, Poznań) 

Niejednokrotnie wolontariat właśnie wiąże się z pewnym resentymentem, dotyczącym czasów 

większej aktywności społecznej. 

W czasie studiów grasowałem po klubach akademickich. Byłem kiedyś w ścisłym kierownictwie 

klubu Akumulatory. Nie ma już tego klubu, teraz tam są sklepiki, a kiedyś cały parter był nasz. 

Miałem tam wieczorki autorskie z moimi wierszami, muzyka do nich pisaną przez kolegów 

kompozytorów, ale to odległe czasy. To może jest ta tęsknota za tym czasem studiów, bardziej 

swawolnym, sprawiła, że jak tylko usłyszałem, że żona ze swoimi koleżanką i kolegą tworzą ten 

Salon Artystyczny to się od razu zaoferowałem z pomocą. Najpierw od strony prawno-organizacyjne. 

Trzeba było napisać jakiś statut tego stowarzyszenia, bo jest formalnie zarejestrowany w sądzie 

rejestrowym. 

(aktywny zawodowo, Poznań) 

Jednocześnie realizowanie się w takich relacjach społecznych, których ramą jest wolontariat, 

stanowi dla wielu ludzi także możliwość zawiązania nowych kontaktów. 

A w ogóle, jeżeli chodzi o działalność w Banku Czasu, to spotkania są raz w miesiącu wszystkich 

bankowiczów, kto ma ochotę i czas to już są wyznaczone soboty i są spotkania w każdą drugą 

sobotę. Są prezentowani nowi wolontariusze jak przychodzą, taka mobilizacja. To są takie fajne 

ramy tego Banku Czasu, to jest świetna forma moim zdaniem dla rozwijania wolontariatu w różnych 

kierunkach, od tego można zaczynać. (...) Żeby zintegrować tych ludzi były wyjazdy, wycieczki, 

spotkania gwiazdkowe, mikołajkowe, spotkania comiesięczne. 

(emeryt, Poznań) 

 przedłużenie aktywności zawodowej  

Niezwykle istotnym wymiarem zaangażowania wolontariackiego pozostaje również fakt, że 

pełnić on może funkcję ekstensji pracy zawodowej. Realizowanie swojej pracy już nieodpłatnie, 

w formie pomocy innym, pozwala łatwiej zachować kontakt ze swoją profesją, a jednocześnie 

towarzyszy mu poczucie spełnienia. 

Mam swoje powołanie, czuję się szczęśliwa, potrzebna. Wie Pani, a co mi tam chodzić? Koleżanki 

w moim wieku to gadają o chorobach i mszach świętych. Nie mam o czym z nimi gadać, nawet jak 

się rzadko spotykamy, to ja się bardzo cieszę, ale ja nie łapię takiego kontaktu. Nie wiem, może 

wypadłam z obiegu, ale ja się czuję młodo.  

(aktywny zawodowo, Poznań) 

Dzięki kwalifikacjom zdobytym podczas pracy zawodowej, osoby 50+ stają się niezwykle 

cennymi wolontariuszami, będącymi w stanie świadczyć wyspecjalizowaną pomoc. 
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Udzielam się ostatnio na stronach internetowych osób niepełnosprawnych. Są to specyficzne strony, 

coś na zasadzie forów, blogów i tam można się dzielić informacjami, oferować pomoc typu „wiedza”. 

Ja jako prawie farmakolog mam wiedzę na temat farmakoterapii, szczególnie przy schorzeniach 

centralnego ośrodka nerwowego, jak choroba Parkinsona, lub choroba afektywna dwubiegunowa, 

także w tym zakresie. 

(aktywny zawodowo, Poznań) 

 spełnienie pozazawodowe 

Jednocześnie wolontariat stanowi szansę na całościową zmianę praktyk, które podejmuje 

jednostka. Taka forma zaangażowania umożliwia bowiem podejmowanie zadań, z którymi osoby 

50+ nie miały do czynienia w czasie swojej kariery zawodowej. 

Kiedyś to robiłem inne rzeczy wolontaryjnie, ale to były rzeczy związane z moimi hobby 

manualnymi. Bawiłem się kiedyś elektroniką, więc jak był czas psujących się telewizorów 

kolorowych to byłem rozchwytywany niekiedy. Jakieś pralki automatyczne, wtedy jak nic nie było na 

rynku. Ale to było tylko moje hobby. 

(aktywny zawodowo, Poznań) 

 działanie w opozycji do bierności 

Kolejnym ważnym oczekiwaniem zgłaszanym przez osoby 50+ w kontekście wolontariatu była 

możliwość działania. Wraz z osiągnięciem określonego wieku, ilość pól, na których jednostki 

mogą się realizować, maleje. Dlatego też poszukiwane są te formy aktywności, które czynnie 

angażują w życie określonego segmentu życia społecznego. Wolontariat może być jedną z nich. 

Jak wykłada to jedna z respondentek: 

Ja lubię być aktywna, muszę pracować!  

(aktywny zawodowo, Poznań) 

W konsekwencji, negowane są te wszystkie formy zaangażowania wolontariackiego, które 

bazują na bierności i deliberacji. 

Jak się nieraz patrzy w telewizji to koła gospodyń są prężne, a tutaj tylko wycieczki, jedzenie, 

wycieczki, jedzenie i ciągle się kłócą między sobą. Dla mnie to jest bez sensu po prostu. 

 (emeryt, Wielkopolska) 

 społecznie pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego 

Wśród osób 50+, szczególnie tych, które nie pracują, wolontariat stanowi również formułę 

spędzania wolnego czasu. Formuła ta jest o tyle istotna, że z jednej stronny czynnie angażuje 

jednostki, a z drugiej strony pozostaje ona społecznie użyteczna. Wolontariusz poprzez praktyki 

na rzecz dobra wspólnego pomaga zarazem konkretnym osobom jak i przyczynia się do 

promowania idei aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Bo wcześniej to brakowało, może nie czasu wolnego, ale sił i energii, bo się czułam, tak jak się 

czułam. Zapisałam się do tego Banku Czasu, po to, żeby być jeszcze użyteczną osobą. Bo 

zagospodarować czas to sobie potrafię w każdy sposób, ale czasem brakuje tego, żeby się czuć 

użytecznym. Tego mi brakowało i tutaj mam, w tym momencie w tym Banku Czasu i wolontariacie 

przez udzielanie korepetycji.  

(emeryt, Poznań)  

Jednocześnie sami wolontariusze odnoszą również szereg korzyści o charakterze osobistym lub 

wręcz osobowościowym. Po pierwsze, czują się oni potrzebni i docenieni. Mając na uwadze, że są 

oni często marginalizowani w wielu obszarach życia społecznego, to wolontariat stanowi pewną 
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formę ich społecznej rehabilitacji, namacalnego - na poziomie emocji lub zachowań - 

potwierdzenia wagi ich przynależności do określonej społeczności.  

Ja widzę masę młodych ludzi, którzy się tym [wolontariatem – przyp. aut.] zajmują. A co dojrzali?… 

A gdzie są oni, ci starzy ludzie? Czują się niepotrzebni i czują się z tym źle, ale nie pomyślą, że mogą zrobić coś 

dobrego. 

 (aktywny zawodowo, Poznań) 

Często respondenci wyrażają to wprost: 

Tak, między innymi dlatego [dzięki zaangażowaniu w wolontariat – przyp. aut.] nie czuję takiego 

niedowartościowania. (...) Po prostu czujemy się potrzebni. 

 (emeryt, Poznań) 

Z tym subiektywnym poczuciem bycia potrzebnym oraz świadomością niesienia pomocy innym 

wiąże się, po drugie, osobista satysfakcja wolontariuszy. 

Satysfakcja, to jest wielka satysfakcja. To jest nie pojęte, tego się nie da opisać słowami, tego się nie 

zmierzy, jaką ma się satysfakcję pomoc innemu człowiekowi bezinteresownie. Wie pan, interesownie 

to teraz by chcieli wszyscy pomóc. Jak się przyniesie takiej osobie starszej wiadro miału czy drewno, 

to sobie człowiek w duchu pomyśli – o mogłaby dać 5 zł no przecież rentę ma co nie. A nie pomyśleć 

tak, a zanieść, zrobić i ona nie raz ma łzy w oczach jak to zaskoczenie co nie, (...) a człowiekowi aż 

serce rośnie. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Po trzecie natomiast, wolontariat stanowi szkołę empatii, pewną formę uwrażliwienia na 

potrzeby innych, której – jak twierdzą respondenci – brakuje często osobom 50+. 

Bo ludzie są tak obojętni, że ręce opadają. Interesują się tylko tym, co w koło ich nosa jest. Oczywiście 

interesują się, jak coś u sąsiada dzieje się nie tak, albo za dobrze jest u sąsiada. W ogóle mi się 

wydaje, że Polacy są specyficznym narodem i bardzo lubią narzekać, koncentrują się na sobie. 

Integrują się tylko w ekstremalnych sytuacjach politycznych. 

(aktywny zawodowo, Poznań) 

 dzielenie się mniej doświadczonych z bardziej doświadczonymi 

Ostatnim wreszcie wzorem oczekiwań pojawiających się w wypowiedziach respondentów 50+ 

jest ich dążenie do dzielenia się swoimi doświadczeniami i kwalifikacjami z osobami młodszymi, 

zwykle bardziej zapracowanymi, a zarazem mniej kompetentnymi w wielu obszarach życia 

społecznego. 

No, bo ludzie myślą, że jak się jest w tym wieku, to już nic nie robi, skupia się na sobie. Właśnie takie 

osoby powinny być wolontariuszami. Ludzie młodzi powinni się kształcić, rozwijać, a tacy ludzie, 

którzy mają doświadczenie, coś przeszli, to zamiast stać na każdym rogu i głupoty gadać albo 

oglądać telewizję, to powinni się tym [wolontariatem – przyp. aut.] zająć.  

(aktywny zawodowo, Poznań) 

2.2.5. Bariery wejścia w rolę wolontariusza osób 50+ 

W badaniu szans i możliwości zwiększenia zaangażowania w wolontariat osób po 50. roku życia 

kluczowe jest zbadanie czynników, które wpływają na brak podejmowania tego typu działań. 
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Ogólnopolskie badania CBOS z 2011 roku pokazują, że najczęściej pojawiającymi się powodami 

nieangażowania Polaków są73: brak czasu (45%), niewystarczające zasoby sił i zdrowia (28%) 

oraz troska o rodzinę i świadomość, że jest ona najważniejsza (26%). Dość często respondenci 

twierdzą, że nie angażują się społecznie, bo nikt ich o to nie prosił. Rzadziej pojawiały się takie 

powody, jak: brak zainteresowania tego typu działalnością (17%), nieodpowiedni wiek (14%) 

oraz niewiedza o interesujących grupach, organizacjach czy osobach, którym badany chciałby 

pomóc (11%). Najrzadziej pojawiającymi się przyczynami są: brak kompetencji i doświadczenia 

(6%), a także brak wiedzy na temat źródeł potrzebnych informacji o możliwości zaangażowania 

społecznego (5%) oraz brak przekonania, że jest to rzeczywiście działanie, które może komuś 

pomóc. Bardzo sporadycznie pojawiły się wskazania związane ze złymi doświadczeniami 

znajomych oraz poczucie straconego czasu (po 1%).  

Na temat przyczyn niezaangażowania wolontariackiego wypowiadali się również respondenci 

badania CATI. 

Badanie CATI potwierdziło powszechność problemów zdrowotnych (47,3%) oraz braku czasu 

wolnego (30,7%) jako przyczyn niezaangażowania wolontariackiego. Co czwarty badany 

zadeklarował, że nie interesuje go tego typu działalność, jako że ma „ciekawsze sposoby na 

spędzianie czasu wolnego”. 22,7% respondentów nie ma pomysłu, w jakie dokładnie działania 

mogliby się zaangażować. Prawie 10% badanych nie uznaje samej idei wolontariatu. 

Wykres 37. Deklaracje respondentów odnośnie barier podjęcia działalności wolontariackiej.74 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

 

Biorąc pod uwagę wyniki badań ogólnopolskich i regionalnych a także dane uzyskane w toku 

desk research i wywiadów pogłębionych, poniżej przedstawiono i opisano najważniejsze 

bariery, które przyczyniają się do nieangażowania się w działalność wolontariacką osób powyżej 

50. roku życia. 

 brak czasu, konieczność poświęcania się życiu rodzinnemu 

Podobnie jak w przypadku całej populacji, bardzo często pojawiającą się przyczyną braku 

zaangażowania w wolontariat jest brak czasu. Dodatkowo często respondenci deklarują 

                                                             
73 Instytut Spraw Publicznych i Departamentem Pożytku Publicznego MPiPS, Makowski G., „Aktywność społeczna 
Polaków – poziom zaangażowania i motywacje”, CBOS , maj 2011. 
74 Procenty nie sumują się do 100%, gdyż badani wskazywali wszystkie bariery podjęcia działalności wolontariackiej, 
które ich dotyczą. 
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konieczność zajmowania się rodziną, co zajmuje im na tyle dużo czasu, że nie mają możliwości 

podjęcia żadnych innych działań. Tego typu odpowiedź może stanowić „hasło – wytrych”, które 

maskuje ukrywane przez respondenta motywacje, których nie chce on ujawnić ze względu na 

obawę przed negatywną oceną ze strony badacza. Z drugiej strony poświęcenie się rodzinie 

oznaczać może również powszechne przekonanie o oczywistej roli osób starszych jako 

opiekunów wnuków i oczekiwanie poświęcania im dużej części swojego czasu. Powszechność 

zastosowania tego wytłumaczenia może też pokazywać nieuświadomienie sobie możliwości 

podjęcia takiej możliwości, nie rozpatrywanie jej jako realnej możliwości podjęcia działania.  

Tak, ten czas, dzieciaki i to wszystko. Dzieciaki, mąż to wszystko tak razem.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

 bariery związane ze zdrowiem i kondycją fizyczną 

Bariera związana ze zdrowiem jest najbardziej specyficzną dla osób starszych. Według badań 

Stowarzyszenia Klon/Jawor jest to najczęściej wskazywana przyczyna braku zaangażowania 

społecznego wśród osób powyżej 55. roku życia (17%)75. Problemy zdrowotne są często 

nieuniknione, związane z procesem starzenia się, a zatem bywają przeszkodą realną i w takim 

przypadku trudną do przezwyciężenia w sposób systemowy. Z drugiej strony przekonanie 

o braku możliwości fizycznych bywa związane ze stereotypowym obrazem pracy 

wolontariackiej jako wymagającej zdrowia i kondycji fizycznej i ogólnym podejściem do życia 

i własnych możliwości aktywności społecznej. 

 brak znajomości organizacji, grup czy osób, które przyjmują wolontariuszy 

Respondenci indywidualnych wywiadów pogłębionych bardzo często tłumaczyli brak 

zaangażowania społecznego brakiem oferty, którą w tym zakresie ktoś by do nich skierował. 

Takie wypowiedzi pokazują, że część osób jest nastawiona na odbieranie sygnałów i ewentualne 

reagowanie na nie, najprawdopodobniej część z nich nie odmówiłaby pomocy, o którą 

poproszono by ich w sposób konkretny i bezpośredni. Nie są jednak nastawieni na podjęcie 

inicjatywy i aktywność w poszukiwaniu możliwości działalności wolontariackiej. Często pojawia 

się stwierdzenie o braku wiedzy na temat działalności organizacji zatrudniających 

wolontariuszy w okolicy, braku możliwości dojazdu na miejscu. Brak wiedzy na temat oferty 

podmiotów, które zatrudniają wolontariuszy, wskazywany jest częściej przez respondentów 

spoza Poznania, z mniejszych miejscowości. 

Oczywiście, że tak [zastanawiałem się nad włączeniem w działalność wolontariacką - przyp.aut.], 

tylko widzi pan, że to jest daleko, ja nie mam swojego środka transportu i przez to byłoby bardzo 

ciężko. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Nawet, nikt mi niczego takiego nie zaproponował. Ja się też przyznam nie pytałem, ale też nie ma 

takiej informacji z drugiej strony. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Oczywiście i niewiedza ludzi. Nie wiedzą co i jak.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

 niechęć do pracy za darmo 

                                                             
75 Przewłocka J., „Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia, 1%”, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, str. 19. 
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W wypowiedziach respondentów pojawia się wątek niechętnego spojrzenia na świadczenie 

wolontariatu jako „pracę za darmo”, na którą nie stać osoby o niskich dochodach. 

Jak ktoś nie ma dochodów i to, to ciężko mu podjąć taką decyzję jeszcze pracowania za darmo.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Praca za darmo jest niemoralna moim zdaniem. 

(emeryt, Poznań) 

 stereotypy związane z pojęciem wolontariusza i działalności wolontariackiej 

Poważną barierą w zaangażowaniu się osób starszych w wolontariat jest szereg stereotypów, 

które funkcjonują w świadomości społecznej: 

Stereotyp pracy społecznej jako odgórnie narzuconej formy aktywności. Skojarzenia z przymusem 

i odgórnymi rozporządzeniami są jeszcze mocno zakorzenione w świadomości osób starszych. 

Są to pozostałości po systemie politycznym funkcjonującym w Polsce przed 1989 roku76. Takie 

postrzeganie wolontariatu zniechęca do podejmowania jakichkolwiek działań dążących do 

zdobycia wiedzy na ten temat, czy zbadania możliwości takiego zaangażowania.  

Wolontariat to jest dla mnie pojęcie jeszcze z okresu komuny, praca za darmo.  

(emeryt, Poznań) 

Wizerunek wolontariatu jako działalności ekskluzywnej, a wolontariusza jako osoby młodej, 

bogatej, wykształconej. Badania wskazują, że w opinii Polaków wolontariusz do osoba 

zdecydowanie młoda i wykształcona, o raczej wysokim poziomie dochodów77. Konsekwentnie 

sama działalność wolontariacka postrzegana jest jako luksus, na który mogą sobie pozwolić 

ludzie zamożni, którzy przy dobrej sytuacji ekonomicznej mają jeszcze dużo wolnego czasu.  

Bo jeśli ktoś jest dobrze usytuowany to może czas poświęcić do tego. Ale jeśli ja nie ma nic to tak 

człowieka przygnębia i jak można komuś pomóc. Takie obciążenie psychiczne. To właśnie hamuje.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Wolontariat jest tez kojarzony jako coś co jest komfortowe, niedostępne dla wszystkich, że mogą 

sobie na to pozwoli tylko ludzie bogaci.  

(infrastruktura) 

Co ważne, dane na temat rzeczywistego zaangażowania Polaków przeczą takiemu wizerunkowi, 

co tym bardziej jest krzywdzące zarówno dla samej idei wolontariatu jak i dla aktywnych 

wolontariuszy. Takie postrzeganie wolontariatu nie sprzyja promowaniu takiej działalności, 

szczególnie w grupach, które z tak opisanym „typowym” wolontariuszem się nie utożsamiają, 

czyli np. osoby starsze i niezamożne. 

 duże oczekiwania wobec zadań, jakie osoby 50+ chciałyby wykonywać w ramach 

wolontariatu  

Barierą w zaangażowaniu się osób powyżej 50. roku życia jest sama motywacja takiej 

działalności. Osoby z dużym bagażem życiowej wiedzy chcą się angażować, wykorzystując 

zdobyte wcześniej doświadczenie. Wolontariat jest jednym z możliwych sposobów 

wykorzystywania doświadczenia i umiejętności, dlatego nie osoby starsze nie podejmują się go 

za wszelką cenę. W momencie braku pomysłu organizacji na zagospodarowanie potencjału 

takich osób, mogą je skutecznie zniechęcić do takiej aktywności. 

                                                             
76 MPiPS, „Krajowy Plan Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu”, str. 6. 
77 Instytutu Spraw Publicznych i Departamentem Pożytku Publicznego MPiPS, Makowski G., „Młody, bogaty, 
wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza”, CBOS , maj 2011. 
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W porównaniu z młodszymi wolontariuszami, osoby starsze mogą być postrzegane jako mniej 

„użyteczne” przez organizację zatrudniające wolontariuszy ze względu na większy dystans, 

barierę, aby zaangażować ich do zadań nieprzystających do ich wieku, wykształcenia, 

doświadczenia życiowego. 

Tutaj może się pojawić problem ponieważ organizacja rzeczywiście musiałaby mieć pomysł na to 

i takie możliwości, żeby wolontariusz u nich cos takiego wykonywał. To jest bardzo trudne, dlatego, 

że takiego wolontariusza nie wykorzysta się do wszystkiego, do czego może być potrzebny, bo on nie 

będzie czuł takiej potrzeby. To rzeczywiście po trosze jest tak, że Ci młodzi wolontariusze są 

wykorzystywani, a przy starszych osobach to też jest taka społeczna bariera, że nie na wszystkie 

rzeczy można sobie pozwolić. Trzeba mieć tez odpowiednia mentalność, żeby zrozumieć, 

że wolontariusz to nie jest osoba, którą się wykorzystuje, tylko taka, której doświadczenie się 

wykorzystuje, ale tez taka osoba, która coś z tego wolontariatu musi mieć dla siebie.  

(infrastruktura) 

 brak zainteresowania działalnością społeczną, obojętność na problemy społeczne 

Wśród osób starszych, podobnie jak w całej populacji, zdarzają się przekonania o braku sensu 

działalności społecznej. Respondenci wspominali o obojętności niektórych osób w ich otoczeniu, 

zamknięcie się na sprawy społeczne, brak zainteresowania taką działalnością.  

Bo ludzie są tak obojętni, że ręce opadają. Interesują się tylko tym, co w koło ich nosa jest. Oczywiście 

interesują się, jak coś u sąsiada dzieje się nie tak, albo za dobrze jest u sąsiada. 

(aktywny zawodowo, Poznań) 

Ludziom się nie chce i telewizja. Uważam, że telewizor zabiera ludziom czas. Każdy powinien 

wiedzieć ile może, a każdego wciągają te filmy, jak się tak rozmawia. 

(aktywny zawodowo, Poznań) 

Podsumowując powyższy opis barier dla zaangażowania osób powyżej 50. roku życia 

w wolontariat, możemy wyróżnić dwie najważniejsze kategorie tych barier. Pierwszą z nich są 

bariery świadomościowe, leżące zarówno w przekonaniach osób starszych, jak i samych 

organizacji zatrudniających wolontariuszy. W tej grupie najważniejsze są wciąż mocne 

stereotypy na temat wolontariatu, brak wiary w swoje możliwości (mające przejaw w wyrażaniu 

obaw o swoją kondycję fizyczną), brak świadomości wagi, jaką ma działalność społeczna dla 

funkcjonowania całego społeczeństwa. W drugiej kategorii, wśród barier informacyjnych 

pojawia się brak wiedzy na temat oferty organizacji zatrudniających wolontariuszy i błędne 

przekonanie o czasochłonnym, obciążającym fizycznie i przymusowym charakterze takich 

działań.  

 

2.2.6. Potrzeby i oczekiwania osób 50+ wobec świadczenia wolontariatu 

Osoby 50+ już działające w wolontariacie nie artykułują konkretnych oczekiwań związanych ze 

świadczonym przez siebie dobrem publicznym. Dla nich najważniejszy pozostaje sam fakt 

czynnego zaangażowania. Jednocześnie wskazują na pewne obszary, które zarówno dla nich, jak 

i dla osób 50+, które jeszcze nie miały styczności z wolontariatem, mogą być istotne. 

Respondenci podkreślają cztery wymiary realnych i potencjalnych potrzeb.  

 organizacyjne 

Badani najczęściej zwracają uwagę, że w ich wieku częstą barierą dotyczącą angażowania się 

w różne obszary działalności publicznej są kwestie organizacyjne. Pomimo większej ilości czasu 
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wolnego, osoby 50+ są mniej mobilne od młodszych jednostek. Wiąże się to z jednej strony z ich 

stanem zdrowia, a często z brakami logistycznymi – nieposiadaniem samochodu lub prawa jazdy 

czy kiepskim stanem komunikacji publicznej.  

Tylko to bym oczekiwała. Ja nawet podjęłabym opiekę [nad starszą lub chorą osobą – przyp. aut.] 

w te na przykład soboty czy niedziele co szefa nie ma, nawet po cztery do sześciu godzin. Tylko ja 

jestem ograniczona barierą dojazdową. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Dlatego też oczekują one ze strony ze strony koordynatora wolontariatu stosownej logistyki – 

przewiezienie go na miejsce działania i odwiezienie go z powrotem po jego zakończeniu. 

Jednocześnie dobra organizacja oznacza również dla respondentów przekazanie odpowiedniego 

pakietu informacji dotyczących charakteru usług, które mają świadczyć. Niedopuszczalna jest 

bowiem według nich sytuacja, w której nie wiedzą oni, co konkretnie mają robić. 

 

Tak, tak pierwsze przeszkolenie jest ważne. Niejeden nie wiedziałby od czego zacząć. Musi 

przeszkolenie być.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Spotkania o charakterze organizacyjno-informacyjnym mają również swoją funkcję 

więziotwórczą. Nie tylko ułatwiają one pracę wolontariuszom (każdy wie, co ma robić), 

przyśpieszają proces ich szkolenia (oddolne przekazywanie sobie wiedzy), ale sprzyjają również 

zawiązywaniu się relacji między nimi. 

Tak, mamy takie spotkania, ale to my mamy spotkania w Gnieźnie. (...) A to bardzo pomaga bo 

przekazujemy sobie, między wolontariuszami, co oni zrobili, co my. Tak, dzięki temu pierwszemu 

wyjazdowi to ja od pana ze Słupcy takiego, wszystkiego się dowiedziałam i sobie z koleżanką 

spisałyśmy i dlatego później byłyśmy takie mądre. Później dziewczyny ze Złotkowa przyjeżdżały 

i „skąd wy to wszystko wiecie, od kogo?”. Dlatego my „sprzedajemy to” również innym. Żadnego 

problemu nie ma, żeby komuś to „sprzedać”.  

(emeryt, Wielkopolska) 

 edukacyjne 

Część respondentów widzi w wolontariacie możliwość podniesienia swoich kwalifikacji 

w obszarach, w których kompetencji akurat nie mają. Mogą to być przede wszystkim 

umiejętności praktyczne, które można wykorzystać zarówno w życiu codziennym jak 

i w potencjalnej pracy zawodowej. Przykładem tutaj może być obsługa komputera: 

Nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy, pustka w głowie. A, może obsługa, tu chcą mnie z tym 

Internetem nauczyć, ale ja nie wiem.  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

lub też zasady opieki nad osobami chorymi. 

Opieka nad osobą - to też trzeba umieć. Ja tam kończyłam kursy opieki nad osobą starszą, to trzeba 

umieć, trzeba podejść do człowieka. Trzeba umieć przewrócić żeby nie zrobić krzywdy. To to tak to 

na pewno, jak najbardziej [byłoby potrzebne – przyp. aut.] 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

 socjalne 

Bezrobotni badani czasami zwracają także uwagę, że niewątpliwym atutem angażowania się 

w działalność wolontariacką byłoby opłacenie przez odpowiedni podmiot ich składki na 

ubezpieczenie zdrowotne. 
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Na pewno, w tej chwili to ja jestem na bezrobociu i za mnie państwo płaci, a tak... Przez właśnie coś 

takiego to tak, to na pewno by zachęciło. Tu nie chodzi o to że ja myślę o sobie, broń Boże, ale to 

mogłoby być [zachęcające – przyp. aut.].  

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Nie czynią jednak z tej sposobności żadnego rodzaju postulatu. Byłoby świetnie, gdyby 

organizator opłacał składkę, ale jeśli tak się nie dzieje, to nie jest to problem. 

 formalne 

Najmniej uwagi obecni i potencjalni wolontariusze 50+ poświęcają kwestii formalnej strony 

wolontariatu. Rzadko myślą oni otrzymaniu pisma lub certyfikatu poręczającego ich 

zaangażowanie. Zwykle sam fakt niesienia pomocy innym jest dla nich najważniejszy, choć taka 

forma podziękowania za ich trud również byłaby mile widziana. 

Nic, nawet dyplomu nie dostałam. (...) Ale ja się śmiałam, bo widocznie dobrze tam pracowałam… 

One odetchnęły z ulgą, cieszyły się, że już koniec. Jedynie satysfakcja mi została. 

 (aktywny zawodowo, Poznań) 

Zaświadczenia zdają się być istotniejsze dla osób bezrobotnych.  

Na pewno, to być może, to nie mówię, że na pewno, być może gdzieś by się przydało, mieć takie 

zaświadczenie. Przynajmniej w tym wieku co ja jestem i w tej sytuacji. Myślę że bym trafił na 

człowieka, który by trochę inaczej na to spojrzał. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Jednak nawet według nich, nie stanowią one dużej siły przetargowej na rynku pracy. 

No tak, ale czy ktoś to bierze pod uwagę? Mi się wydaje, że nie. To jest surowy rynek [pracy – przyp. 

aut.], potrzebują zdrowego, ze szkołą, który już ma praktykę, już gotowego pracownika. W wieku 

takim [młodym – przyp. aut.] co najwięcej można, a potem już nie, a potem już cięcie ostre, żadnych 

sentymentów nie ma. Jeśli, to jak ktoś znajomy to jeszcze by, ale tak to nie ma. Tego nie ma. To jest 

surowe. Nie ma demokracji. 

(bezrobotny/nieaktywny zawodowo, Wielkopolska) 

Kończąc ten wątek można stwierdzić, że respondenci mają pewne minimalne potrzeby 

i oczekiwania związane ze świadczeniem wolontariatu. Chcą oni, żeby ich zaangażowanie miało 

odpowiednią ramę organizacyjną (logistyczno-informacyjną), a przez to było efektywniejsze. 

Pozostałe wymiary (edukacyjny, socjalny, formalny) dobrze jeżeli zaistnieją, ale nie są one 

niezbędne do czynnego uczestnictwa w pracy na rzecz dobra wspólnego. 

 

2.2.7. Obszary wolontariatu adekwatne dla osób 50+ 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki badania dotyczące obszarów wolontariatu, 

w których chciałyby potencjalnie działać osoby 50+, które nie są jeszcze wolontariuszami, ale 

wyraziły taką chęć w toku badania. Wyniki te stanowią w pewnym sensie wskazania dla 

strony podażowej wolontariatu i dla instytucji pośredniczących pomiędzy potencjalnymi 

wolontariuszami, a organizacjami, które mogą ich angażować– pozwalają stwierdzić, 

w których obszarach działalności wolontariackiej rekrutacja osób 50+ może być 

najbardziej skuteczna. 

Zdecydowanie najbardziej adekwatnym w opinii osób 50+ obszarem działalności 

wolontariackiej jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Po raz kolejny w toku tego 
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badania ujawnia się w skłonność Wielkopolan 50+ do świadczenia działalności typu „pomoc 

podobnym sobie”, w tym wypadku chodzi zapewne po pomoc nieco młodszych Wielkopolan 50+ 

dla tych najstarszych. Dwa kolejne często wskazywane przez respondentów obszary działalności 

wolontariackiej to „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” i „działalność na rzecz rodzin 

i osób w trudnej sytuacji życiowej”. Osoby 50+ chcą więc jako wolontariusze przede wszystkim 

pomagać osobom w najbliższym otoczeniu, znajdującym się w sposób niezawiniony (starość, 

niepełnosprawność) w trudnym położeniu społeczno-ekonomicznym. 

W toku badania próbowano również zdiagnozować ewentualne obszary, w ramach których 

działalność wolontariuszy 50+ jest nieadekwatna. Obszarów takich nie zdiagnozowano, 

jednakże pamiętać należy o pewnych występujących na dużą skalę w populacji 50+ 

ograniczeniach związanych z świadczeniem wolontariatu przez te osoby. Są to te same 

ograniczenia, które utrudniają pracę zawodową tj. zły stan zdrowia, brak znajomości języków 

obcych i nowoczesnych technologii. Czynniki te ograniczają jednak tylko możliwość pełnienia 

określonych ról w ramach całego zespołu wolontariuszy, nie wykluczają jednak z jakiegokolwiek 

obszaru działalności wolontariackiej. 

Wykres 38. Rodzaje działalność, w które chciałyby zaangażować się osoby 50+ deklarujące chęć 

zostania wolontariuszem w najbliższej przyszłości.78 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI. 

 

2.2.8. Wiedza Wielkopolan z kategorii wiekowej 50+ na temat wolontariatu 

Warunkiem brzegowym dla podjęcia działalności wolontariackiej przez osoby powyżej 50 roku 

życia jest posiadanie przez nich elementarnej wiedzy na temat tego czym jest wolontariat 

i wolontariusz. Ponadto, bardzo ważnym elementem zwiększającym skłonność do pełnienia roli 

społecznej wolontariusza jest posiadanie odpowiedniego wzorca osobowego tj. osobiście znanej 

osoby, w szczególności osoby podobnej, która już jest wolontariuszem. Osoba taka jest nie tylko 

wzorcem, ale jak wskazują respondenci w badaniu IDI - stanowić może także najskuteczniejszy 

kanał rekrutacji osób 50+ do wolontariatu. 

 

                                                             
78 Procenty nie sumują się do 100%, gdyż badani wskazywali po kilka obszarów działalności, w których chcieliby 
działać jako wolontariusze. 
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 Znajomość pojęcia „wolontariusz” 

Zdecydowana większość (96%) respondentów w badaniu CATI stwierdziło, że wie, kto to 

jest wolontariusz. Respondentów tych poproszono o podanie własnej definicji wolontariusza. 

Zdecydowana większość (ok. 90%) odpowiedzi brzmiała identycznie, bądź podobnie do 

następującej: 

Wolontariusz to osoba, która bezinteresownie pomaga osobom potrzebującym. 

Odpowiedzi te są zasadniczo zgodne z definicją wolontariusza, którą przyjęliśmy na potrzeby 

realizacji niniejszego badania, jednakże znacząco zawężają potencjalny obszar świadczenia 

wolontariatu. Wolontariat w rozumieniu Wielkopolan powyżej 50 roku życia wiąże się tylko 

z pomocą innym ludziom (wobec tego wolontariat niekoniecznie kojarzony jest również 

z działalnością na rzecz środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego i innego 

typu działalnością na rzecz szeroko definiowanego „dobra wspólnego”). Po drugie, działalność 

wolontariacka na rzecz ludzi ogranicza się wyłącznie do osób potrzebujących pomocy, 

poszkodowanych np. z uwagi na wiek, niepełnosprawność, sytuacje losowe itd., nie zaś na 

rzecz „zwykłych ludzi” np. szerzej rozumianych społeczności lokalnych. Ponadto, działalność 

wolontariusza nie jest łączona w definicjach podawanych przez respondentów jako 

wykonywanie świadczeń na rzecz (w ramach) organizacji pozarządowych i in. instytucji 

uprawnionych do angażowania wolontariuszy. Za wolontariat uznawana jest zatem również 

nieformalna, niezinstytucjonalizowana pomoc świadczona innym ludziom.   

Poziom znajomości pojęć „wolontariusz” i „wolontariat” wśród Wielkopolan 50+ nie 

stanowi zatem bariery w rozwoju wolontariatu wśród tej grupy, ale problemy pewne 

z rekrutacją wolontariuszy mogą mieć te organizacje, które nie zajmują się bezpośrednią 

pomocą osobom potrzebującym. Konieczne wydaje się zatem także promowanie wzorca 

wolontariusza działającego w innych obszarach, niż pomoc osobom potrzebującym. 

 Wzorce osobowe  

W toku badania CATI respondentów, którzy nie są wolontariuszami pytano o to, czy osobiście 

znają jakiegoś wolontariusza. Jest to ważne zagadnienie, gdyż jak wynika z badań jakościowych 

(IDI), brak wzorca osobowego jest jedną z podstawowych barier ograniczających 

zaangażowanie się w działalność wolontariacką osób powyżej 50 roku życia, zwłaszcza na 

terenach małych miast. Wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie: 

Wykres 39. Czy zna Pan/i osobiście jakiegoś wolontariusza? 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI. 
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Posiadanie wzorca osobowego wolontariusza deklaruje jedynie 20,7% respondentów w badaniu 

CATI, którzy sami nie są wolontariuszami. Co gorsza, jedynie 28% spośród tych, którzy znają 

osobiście jakiegoś wolontariusza, stwierdza, że jest to osoba w wieku respondenta (lub osoba 

starsza),a więc taka, która jest w pewnym sensie podobna do respondenta. Choćby minimalne 

podobieństwo do wzorca jest z kolei niezbędne, by można było ten się z tym wzorcem 

identyfikować, a w efekcie naśladować. Stwierdzić można zatem, że odpowiedni wzorzec 

osobowy (osobiście znany wolontariusz w wieku 50+) posiada zaledwie 6% Wielkopolan 

powyżej 50 roku życia, którzy sami nie są wolontariuszami. Jest to bardzo istotna bariera 

w rozwoju wolontariatu wśród tej grupy wiekowej. 

 

 Znajomość instytucji angażujących wolontariuszy 

Respondentów zapytano również o znajomość instytucji angażujących wolontariuszy. Wyniki 

przedstawione zostały na poniższym wykresie: 

Wykres 40. Czy zna P. jakieś organizacje, stowarzyszenia, partie, związki, komitety itp., które 

angażują wolontariuszy? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI. 

Znajomość instytucji angażujących wolontariuszy zadeklarowało jedynie 1/3 Wielkopolan 

powyżej 50 roku życia, którzy sami nie są wolontariuszami. Dane te wykazują słabą 

aktywność tych instytucji w promowaniu własnej działalności i pozyskiwaniu 

wolontariuszy.  
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Wykres 41. Znajomość poszczególnych instytucji angażujących wolontariuszy wśród osób, które 

stwierdziły, że znają tego typu instytucje. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI. 

 

Rozpoznawalność poszczególnych instytucji angażujących wolontariuszy jest bardzo 

zróżnicowana. Są to zarówno duże organizacje ogólnopolskie (Caritas, WOŚP, PCK i in.), jak 

i organizacje lokalne (parafie, szpitale, ośrodki pomocy społecznej i in.). 

 

2.2.9. Kanały informacyjne - skąd Wielkopolanie 50+ czerpią wiedzę na temat 

wolontariatu?  

Próba zaangażowania osób powyżej 50 roku życia w działalność wolontariacką wymaga 

rozpoznania kanałów informacyjnych, z których korzystają lub mogłyby potencjalnie skorzystać 

te osoby w zakresie poszukiwania informacji o wolontariacie (w tym przede wszystkim o stronie 

popytowej wolontariatu). Poniżej przedstawiono wyniki badania CATI w tym zakresie: 

Wykres 42. Czy wie Pan/i, gdzie pojawiają się informacje o poszukiwaniu wolontariuszy? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI. 
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Połowa spośród Wielkopolan 50+, którzy nie są wolontariuszami wskazało, że wie, gdzie 

pojawiają się informacje na temat poszukiwania wolontariuszy. Poniżej przedstawiono źródła 

tych informacji podawane przez respondentów, którzy stwierdzili, że wiedzą, gdzie pojawiają się 

takie informacje: 

 

Wykres 43. Proszę podać, gdzie pojawiają się informacje o poszukiwaniu wolontariuszy. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CATI. 

 

Zdecydowanie najczęściej wskazywane przez Wielkopolan 50+ źródła informacji 

o poszukiwaniu wolontariuszy to środki masowego przekazu: telewizja, radio, prasa, a także 

Internet. Znacznie rzadziej wskazywane są „lokalne”, bardziej bezpośrednie źródła informacji 

takie jak same instytucje angażujące wolontariuszy, kościoły i parafie, urzędy gminy, czy inne 

osoby. W kontekście wyników badania IDI, gdzie za zdecydowanie najbardziej pożądane 

(a tym samym najskuteczniejsze) źródło rekrutacji Wielkopolanie 50+ wskazywali 

kontakt bezpośredni instytucji zainteresowanej zaangażowaniem wolontariusza, bądź 

kontakt zapośredniczony przez tzw. odźwiernego – osobę dobrze znaną w środowisku 

lokalnym (ksiądz, sołtys, sąsiad) lub inny, osobiście znany danej osobie wolontariusz, jest 

to informacja niekorzystna. Samo wskazanie znajomości kanałów informacyjnych, poprzez 

które pojawiają się informacje na temat poszukiwania wolontariuszy nie oznacza bowiem 

automatycznie zwiększenia zainteresowania, by zostać wolontariuszem. 

Wyniki badania jakościowego wskazujące na kontakt bezpośredni jako optymalną ścieżkę 

rekrutacji skłoniły nas do umieszczenia w kwestionariuszu wywiadu CATI pytania o to, czy 

w ciągu ostatnich dwóch lat jakaś organizacja zgłosiła się do respondenta z propozycją zostania 

wolontariuszem. Niemal wszyscy (99,4%) badani odpowiedzieli, że nie. Wyniki te wskazują 

jednoznacznie, że strona popytowa wolontariatu niemal w ogóle nie poszukuje aktywnie 

wolontariuszy poprzez próbę nawiązywania bezpośrednich kontaktów z osobami 50+.  

 

 



RAPORT Aktywni 50+ 
 

Strona | 103  
 

2.3. Wielkopolski sektor instytucji angażujących wolontariuszy (strona popytowa) 

2.3.1. Angażowanie wolontariuszy 50+  

Badania przeprowadzane Stowarzyszenie Klon/Jawor w różnych regionach Polski wskazują, że 

zdecydowana większość organizacji/instytucji mających możliwość współpracy 

z wolontariuszami korzysta z tego przywileju. Na ich podstawie autorzy raportu stwierdzają: 

Okazuje się, że aż 97% organizacji (stowarzyszenia i fundacje) korzysta z nieodpłatnej pracy swoich 

członków lub przedstawicieli władz, 50% wspieranych jest przez wolontariuszy zewnętrznych, tylko 

24% na stałe współpracuje z płatnymi pracownikami, a kolejnych 20% korzysta z płatnej pracy na 

zasadzie jednorazowych zleceń. (...) Już te podstawowe statystyki pokazują, iż polskie organizacje 

pozarządowe działają przede wszystkim, bazując na nieodpłatnej pracy – a więc zaangażowaniu 

osób, które możemy nazwać wolontariuszami: wewnętrznymi (członkowie i przedstawiciele władz) 

lub zewnętrznymi79. 

 

Jednocześnie nie sposób dokładnie określić jaką procent wszystkich Wielkopolan tworzą osoby 

zaangażowane w wolontariat. Wiąże się to z problemami, które sygnalizowaliśmy już 

w poprzednich częściach raportu (nieostrość definicji, projektowy charakter wielu 

przedsięwzięć, płynność statusu wolontariusza itd.  

 ilościowy charakter zaangażowania 

W konsekwencji trudno również wskazać jaki odsetek wszystkich wolontariuszy na terenie 

Wielkopolski, stanowią ci w wieku 50+. Instytucje jednak zauważają, że tworzą oni raczej 

niewielką część całościowych zasobów personalnych80.  

No nie chcę teraz okłamywać, ale naprawdę, że zainteresowanie wolontariatem wśród osób 

starszych jest po prostu minimalne.  

(W50+) 

Tezę tę potwierdzają badani CAWI. Większość respondentów (dokładnie 63,9%) wskazała, że 

ich instytucja nie zatrudnia wolontariuszy 50+. 

 

Wykres 44. Angażowanie wolontariuszy 50+ przez instytucje. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 

                                                             
79 Raporty z badań Stowarzyszenie Klon/Jawor, badania dostępne: http://civicpedia.ngo.pl/x/351289# 
80 Więcej na ten temat w podrozdziale 2.4. 
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Podaż osób w analizowanym tutaj wieku, które chciałyby świadczyć dobro wspólne 

w określonych ramach jest w odczuciu agend koordynujących dużo mniejsza niż popyt na takie 

osoby. 

 

 

Wykres 45. Liczba chętnych do wolontariuszy świadczenia wolontariatu w stosunku do 

zapotrzebowania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 

Natomiast wśród tych agend, które jednak współpracują z takimi osobami najliczniej 

reprezentowane są organizacje pozarządowe (80,7% ze wszystkich instytucji korzystających 

z pomocy osób 50+).  

Ilość wolontariuszy 50+, z którymi współpracują instytucje oscyluje od 2 do 10 osób. Taka 

właśnie ilość pojawia się w 85,7% wskazań, a 62,5% respondentów zatrudnia od 2 do 5 

wolontariuszy. Jak więc pokazują badania jest to raczej dość wąskie grono współpracowników. 

Niska liczebność grupy 50+ można odczytywać na dwóch poziomach. Z jednej strony, ma ona 

charakter bezwzględny. Instytucje zarządzające infrastrukturą wolontariatu stwierdzają, że 

wolontariuszy 50+ po prostu nie ma zbyt wielu. 

Fundacja jest nastawiona na osoby 50+, ona nawet specjalizuje się we współpracy z takimi osobami. 

Natomiast stanowią one zdecydowaną mniejszość wśród jej wolontariuszy, a ich pozyskiwanie 

i utrzymywanie przy organizacji jest szczególnie trudne.  

(Infrastruktura) 

Z drugiej strony wskazują również relacyjnie niewielki charakter tych zasobów w porównaniu 

z młodszymi wolontariuszami. 

[Najwięcej jest osób – przyp. aut.] młodych (...). Zdecydowana większość to są ludzie młodzi 

i studenci. Jedna grupa to licealiści i studenci. Druga to osoby między 26 a 36 rokiem życia, czyli 

które pracują, są samodzielne. I trzecia grupa w wieku około emerytalnym. Część z nich jest jeszcze 

aktywna zawodowo oraz emeryci. Ten najstarszy pan, co ma 64 lata, jest aktywny zawodowo. To jest 
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grupa zdecydowanie najmniejsza w tej chwili. To jest jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć osób, 

natomiast z tego czynne w szpitalu są dwie osoby.  

(W50+) 

Na wielką potrzebę angażowania zarówno starszych jak i młodszych wolontariuszy zwracają 

uwagę przedstawiciele innej organizacji korzystającej z usług obu grup. Podkreślają oni, że 

proces aktywnego zaangażowania w dobro wspólne i zawiązywania nowych więzi wiąże się nie 

tylko z aktywnością wolontariuszy, ale również z samym przebywaniem w zespole 

wolontariuszy. 

(...) Byłabym z całą pewnością bardziej usatysfakcjonowana, gdyby tych osób [w wieku 50+ - przyp. 

aut.] było więcej, ale z zupełnie innych powodów. Po pierwsze uważam, że takie przemieszanie grupy 

jest dużo zdrowsze. Mówi się dużo o integracji grupy. Tu chodzi o to, że ci nasi najmłodsi 

wolontariusze, nastoletni, są nieco skrępowani, bo tu są osoby w wieku ich dziadków. I wiadomo, że 

ten naturalny dystans jest. Jednakowoż w trakcie realizacji szkoleń, warsztatów, spotkań i tak dalej, 

znika dystans. Ludzie uczą się czegoś wspaniałego, czego się człowiek uczy w toku całego życia - 

akceptacji. Ale akceptacji w dosłownym znaczeniu. Akceptacji nie ze względu na wiek czy coś innego, 

ale dlatego, że te same trudności nas czekają itd. Oni się uczą akceptować tych starszych ludzi 

z całym dobrodziejstwem inwentarza. Z tym, że może są wolniejsi, może niedosłyszą, niedowidzą. W 

normalnym życiu młody człowiek jest szybszy, sprawniejszy, bardziej bystry. W wieku 18 lat nie ma 

tolerancji na powolność, niedosłyszenie i tak dalej. A to jest piękny przykład na to, że powstrzymuję 

się, w trakcie takiego normalnego działania „szybciej, bardziej, wyżej, dalej”, ze względu na drugą 

osobę. To jest nauka autentycznej akceptacji i tolerancji. I jeżeli mówimy o potrzebach, to właśnie 

raczej przez ten pryzmat.  

(W50+) 

Z tego też powodu zaangażowanie się większej ilości osób w wieku 50+ byłoby niezwykle cenne 

również z punktu widzenia integracji społecznej. Co jednak istotne, w przebadanych 

organizacjach, które już zatrudniają wolontariuszy 50+, to jednostki w tym właśnie wieku 

stanowią aż 2/3 wszystkich wolontariuszy (67,5%). Sytuacja ta może prowadzić do wniosku, że 

instytucje, które nie potrafią dotrzeć do osób 50+ ze swoją ofertą cierpią na ich niedobór, 

w czasie, gdy te, którym udało nawiązać się nić współpracy, czerpią z niej pełnymi garściami. 

 status zawodowy wolontariuszy 

Analiza statusu zawodowego wolontariuszy 50+ pozwala niemal jednoznacznie odpowiedzieć, 

kto nie angażuje się w wolontariat. 

Wykres 46. Status zawodowy wolontariuszy w wieku 50+ według przedstawicieli instytucji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 



RAPORT Aktywni 50+ 
 

Strona | 106  
 

Wskazania dotyczące tej kwestii pokazują, że grupę tę tworzą niemal wyłącznie 

emeryci/renciści (50%) oraz osoby pracujące (45,8%). Oni też poświęcają najwięcej czasu na 

czynności związane z wolontariatem. 

 

Wykres 47. Typ wolontariuszy poświęcający najwięcej czasu na świadczenie wolontariatu 

w instytucji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 

 

 czas przeznaczany na wolontariat 

Ten fakt tłumaczy również dlaczego wolontariat osób 50+ wpisuje się w ich czas wolny. Jest on 

bowiem jednym z działań podejmowanych w tych częściach planu dnia lub tygodnia, gdy 

respondenci nie są akurat związani żadnymi obowiązkami zawodowymi (osoby pracujące) 

i rodzinnymi (emeryci/renciści). W tę właśnie logikę próbują często wpisywać się agendy 

wolontariackie. Nie oferują one bowiem osobom 50+ kolejnej nieodpłatnej pracy, ale raczej 

sposób spędzenia czasu wolnego, która będzie zarówno społecznie przydatna jak i wartościowa 

dla samej osoby angażującej się w nią. Jak mówi przedstawicielka jednej z instytucji: 

Przez wolontariat osoby 50+ zajmują swój wolny czas. Zdobywają nowe doświadczenie i kształtują 

swoja osobowość. Kontaktują się z innymi ludźmi, nie siedzą sami, nie są zamknięci.  

(Infrastruktura) 

 

W tej optyce wolontariat stanowi więc grę o sumie niezerowej – wszyscy na nim zyskują. 

Badania pokazują, że na taką działalność wolontariusze 50+ przeznaczają średnio ok. 26 godzin 

miesięcznie, co oznacza zwykle kilka godzin tygodniowo. Taka skala kooperacji sprawia, że 

w odczuciu respondentów reprezentujących instytucje, są oni znacznie bardziej aktywni na 

tym polu od młodszych wolontariuszy. 
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Wykres 48. Zaangażowanie wolontariuszy 50+ na tle młodszych wolontariuszy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 

 zadania powierzane wolontariuszom 

Z tak ukonstytuowanym ładem wiążą się również jedna ze strategii powierzania zadań 

wolontariuszom 50+. Ukazują to wyniki badań CAWI: 

Wykres 49. Zadania najczęściej powierzane wolontariuszom 50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 

Ich aktywność wykorzystywana jest wtedy do realizacji podstawowych kwestii związanych 

z funkcjonowaniem organizacji – zadań będących centralną osi działalności, obowiązków 

administracyjno-biurowych oraz wyzwań dotyczących pozyskiwania środków na działalność 

i aranżowanie współpracy z innymi podmiotami. Wywodzący się z instytucji respondenci 

podkreślają również, że osoby 50+ wykonują te czynności dużo częściej niż osoby młodsze, 

a relatywnie rzadziej od nich biorą udział w zadaniach o charakterze pomocowym, wymagającej 

dużej elastyczności wolontariusza. Ankietowani podkreślają również, że w ich odczuciu taki 

podział zadań spełnia oczekiwania wolontariuszy. 
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Jednocześnie część organizacji wychodzi z założenia, że należy angażować osoby we 

wspomnianym wieku do społecznego uczestnictwa i realizacji aktywności, w które 

normalnie angażują się one w wyłącznie w przestrzeni prywatnej (poprzez więzi rodzinne, 

relacje sąsiedzkie czy krąg koleżeński). Sytuacja ta sprawia, że wolontariusze wykorzystują 

swoje osobowe cechy i sprawność w obrębie określonych praktyk dla szerszego dobra. 

I wydaje się, że np. jeśli byśmy się nauczyli, my starzy, słuchać, a potem opowiadać – że opowiadać 

można w wielu miejscach i towarzyszyć ludziom. Począwszy od hospicjów, a kończąc, ja wiem, na 

jakichś przedszkolach, odbieraniu dzieci czy na opowiadaniu dzieciom, towarzyszeniu ludziom. I tak 

nam się czasami wydaje – mimo że jesteśmy na początku drogi – że gdyby tak nam się udało 

zainteresować taką grupę ludzi, która umiałaby słuchać i opowiadać, a jednocześnie uczyć czy nieść 

tą potrzebę uważnego słuchania i ciekawego opowiadania, że to dla ludzi mogłoby być bardzo 

pewnie potrzebne. (...) Ale jest przecież wielu niepełnosprawnych, uwięzionych w domu i to mogłoby 

być na zasadzie nawet po prostu takiej, że wpadamy, pijemy z kimś kawę, herbatę, jestem 

przygotowany do tego, żeby spotkać obcą osobę, która może nawet jest w jakimś tam dołku i z nią 

pogadać. Można wspomnieć o tym, że są takie domy dziennego pobytu, gdzie ludzie siadają, gadają, 

grają w brydża, coś tam.  

(W50-) 

Druga orientacja zadaniowa traktuje natomiast wolontariuszy jako pozapracowniczą siłę 

pracującą. Mają oni czynnie wspierać na różnych poziomach działalność organizacji 

świadczącej dobro wspólne. Poprzez swoje zaangażowanie wolontariusze wypełniającą te 

miejsca, które z racji złożoności struktury świadczenia pomocy bywają często zaniedbane. 

Ponieważ jest tak, że my prowadzimy przede wszystkim różne formy, ale w każdej organizacji jest 

mnóstwo do zrobienia, oprócz tego nurtu głównego. Ale założyliśmy, że jeżeli ktoś się nie realizuje 

w tym nurcie, to wiadomo, że najgorszą rzeczą jest zrazić wolontariusza. Zrazić go w ogóle do 

wolontariatu, bo od nas odejdzie i już nigdzie nie pójdzie. Więc założyliśmy, że skoro jest tak dużo do 

zrobienia, a ktoś nie będzie się realizował w tym nurcie, to oczekujemy innego wsparcia „na 

zapleczu”. I to są osoby, które pomagały nam w otworzeniu biura. Patrzę właśnie na te dwa biurka 

czarne, bo jeden z naszych wolontariuszy, też starszy pan, nam te biurka załatwił. Inny pan działa 

w obszarze szeroko pojętego sponsoringu. Kolejna pani, pani Krysia, która także działa w tym 

obszarze, jest takim naszym „łącznikiem”. Jak teraz będziemy mieć takie pocztówki – cegiełki, to 

pani Krysia te sprawy załatwia.  

(W50-) 

Co jest jednak istotne, wolontariusze 50+ dużo lepiej sprawdzają się w działaniach 

o charakterze akcyjnym, tzn. bazującym na krótkotrwałej mobilizacji i zaangażowaniu. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy wskazuje jedna z respondentek koordynujących pracę instytucji 

zatrudniającej wolontariuszy. 

I warto angażować ich do działań aktywnych. W takich działaniach bardziej się sprawdzają. To jest 

taka moja osobista uwaga. Bo to są działania krótsze, które szybciej dają jakiś efekt, w których 

minimalizujemy trudność związaną z chorobami, niedyspozycją. Dla takich osób lepsze będzie takie 

działanie akcyjne, niż rozłożone w czasie.  

(W50+) 

Tym samym osoby 50+ najchętniej lokowane są w kontekście powiązanym ze 

zróżnicowanymi formami spędzania czasu wolnego: rozmową, spotykaniem się, wspólnym 

udziale w różnych wydarzeniach. Z drugiej zaś strony dostrzegany jest również potencjał 

tkwiący w nich w zderzeniu z zadaniami związanymi z niesieniem pomocy osobom 

potrzebującym, opieką i niewidoczną – „właśnie te osoby jeżeli są, to one są tak ukryte. I one nie 
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chcą się pokazywać!” (W50+) - pracą organizacyjną. Osobną kwestią pozostaje wątpliwość 

wyrażona przez przedstawiciela instytucji nieangażującej wolontariuszy 50+:  

To znaczy trzeba by się zastanowić, czy dla naszej instytucji [zmiana nazwy – aut.], na przykład, 

działalność wolontariuszy-seniorów w ogóle jest czymś potrzebnym.  

(W50-) 

Równocześnie należy również odnotować, że większość instytucji (60%) nie uważa, że 

jakieś zadania są szczególnie odpowiednie dla wolontariuszy, ani też, że któreś zadania są 

dla nich szczególnie nieodpowiednie (zaprzeczyło tej tezie ¾ respondentów). 

 

2.3.2. Skłonność do angażowania wolontariuszy 50+  

Przeprowadzone w innych częściach Polski badania wskazują, że zdecydowana większość 

organizacji pozostaje otwarta na wolontariuszy 50+. 

Aż 70% badanych instytucji (49 podmiotów) widzi możliwość włączenia/większego zaangażowania 

wolontariuszy po 50. roku życia w prowadzone działania. (...) Wyniki badania pokazują, że 

organizacje są bardziej otwarte na współpracę i zaangażowanie osób starszych niż wynika to 

z przypuszczeń i opinii samych seniorów. O ile aż 62% osób 50+ uważa, że instytucje wolą 

współpracować z młodszymi wolontariuszami, to wśród przedstawicieli badanych instytucji pogląd 

ten podziela 47% badanych. Jednocześnie ponad 88% instytucji stwierdza, że „wiek 

wolontariusza nie ma znaczenia, liczą się umiejętności” (uważa tak 70% seniorów). Aż 91,5% 

organizacji twierdzi, że „osoby starsze mają sporo wolnego czasu, dlatego warto zachęcać je do 

wolontariatu” (wśród osób 50+ pogląd ten podziela 76%). 42 % przedstawicieli instytucji zgadza 

się, że osoby młode są bardziej przydatne w pracy instytucji i organizacji niż wolontariusze po 50. 

roku życia, bo posiadają umiejętności, których nie mogą zaoferować osoby starsze (wśród osób 50+ 

pogląd ten podziela 72%). 68% osób 50+ uważa, że wolontariuszami powinni być głównie młodzi 

bo są najbardziej otwarci na zdobywanie nowych umiejętności – uważa tak 41 % instytucji81. 

Tezy te w pewnym stopniu potwierdzają również nasze badania. Zarówno instytucje, które 

korzystają z wolontariuszy 50+, jak i te, które tego nie czynią, są skłonne współpracować 

z osobami mieszczącymi się w analizowanej tu kategorii wiekowej. Badania CAWI pokazują, że 

instytucje uważają osoby 50+ za jednostki chętne do angażowania się w wolontariat. Ponad 

70% respondentów, wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak” i „raczej tak” w kontekście 

zapytania właśnie na temat skłonności do angażowania takich wolontariuszy. Co istotne jednak, 

zarówno organizacje, które korzystają z wolontariuszy 50+ jak i te, które takowych 

współpracowników nie posiadają, podczas rekrutacji nie określają wieku poszukiwanego 

wolontariusza. Organizacje niewspółdziałające z osobami 50+ czynią to sporadycznie (7% 

przypadków), a spośród jednostek zatrudniających takie osoby – jeszcze rzadziej (niecałe 4% 

badanych). 

Jednocześnie w kontekście wieku i chęci do angażowania się wolontariuszy jeden 

z respondentów z instytucji angażujących wolontariuszy wskazał na istotne rozróżnienie: 

My tu mówimy o osobach „50+”, które de facto nie są jeszcze seniorami. Natomiast przyjmuje się 

brak zaangażowanie tych osób, co nie jest zgodne z prawdą. Chociaż może mniejszość robi dobrą 

prasę większości. Natomiast jest, że nie wykorzystuje się pełnego potencjału tych osób. Jeżeli ktoś 

                                                             
81 Akademia Rozwoju Filantropii, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. Raport z badania postaw wobec 
wolontariatu 50+, Elbląg, 2007. 
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przepracuje całe życie, coś przeżył, pracował w określonym zawodzie i ma wiedzę, a potem idzie na 

emeryturę i mu się mówi „przepraszam, ale pan generalnie nie jest potrzebny” to jest zmarnowany 

potencjał. Ale ogólnie to ci ludzie w grupie „50+” są chętni do współpracy. To są ludzie jeszcze 

młodzi, dopiero co skończyli czterdziestkę. W grupie „60+” jest inaczej. To już jest grupa narażona 

na te wszystkie mnogie patologie związane ze zdrowiem i degradacją organizmu. „50+” to jeszcze są 

młodzi ludzie.  

(W50+) 

Reprezentanci organizacji wyrażają jednak zwykle chęć angażowania osób 50+. Mniej uwagi 

poświęcają aspektom zdrowotnym, a mocniej podkreślają skłonność do ich zatrudniania z racji 

ich osobowościowych predyspozycji do pracy. Jak stwierdza jedna z respondentek: 

Myślę, że powinno być [duże zapotrzebowanie na wolontariat 50+ - przyp. aut.] ze względu na cechy, 

jakie posiada wolontariusz „50+”, to, co wnoszą do organizacji.  

(Infrastruktura) 

Przedstawiciele instytucji zwracają przede wszystkim uwagę na cechy, które sprawiają, że 

chętnie korzystaliby ze współpracy osób 50+ i które dają im w określonych wymiarach 

przewagę nad osobami młodszymi. Przedstawia to poniższy rozkład odpowiedzi na pytanie 

dotyczące percypowanych przez instytucje atutów tychże osób. 

Wykres 50. Atuty wolontariuszy 50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 

Powyższy wykres pokazuje, że u osób 50+ najbardziej cenione jest właśnie doświadczenie 

(zarówno życiowe jak i pracownicze) oraz odpowiedzialność. Wskazania te potwierdzają 

i rozszerzają zarazem odpowiedzi z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji. 

 większe doświadczenie 

Czynnikiem podnoszącym wolontariacką wartość osób 50+ pozostaje ich doświadczenie 

życiowe.  
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Nawet chyba lepiej [sobie radzą jako wolontariusze – przyp. aut.], bo mają większe doświadczenie. 

Znaczy takie obycie, większą taką… No w ogóle takie… no doświadczenie życiowe, inaczej tego nie 

potrafię nazwać, nie? Że oni po prostu już tyle przeszli różnych sytuacji, że sobie spokojnie poradzą 

z każdą. 

(bW) 

Ten zespół predyspozycji do bycia opanowanym i kontrolowania sytuacji nawet w nieznanych 

sobie okolicznościach, postrzegany jest przez respondentów jako bardzo cenny. Z racji swoich 

doświadczeń potrafią oni sobie radzić w sytuacjach nieprzewidywalnych, a takiej właśnie 

kontekstualnej elastyczności instytucje poszukują u swoich wolontariuszy.  

 większa dojrzałość 

Z doświadczeniem powiązana jest również dojrzałość życiowa wolontariuszy 50+, którą opisał 

jeden z respondentów. 

Ona [wolontariuszka – przyp. aut.] ma te swoje ponad 70 lat, przychodzi na oddział, jest w dodatku 

też taką osobą bardzo mądrą, że ona potrafi po prostu być z tymi pacjentami, jest nie do zdarcia. Ci 

młodzi wolontariusze, to czasem im tam się nie chce, a ona zawsze, nawet jak złamała rękę to 

przychodziła, chociaż jej mówiliśmy wszyscy, żeby po prostu sobie trochę odpoczęła. Tak że to są 

osoby, które jeżeli już się zaangażują, to z kolei są bardzo dobrymi wolontariuszami, tak? 

I rzeczywiście z takim też dojrzałym podejściem do tego. Że jak rozmawiam, to też wiem, że… tacy 

młodzi ludzie, to często ja do nich mówię: „Ale tam się na oddziale może zdarzyć tak, że będzie akcja 

reanimacyjna, że przejedzie wózek z ciałem do kostnicy”. [I słyszę:] „Nie, nie ma problemu, w ogóle ja 

się nie boję, dam radę”. I tak na „hurra”. Natomiast potem wchodzą na oddział, no i wiadomo, że to 

nie jest takie na „hurra”. Natomiast osoby starsze mają może więcej wątpliwości, pewnie 

wynikających też z takiego doświadczenia i z takiego dojrzalszego już podejścia do sprawy. No przy 

czym to właśnie często jest tak, że osoba, która w ogóle nie ma wątpliwości, że będzie super – to 

potem ma… No i szybko niestety się wypala i rezygnuje. A właśnie osoby, które mają te wątpliwości, 

to potrafią sobie o nich porozmawiać, uświadomić to – to często się okazuje, że ta rzeczywistość no 

nie jest wcale aż taka zła, jak się myślało i wtedy też zostają. No to jest takie inne po prostu 

podejście.  

(W50+) 

Tym samym według podmiotów koordynujących, osoby w analizowanym tu wieku 

zdecydowanie lepiej radzą sobie z sytuacjami granicznymi – silnymi emocjami, widokiem 

ludzkiego cierpienia, a nawet śmiercią swojego podopiecznego. Odpowiedni bagaż życiowy osób 

50+ pozwala im znosić takie obciążenia, zarówno jako ludziom, jak i jako wolontariuszom.  

 większa odpowiedzialność 

Innym atrybutem pozycjonującym analizowaną tu kategorię na rynku wolontariatu jest 

odpowiedzialność. 

Mimo wszystko większa odpowiedzialność [cechuje osoby 50+ - przyp. aut.]. Jeśli się umówię i nie 

przyjdę, to będą z tego jakieś konsekwencje dla innych. Oczywiście zakładam, że wszyscy 

wolontariusze mają świadomość odpowiedzialności, choć czasem okazuje się, że praktyka jest inna. 

Natomiast rzadziej zawodzą te osoby nieco starsze. Czyli większa odpowiedzialność.  

(W50+) 

Wiąże się ona z poczuciem wagi swoich działań, wynikającym z obcowania z drugim 

człowiekiem. Osoby 50+, według wypowiadających się respondentów z instytucji, mają 

świadomość pewnego ciężaru gatunkowego pracy z innymi ludźmi. W efekcie wywiązują się ze 
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swoich obowiązków rzetelniej oraz lojalniej niż osoby młodsze. Podkreśla to przedstawiciel 

jednej z organizacji, która w przeszłości korzystała głównie z usług wolontariuszy w wieku 

licealnym i osoby te nie potrafiły odpowiednio angażować się w zaproponowane im działania. 

Program miał na celu pozyskiwanie wolontariuszy, z zamierzeniem, że będą to osoby młode, które 

ukończyły średnie szkoły, policealną szkołę pracowników socjalnych itd. Życie pokazało, i mówię to 

z pełną odpowiedzialnością, że te osoby są mniej odpowiedzialne i mniej zaangażowane i po 

szkołach licealnych, traktowały to jak odrobienie praktyki. A to było nieporozumienie.  

(W50-) 

Silnie wdrukowane poczucie powinności i zaangażowania w swoje obowiązki staje się więc 

bardzo ważną wartością dodaną do wolontariatu przez jednostki po pięćdziesiątym roku życia. 

 większy dystans 

Ostatnim przymiotem, który sprawia, że osoby 50+ mogą łatwiej odnajdywać się w roli 

wolontariusza, pozostaje fakt, że w raz z wiekiem nabywają one większego dystansu do siebie. 

Co za tym idzie, mają one również większy dystans do pełnionych przez siebie ról społecznych 

i łatwiej im jest je zawieszać, aby zaangażować się w coś diametralnie różnego od ich 

codziennych praktyk. 

Natomiast może być tak, że im jesteśmy starsi, tym mamy mniejszy dystans do własnej osoby, który 

jest potrzebny chociażby do tego, żeby się przebrać [aby rozśmieszać chore dzieci – przyp. aut.]. Nie 

ma badań na ten temat, ale na pewno jest jakiś związek pomiędzy wiekiem a dystansem do własnej 

osoby. Wiadomo, że ten dystans mamy dzięki temu, co już przeżyliśmy i nie patrzymy na siebie z taką 

wrażliwością. Natomiast jeżeli ktoś dużo w życiu osiągnął, to może niekoniecznie chcieć wchodzić 

w działanie, w jego odczuciu ośmieszające.  

(W50+) 

Opisywany dystans pozwala bezboleśnie krążyć pomiędzy skrajnie odmiennymi obowiązkami, 

które spoczywają na osobach 50+ na polu zawodowym lub rodzinnym i na polu wolontariackim. 

 

2.3.3. Bariery w angażowaniu wolontariuszy 50+  

Przeprowadzone badania, przede wszystkim wywiady pogłębione z instytucjami uprawnionymi 

do korzystania z pomocy wolontariuszy oraz instytucjami zajmującymi się koordynowaniem 

wolontariatu w regionie pokazują, że zaangażowanie wolontariuszy 50+ jest zjawiskiem 

rzadkim, niemal niszowym. Respondenci wskazują na szereg barier, które przyczyniają się do 

takiej sytuacji w obszarze zaangażowania wolontariuszy spośród osób powyżej 50. roku życia. 

W pierwszej części niniejszego rozdziału zostaną zaprezentowane wyniki badań CAWI, które 

zbiorczo pokazują rozkład odpowiedzi przedstawicieli wielkopolskich organizacji uprawnionych 

do angażowania wolontariuszy, aby pokazać syntetyczny obraz przyczyn nieangażowania 

wolontariuszy 50+. Następnie w sposób pogłębiony zostaną omówione wszystkie bariery, 

których występowanie zdiagnozowano w badaniu. 

Wśród odpowiedzi udzielanych przez respondentów badania CAWI najczęściej pojawiają się 

dwie odpowiedzi. 
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Wykres 51. Przyczyny nieangażowania wolontariuszy 50+ przez podmioty do tego uprawnione 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

 

Bariery angażowania wolontariuszy 50+, które w toku badania najczęściej wskazywano, różnią 

się ze względu na to, czy instytucje te angażują do pomocy osoby z tej kategorii wiekowej. 

Organizacje, które angażują wolontariuszy 50+ najczęściej wskazują na bariery leżące 

w świadomości osób w wieku powyżej 50. roku życia (20%) – nie są ona świadome możliwości 

takiego zaangażowania i korzyści zarówno dla siebie jak i innych. Dość często przedstawiciele 

organizacji wskazują na specyfikę aktywności osób starszych (stan zdrowia i kondycja fizyczna), 

które są przeszkodą w ich zaangażowaniu w wolontariat (16,7%). Również istotną przeszkodą 

w angażowaniu osób powyżej 50. roku życia jest ich sytuacja zawodowa i częsta konieczność 

opieki nad osobami zależnymi (wnukami, osobami starszymi) – taki problem wskazało 13% 

organizacji. Podobny odsetek respondentów zadeklarował brak pomysłów organizacji na 

zaangażowanie wolontariuszy 50+. Podmioty, które nie angażują obecnie wolontariuszy 50+, 

wskazywały na ten problem częściej (16%), co może świadczyć o występowaniu takiej bariery 

również w przypadku samych respondentów. Dość duży odsetek spośród tej grupy badanych nie 

umiał wskazać na bariery w zaangażowaniu wolontariuszy 50+ (12,1%). Tak samo często 

wskazywano na nieskuteczność komunikacji pomiędzy instytucjami angażującymi 

wolontariuszy a osobami 50+, co wiązać można z wykorzystywaniem kanałów komunikacji 

niedostosowanych do stylu życia i sposobów poszukiwania informacji przez osoby powyżej 50. 

roku życia. 
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Wykres 52. Bariery w angażowaniu wolontariuszy 50+ przez podmioty do tego uprawnione 
uznane za najtrudniejsze do przezwyciężenia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 
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Wykres 53. Bariery w angażowaniu wolontariuszy 50+ przez podmioty do tego uprawnione 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

 

Badania CAWI wskazały, że zarówno dla organizacji, które angażują wolontariuszy 50+ jak 

i tych, które ich nie angażują najtrudniejszą do przezwyciężenia barierą w zaangażowaniu ludzi 

z tej kategorii wiekowej jest ich świadomość i przekonanie o korzyściach płynących z takiej 

aktywności (odpowiednio 38,1% i 31,8%). Dla 14,3% przedstawicieli organizacji 

zatrudniających wolontariuszy 50+ bardzo trudne są obiektywne przeszkody związane ze 

specyfiką aktywności osób starszych. Po ok. 10% z respondentów zadeklarowało iż 

najtrudniejsze do przezwyciężenia są: bariery związane z obowiązkami rodzinnymi osób 50+, 

brak pomysłu instytucji na zaangażowanie osób z tej kategorii wiekowej oraz niska świadomość 

instytucji co do potencjału, jaki mają osoby 50+. Wśród przedstawicieli podmiotów, które nie 

angażują wolontariuszy 50+ dużo częściej wskazywano na brak pomysłu instytucji na zadania 

dla wolontariuszy powyżej 50. roku życia (18,2%). 13,6% spośród tej grupy podmiotów nie było 

w stanie wskazać najtrudniejszej do przezwyciężenia bariery. 
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Wykres 54. Najczęściej występujące oczekiwania wolontariuszy 50+ wobec organizacji według 
przedstawicieli organizacji uprawnionych do angażowania wolontariuszy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

 

Oczekiwania, jakie mają wolontariusze/kandydaci na wolontariuszy w wieku powyżej 50. roku 

życia mogą być barierą w ich zaangażowaniu w sytuacji, gdy organizacja nie jest w stanie tych 

oczekiwań spełnić. Powyższy wykres wskazuje jednak, że co trzecia organizacja (zarówno 

spośród tych angażujących wolontariuszy 50+ jak i tych, które tego w chwili obecnej nie robią) 

nie spotkała się ze szczególnymi oczekiwaniami werbalizowanymi przez wolontariuszy 50+. 

Respondenci z obu grup podmiotów wskazali również na występowania oczekiwania w postaci 

zapewnienia dojazdu do miejsca świadczenia wolontariatu (18,2% wskazań wśród organizacji 

zatrudniających wolontariuszy 50+ i 21,2% spośród tych, które tego nie robią). Przedstawiciele 

podmiotów, które korzystają z wolontariatu osób powyżej 50. roku życia często wskazują 

również na występowanie oczekiwań w zakresie szkoleń i kursów przed podjęciem aktywności 

wolontariackiej (22,7%) oraz w zakresie przekazywania szczegółowych informacji na temat 

możliwości świadczenia wolontariatu. 
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Wykres 55. Najtrudniejsze do spełnienia oczekiwania wolontariuszy 50+ wobec organizacji 
według przedstawicieli organizacji uprawnionych do angażowania wolontariuszy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CAWI. 

W przekonaniu organizacji upoważnionych do zatrudniania wolontariuszy, najtrudniej spełnić 

jest oczekiwania w zakresie zapewnienia dojazdu do miejsca świadczenia wolontariatu – tak 

zadeklarowała ponad połowa respondentów (61,8%). Dużo rzadziej za najtrudniejsze uznawane 

jest oczekiwanie zapewnienia pożywienia (20,6%), a bardzo rzadko wskazywano na trudność 

wspełnianiu oczekiwań edukacyjnych i informacyjnych. 

Przedstawione powyżej dane na temat barier w zaangażowaniu wolontariuszy 50+ zostały 

poniżej poszerzone i szczegółowo opisane przy wykorzystaniu wywiadów pogłębionych 

przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji uprawnionych do zatrudniania 

wolontariuszy oraz instytucji infrastruktury wolontariatu oraz danych uzyskanych w wyniku 

desk research. 

 

Najistotniejsze bariery w angażowaniu wolontariuszy 50+ 

 brak chętnych do zaangażowania wolontariackiego osób powyżej 50. roku życia  

Jedną z najczęściej występujących barier w angażowaniu wolontariuszy 50+, co potwierdziły 

również wywiady pogłębione z instytucjami jest brak zainteresowania ze strony osób z tej 

kategorii wiekowej. Wiele organizacji chętnie przyjęłoby osobę starszą ze względu na wiele 

dostrzeganych zalet osób w tym wieku, jednak często zmagają się one z brakiem 

zainteresowania i brakiem przekonania do podjęcia takich działań ze strony seniorów.  

Ale tak w ogóle, to ja nie widzę tutaj wolontariuszy powyżej 50. roku życia. Oni sami nie przychodzą 

dobrowolnie, choć mogą.  

(W50-) 

największa bariera to jest to żeby znaleźć te osoby i dotrzeć do jak największej ilości. Bo pomysłów 

nie brakuje, chociaż brakuje może chętnych do ich realizacji.  

(W50-) 

Proszę zgadnąć ilu wolontariuszy 50+ do nas się zgłosiło w ciągu całej naszej działalności? Ani 

jedna! (…).pokolenie ludzi w moim wieku jest bardzo niechętne wolontariatowi. (…) Okazuje się, że 

oni nie chcą.  

(W50-) 
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A później szukanie, wyłapywanie tych seniorów, którzy zechcą wziąć udział w czymś  jest naprawdę 

straszne.  

(W50+) 

Bardzo mały odsetek chętnych do działalności wolontariackiej osób starszych jest wskazywany 

zarówno przez instytucje będące infrastrukturą wolontariatu, jak i przez organizacje, które 

korzystają z pomocy wolontariuszy. Co więcej, z takim problemem zmagają się zarówno 

organizacje pozarządowe jak i administracja publiczna. Z wywiadów wynika, że istnieje mała 

grupa zaangażowanych wolontariuszy, którzy chętnie i z pasją działają, ale jest to niemal 

margines ogółu wolontariuszy działających w regionie. Trzeba dodać, że wyniki CAWI wskazują, 

że brak chętnych osób jest problemem nie tylko w kontekście zaangażowania wolontariuszy 

50+, ale ogólnie zainteresowania wolontariatem – podmioty, które są uprawnione do 

angażowania wolontariuszy, ale tego nie robią, również wskazują na brak jakichkolwiek 

zgłoszeń, nie tylko wśród osób powyżej 50. roku życia.  

Oprócz problemu braku zgłaszających się do organizacji wolontariuszy, organizacje wskazują 

również na nieskuteczność w zakresie aktywnego poszukiwania wolontariuszy 50+. Takie 

działania są w ostatnim czasie podejmowane coraz częściej ze względu na dość duże wsparcie 

kierowane na inicjatywy aktywizujące osoby starsze, co wyzwala zintensyfikowane działania 

nakierowane na tą kategorię wiekową. Jednak według respondentów widać małe 

zainteresowanie, inicjatywy promujące wolontariat nie przynoszą wymiernych rezultatów 

w postaci nowych wolontariuszy 50+. Wspominano o nieskuteczności działań informacyjnych 

i rekrutacyjnych, mimo że były one dostosowane do specyfiki aktywności osób 50+ (domy 

seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, środowiska kościelne, Targi Aktywni 50+). 

Były te targi Aktywni 50+, które ja też traktowałam trochę jak taki papierek lakmusowy. 

Wiedziałam, że tam będzie sporo osób i liczyłam na to, że osoby, które przyjdą na te targi – to będą 

rzeczywiście osoby takie aktywne.(…) I stwierdziłam, że nie było tego zainteresowania… 

(W50+) 

Brak zainteresowania działalnością wolontariacką wynika z szeregu czynników związanych 

zarówno z przekonaniami i świadomością istoty wolontariatu wśród osób powyżej 50. roku 

życia jak i ze specyfiką samej pracy w organizacjach angażujących wolontariuszy. Część z tych 

czynników jest tożsama z deklaracjami samych osób 50+ w zakresie przyczyn 

nieangażowania się wolontariat, które zostały opisane w poprzednim rozdziale. Bariery, które 

zauważają również przedstawiciele instytucji angażującej wolontariuszy to: 

 brak czasu – trudność w rekrutowaniu wolontariuszy powyżej 50. roku życia wiąże się 

z jednej strony z aktywnością zawodową zarówno osób, które jeszcze nie osiągnęły wieku 

emerytalnego, jak i tych na emeryturze. W tej grupie problem braku czasu na 

zaangażowanie społeczne związane jest albo z pracą dodatkową, która ma pomóc 

utrzymać się ze skromnej emerytury, albo z koniecznością/chęcią pomocy rodzinie przy 

opiece nad wnukami bądź osobami starszymi. Instytucje przyznają jednak, że są 

oczywiście również ludzie, którzy mają dużo czasu, ale do nich najtrudniej dotrzeć ze 

względu na ich ograniczenie kontaktów do najbliższej rodziny i przyjaciół.  

 brak motywacji seniorów do pracy społecznej, co wiąże się z lękami i obawiami co do 

podjęcia takiej działalności (może mają więcej takich zahamowań, że nieee, że nie jestem 

pewnym – W50-) lub z wciąż żywymi pejoratywnymi skojarzeniami z czynem społecznym, 

do którego byli zmuszani w poprzednim ustroju politycznym. Dodatkowo pojawia się 

w wypowiedziach przedstawicieli instytucji wspominany już wcześniej stereotyp 
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wolontariatu jako zajęcia ekskluzywnego, zarezerwowanego dla bogatych i młodych 

(Wolontariat jest źle kojarzony, jako czyn społeczny. Wolontariat jest tez kojarzony jako coś 

co jest komfortowe, niedostępne dla wszystkich, że mogą sobie na to pozwoli tylko ludzie 

bogaci. - Infrastruktura) 

 niechęć do pracy za darmo, trudna sytuacja finansowa – trudna sytuacja finansowa 

wielu emerytów i rencistów jest wskazywana przez przedstawicieli organizacji jako 

bariera ich angażowania się. Ten wątek pojawia się również w aspekcie predyspozycji do 

bycia dobrym wolontariuszem w przypadku osób bezrobotnych. 

Jeżeli chodzi o bezrobotnych to uważam, że nie można być dobrym wolontariuszem będąc 

bezrobotnym. Bezrobocie to jest brak środków finansowych, depresja, paniczny lęk przed jutrem. 

To wszystko wyklucza działanie na rzecz drugiej osoby. Można mieć przecież pokłady dobrej 

energii i inaczej się realizować, z różnych przyczyn, których tutaj nie warto realizować.  

(W50-) 

Przedstawiciele organizacji wskazywali również na niechęć wielu osób starszych do pracy 

za darmo. Często związane jest to trudnymi doświadczeniami życiowymi (niskie zarobki, 

ciężka praca, niska emerytura), które wyzwalają odczucia rozgoryczenia i oczekiwania 

pomocy dla nich samych. 

Inne czynniki, które wskazywano jako bariery zaangażowania w wolontariat osób powyżej 50. 

roku życia to: 

 kondycja fizyczna/ problemy ze zdrowiem 

Naturalnym u osób starszych jest pogarszająca się kondycja fizyczna. Jest ona często 

deklarowaną przez osoby te barierą w podejmowaniu przez nich aktywności wolontariackiej. 

Ten aspekt jest też dość często podnoszony ze strony organizacji. Praca w wielu obszarach, 

w których potrzebni są wolontariusze wymaga pewnej kondycji fizycznej (np. opieka nad 

chorymi, pomoc w zaopatrzeniu, działaniach organizacyjnych), co może stanowić 

przeciwwskazanie dla angażowania osób starszych o gorszym stanie zdrowia.  

W naszym przypadku nie ma w ogóle. U nas jednym z takich oczekiwań jest dosyć dobra kondycja. 

Nie mają to być jacyś biegacze, niemniej jeśli ktoś ma problemy zdrowotne, to nie jest w stanie 

realizować podstawowych założeń pracy w szpitalu.  

(W50+) 

Wie pan, barierą to jest w dzisiejszych czasach to, że dzieci są bardzo żywe. Myślę, że osoby starsze 

nie dałyby sobie rady z tymi dziećmi. One naprawdę potrzebują osób takich sprawnych, bardziej, wie 

pan, żeby szybko koło nich coś zrobić. Bo to są dzieci takiej intelektualnie bardziej teraz rozwinięte 

po prostu. (…) Więc taka starsza osoba to by jednak miała tutaj kłopot.  

(bW) 

Z drugiej strony przedstawiciele organizacji deklarują chęć angażowania osób starszych do 

zadań niewymagających predyspozycji fizycznych bądź takie organizowanie pracy, aby 

starszych wolontariuszy wspierały osoby młodsze. Co ważne, często bariera w postaci stanu 

zdrowia jest wewnętrznym przekonaniem osób starszych, a nie realną barierą. 

A w ogóle panuje też taka zasada, że jeżeli coś na oddziale jest dla wolontariusza za trudne, za 

ciężkie – ma prawo tego odmówić i nie musi tego robić. Więc to też jest taka bariera bardziej 

w głowie pewnie niż w rzeczywistości.   

(W50+) 
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 postawa roszczeniowa 

Dość często przedstawiciele organizacji, które angażują wolontariuszy za poważną przeszkodę 

angażowania osób powyżej 50. roku życia uznali roszczeniową postawę osób starszych w 

niektórych środowiskach. Osoby te oczekują, aby to do nich kierować pomoc, nie są zaś 

nastawione na dawanie czegoś od siebie. Może to wynikać z nabytego już na wcześniejszych 

etapach życia przekonania o tym, że to im należy się pomoc i w tym momencie takie nastawienie 

już trudno zmienić. 

  „ktoś mógłby mi pomóc, a nie ja będę komuś pomagać”(50-)  

Ale ciężej dotrzeć do osób starszych z informacją, że poszukujemy wolontariuszy, czy że oni właśnie 

mogą pomóc. Bo takie osoby mają często przeświadczenie, że to dla nich się powinno pracować i to 

oni powinni mieć wszystko dane na tacy. (...) Większość, no może nie będę określać jaka ilość, ale po 

prostu część osób starszych ma takie podejście bardzo roszczeniowe.  

(Infrastruktura)  

Ludzie nie są przyzwyczajeni do wolontariatu. Pojawiały się opinie, że człowiekowi, który przez cały 

czas był odbiorcą trudno jest się zmienić w tego, który jest dawcą.  

(Infrastruktura) 

Według respondentów, część osób 50+ traktuje wolontariat jako dodatkowe obciążenie, 

wykorzystywanie, przymus, na który nie chcą się zgodzić. 

Osoby starsze traktują czasami wolontariat jako takie wykorzystywanie, jako, nie wiem, pracę 

społeczną typowo wykorzystującą jednostkę, wiec… ciężko jest czasami dotrzeć. 

(Infrastruktura) 

I że oni to postrzegają jako jakieś dodatkowe obciążenie, a… trudno im jest też wskazać jakieś 

pozytywne… To znaczy może nawet potrafią w rozmowie wskazać pozytywne strony, ale też nie na 

tyle, żeby się może w to angażować.  

(W50+) 

 niechęć do angażowania się w niektóre typy wolontariatu 

Przedstawiciele organizacji, które zatrudniają wolontariuszy wskazują na dość powszechną 

niechęć wolontariuszy po 50. roku życia do angażowania się w wolontariat pomocowy.  

Chociaż większość nie chce wolontariatu pomocowego. Nie pomoc, nie dzieci, nie szpitale, chociaż 

oczywiście znajduje się wyjątki… 

(Infrastruktura) 

Brak chęci do angażowania się tego typu działania związana jest często z unikaniem działań, 

które mogą przypominać tym osobom, że problemy, z którymi się stykają mogą być również ich 

doświadczeniem w najbliższej przyszłości. Co więcej, wiele osób z podobnymi problemami  

styka się na co dzień, opiekując się chorymi czy dziećmi z rodziny. Stąd często brak chętnych 

wolontariuszy w starszym wieku do angażowania się w pracę w organizacjach zajmujących się 

z osobami ciężko chorymi, działających w szpitalach. 

W racji też tego, że ten wolontariat jest w szpitalu, to [po drugie] sporo takich osób… jak byliśmy np. 

na targach Aktywni 50+ i jednak gdzieś tam staraliśmy się dotrzeć do tej grupy, to była taka 

odpowiedź: „Oj, szpital to nie”. No bo to już są takie bardzo nieprzyjemne konotacje: że choroba, że 

śmierć, że starość.  

(W50+) 

Ponieważ nie ma tych miejsc gdzie wolontariusze mogliby się zaangażować. Jeżeli już się pojawiają, 

to sa miejsca związane z wolontariatem typu hospicjum, szpitale. Czasami pojawia się wolontariat 



RAPORT Aktywni 50+ 
 

Strona | 121  
 

związany z dziećmi. Bardzo często jest tak, że te osoby nie są takim wolontariatem zainteresowane, 

bo mają to wszystko w domu. Jeżeli maja w domu kogoś chorego, to ich nie zainteresuje taki 

wolontariat.  

(Infrastruktura) 

 motywacja do podejmowania działań wolontariackich – chęć wykorzystania 

doświadczenia, konkretne oczekiwania co do zadań, które chcą wykonywać 

W oczach przedstawicieli organizacji zatrudniających wolontariuszy, osoby powyżej 50. roku 

życia są bardziej wymagający niż osoby młodsze. Wynika to z innej motywacji do zaangażowania 

wolontariackiego – nie muszą tak jak młodzi ludzie zdobywać doświadczenia, czy nowych 

umiejętności, a chcą wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte wcześniej. Z tego względu 

organizacje muszą znaleźć dla nich bardziej konkretne zadania do wykonania, co wiąże się 

z większym zaangażowaniem organizacji z relację z wolontariuszem. 

Myślę, że największy problem jest w tym, że wolontariusze 50+ są bardzo wymagający. Oni mają 

doświadczenie i wiedzę. Przychodzą do instytucji i wiedzą, co chcą robić i czego nie chcą robić. Oni 

nie musza robić wolontariatu.  

(Infrastruktura) 

 niechęć do promowania wolontariatu/ pokazywania się na zewnątrz  

Biorąc pod uwagę, że w toku wywiadów dość istotne znaczenie przypisywano zaangażowaniu 

działających już wolontariuszy 50+ do bycia ambasadorami takiej postawy i promowania tego 

typu aktywności wśród swoich rówieśników, dość poważną barierą w rozwoju wolontariatu 50+ 

jest zdiagnozowana przez przedstawicieli niektórych organizacji niechęć do pokazywania się na 

forum, dawania przykładu zaangażowania. Wskazywano na „błędne koło” niezaangażowania 

z powodu reprodukującego się stereotypu wolontariatu jako zajęcia dla młodych. Skoro na 

wydarzeniach promujących wolontariat i przedstawiających organizacje, które z tej formy 

korzystają pojawiają się jedynie wolontariusze młodzi, jedynie ich profile i zdjęcia opublikowane 

są na stronach czy portalach związanych z wolontariatem, to wśród jeszcze niezaangażowanych 

osób powyżej 50. roku życia pojawia się przekonanie, że to nie jest obszar, w którym mogliby się 

zaangażować, odnaleźć. 

Właśnie te osoby jeżeli są, to one są tak ukryte. I one nie chcą się pokazywać. Nie chcą się… No to jak 

one się nie pokażą, to z kolei rzeczywiście jak na tych targach stanęło 10 młodych osób, no to 

później… No to te osoby starsze zaczęły sobie myśleć: no tak, ale tu są sami młodzi, to jak ja się 

odnajdę, tak? I to też jest… Jak ostatnio trafiła do mnie na rozmowę taka pani 50+, to mówi tak: „No 

tak, tylko ja tam oglądałam tą stronę, no i tam dużo tych młodych ludzi, to się zastanawiałam, czy 

w moim wieku też kogoś znajdę, czy ja…”  

(W50+) 

 brak umiejętności działania projektowego 

Wśród różnic pomiędzy młodym pokoleniem i osobami starszymi zauważono odmienne 

podejście do pracy i realizowania zadań. Według respondentów, osobom powyżej 50. roku życia 

trudno przychodzi działanie projektowe, konieczność tworzenia planu, precyzyjnego 

przestrzegania harmonogramu, a taka jest specyfika działania w organizacjach pozarządowych, 

a więc również w wolontariacie. Są oni przyzwyczajeni do bardziej bezpośredniego przełożenia 

pomysłu na działania. 

Ale to jest jakby zupełnie inny rodzaj działalności społecznej, inny rodzaj wolontariatu – to, co oni 

robili, a to, co się dzieje dzisiaj. I oni też o tym mówią, trochę narzekają, trochę mówią, że fajnie, no 

tak zależy. Że dzisiaj wszystko jest projektowe, a im [tym starszym uczestnikom projektu 50+] ciężko 
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się wbić w takie myślenie projektowe, nie? U nich to jest wszystko na zasadzie: no jak chcemy coś 

robić, to robimy. I nie trzeba jakoś specjalnie tego rozpisywać, i tam każdy dorzuca jakiś swój 

pomysł, a tutaj [u młodych] jest takie myślenie bardziej ustrukturalizowane – że trzeba się 

zastanowić, przemyśleć, napisać projekt, dostać fundusze i dopiero coś robimy. 

(W50-) 

 nawyki z poprzednich miejsc pracy, trudność w nabywaniu nowych umiejętności 

Osobom starszym trudniej jest zmienić swoje nawyki, również w zakresie sposobie myślenia czy 

podejścia do niektórych spraw, czego konsekwencją jest większa trudność w przyjmowaniu 

nowych punktów widzenia, czy uczeniu się nowych rzeczy. Takie problemy zostały również 

wskazane w raporcie z badań prowadzonych w woj. warmińsko – mazurskim dotyczącym 

postaw wobec wolontariatu osób 50+82. Problem wykształconych wcześniej nawyków trudnych 

do zmienienia pojawił się w wypowiedziach 50% badanych organizacji, zaś trudności 

w zdobywaniu nowych umiejętności przez osoby starsze w przypadku 39% odpowiedzi. 

Młodzi ludzie są ciekawi świata i nie mają takich właśnie naleciałości środowiskowych, lokalnych, 

związanych z miejscem pracy i nie maja pozycji mentorskiej. Osoby 50+ mówią: „U mnie w pracy to 

było tak”, albo „Mój ŚP mąż robił tak i było dobrze”. W innych organizacjach, w których pracowałem, 

to czasem dochodziło do sytuacji kuriozalnych, że szefowie się wręcz mali takich osób, bo 

przychodził i się rządziły. Nie, żeby administracyjnie wpływały, ale dochodziło do scysji. To jest 

bardzo trudne, bo wolontariusza, my musimy nauczyć, a proszę spróbować nauczyć kogoś, kto wie 

lepiej od Pani. Jak my powiemy, że pacjentce nie należy pomagać butów nakładać, bo to jest forma 

terapii, to usłyszymy, że jesteśmy sadystami.  

(W50-) 

Oprócz barier związanych z predyspozycjami czy świadomością osób powyżej 50. roku życia, 

należy też wskazać na poważną barierę leżącą po stronie samych organizacji.  

 brak zapotrzebowania na pracę wolontariuszy/brak pomysłu na ich zaangażowanie 

Równie poważnym problemem jak brak zainteresowania wśród osób powyżej 50. roku życia 

działalnością wolontariacką jest bierność w zakresie angażowania starszych osób ze strony 

podmiotów uprawnionych do zatrudniania wolontariuszy.  

Po prostu nie było próby podjętej takiej, żeby starsza osoba tutaj przychodziła.  

(bW) 

nie ma instytucji zainteresowanych wolontariatem, szczególnie powyżej 50 roku życia. Poza tym nie 

ma wolontariuszy zainteresowanych podjęciem wolontariatu. 

(Infrastruktura) 

Najważniejszą przyczyną takiego podejścia niektórych z instytucji jest brak pomysłu na 

zagospodarowanie aktywności potencjalnych wolontariuszy 50+. W związku z dużym 

zainteresowaniem tą formą działalności społecznej wśród osób młodych, które są elastyczne 

i mogą wykonywać bardzo zróżnicowane działania, trudno niektórym instytucjom przekonać się 

do wolontariuszy starszych, których ze względu na wiek nie można w podobny sposób 

wykorzystać.  

Mam właśnie takie poczucie, że instytucje nie mają pomysłu na wolontariuszy. Podpisać z nim 

umowę, porozumienie, określić zakres obowiązków – to wszystko jest łatwo zorganizować 

technicznie. Ale trzeba mieć pomysł, do czego można wykorzystać osobę, która ma 60 lat. 

                                                             

82 Akademia Rozwoju Filantropii, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, „Raport z badania postaw wobec 

wolontariatu 50+” (op. cit.) 
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(W50+) 

mam poczucie, że instytucje pozarządowe same, nie do końca mają pomysł na to. Że zwykle zleca im 

się takie zadania, przepraszam za sformułowanie, „powierzchownych”, „spłyconych”. 

(W50+) 

Mimo, że wielu przedstawicieli organizacji uprawnionych do angażowania wolontariuszy 

dostrzega korzyści, jakie daje angażowanie osób starszych, w wywiadach z instytucjami 

zajmującymi się infrastrukturą wolontariatu pojawia się kwestia niedostrzegania tych korzyści. 

Niektóre organizacjie postrzegają wolontariuszy 50+ jako grupę wymagającą większych 

nakładów pracy i zaangażowania w zakresie samego organizowania zadań i sposobu 

świadczenia wolontariatu. Osobom starszym trzeba  zaproponować konkretne zadania, dzięki 

którym będą oni mogli wykorzystywać swoje umiejętności i kompetencje, a nie jedynie 

angażować w wykonywanie czynności w miarę bieżących potrzeb organizacji. 

To jest bardzo trudne, dlatego, że takiego wolontariusza nie wykorzysta się do wszystkiego, do czego 

może być potrzebny, bo on nie będzie czuł takiej potrzeby. To rzeczywiście po trosze jest tak, że Ci 

młodzi wolontariusze są wykorzystywani, a przy starszych osobach to też jest taka społeczna 

bariera, że nie na wszystkie rzeczy można sobie pozwolić.  

(Infrastruktura) 

 oczekiwania wolontariuszy 50+ 

Według badania CAWI, oczekiwania wobec organizacji nie stanowią znaczącej bariery 

w angażowaniu wolontariuszy 50+. Wyjątkiem jest oczekiwanie zapewnienia dojazdu do 

miejsca świadczenia wolontariatu, które ponad połowa badanych organizacji uznała za 

najtrudniejsze do spełnienia. Trudność polega najprawdopodobniej na konieczności poniesienia 

wydatków, co jest zawsze dużym wyzwaniem dla organizacji pozarządowych. 

Poniżej wskazano obszary, które nie stanowią bariery w zaangażowaniu osób z tej kategorii 

wiekowej według przedstawicieli organizacji i instytucji. 

Kwestie organizacyjne. W zakresie kwestii związanych z organizacją pracy wolontariusza, 

organizacje nie wskazują na szczególne problemy związane z angażowaniem osób 50+. Można 

zauważyć jedynie kwestię dojazdu do miejsca świadczenia wolontariatu, która pojawia się jako 

oczekiwanie ze strony osób starszych, a nie zawsze może być spełniona przez organizacje ze 

względu na niedostateczną ilość zasobów finansowych. Co więcej, było to jedynie wskazanie 

teoretyczne, jako że przy obecnie małej liczbie angażujących się osób 50+ nie zaobserwowano 

pojawiania się tego problemu na dużą skalę. 

Wymogi formalne. Badanie wykazało, że niektóre organizacje nie dopełniają wszystkich 

wymogów formalnych związanych z zaangażowaniem wolontariuszy, m. in. nie podpisują z nimi 

porozumienia, co wynika najprawdopodobniej z niewiedzy. Co więcej, nie jest to problem 

specyficzny dla wolontariatu 50+ - organizacje, które przestrzegają w tej kwestii prawodawstwa, 

nie rozróżniają wśród wolontariuszy jakiejkolwiek grupy, traktując wszystkich jednakowo pod 

względem warunków, na których wolontariusze są zatrudniani. Co więcej, przedstawiciele 

organizacji nie dopatrują się jakichkolwiek barier w istniejącym prawodawstwie, wskazują 

jedynie na konieczność wypracowania modeli i narzędzi zaangażowania osób powyżej 50. roku 

życia. 

Wymagania materialne. Deklaracje organizacji wskazują, że wolontariusze 50+ nie tylko nie 

oczekują żadnych świadczeń materialnych, co wręcz sami dążą do tego, by być jak najmniejszym 

obciążeniem. Samo zatrudnienie wolontariusza też, według przedstawicieli organizacji, 
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niewielkim obciążeniem, które nie stanowi bariery dla zatrudniania wolontariuszy, którzy 

przekroczyli 50. rok życia. 

Koszty utrzymania wolontariusza nie są znaczne, tak jak mówiłam wcześniej, ubezpieczenie 

dodatkowe się płaci tylko wtedy, kiedy wolontariusz jest zatrudniony na mniej niż 30 dni. Poza tym, 

wolontariusz ma taka możliwość dostania dofinansowania na przejazdy, ale to jest informacja, 

która jest zawarta w umowie: to organizacja decyduje czy wpisze to do umowy czy nie i czy decyduje 

się na ten dodatkowy koszt. 

 (Infrastruktura) 

Natomiast osoby, które do nas przychodzą to nie tylko mówią, że nie oczekują, nie spodziewają się 

jakichkolwiek świadczeń, natomiast deklarują na dzień dobry, że one nie będą żadnym obciążeniem. 

 (W50+) 

Podsumowując, najpoważniejszą barierą w angażowaniu wolontariuszy 50+ jest z jednej strony 

ich niska świadomość możliwości takiego działania, wciąż silnie zakorzenione stereotypy 

związane z pracą wolontariacką i postawa roszczeniowa, a z drugiej strony wciąż duży problem 

organizacji i instytucji w znalezieniu dla osób z tej kategorii wiekowej odpowiedniego dla nich 

miejsca, dostosowanego do ich potrzeb i wykorzystującego ich potencjał. 

2.3.4. Aktywne poszukiwanie wolontariuszy 50+  

Jak pokazują niniejsze badania jedną z największą barier dotyczących angażowania się osób 50+ 

w wolontariat pozostaje ich niedoinformowanie w kwestii, że w ogóle mogą one działać 

w takiej formule. Wskazują to również jedne z przytaczanych już wcześniej badań, które lokują 

niską świadomość na temat wolontariatu jako drugą najważniejszą przyczynę znikomej 

obecności analizowanej tu kategorii wiekowej na polu wolontariatu. 

Jako przyczyny niewielkiego zaangażowania osób starszych w działalność społeczną organizacje 

wymieniają na pierwszym miejscu (podobnie jak osoby indywidualne) problemy zdrowotne osób 

starszych (28,6%), następnie brak wiedzy nt. wolontariatu (24,3%), a także brak oferty i zachęty ze 

strony instytucji (20%). Aż 13% badanych instytucji wskazało na niechęć seniorów do pracy 

społecznej/ brak motywacji83. 

Co gorsza, nawet jeżeli jednostka byłaby wstępnie zainteresowana świadczeniem usług 

wolontariackich, to i tak nie wiedziałaby, gdzie szukać stosownych informacji. Badania 

informują, iż „okazało się, że osoby, które nigdy wolontariuszami nie były, nie posiadają 

praktycznie żadnej wiedzy na temat tego, gdzie można jakiekolwiek informacje o wolontariacie 

uzyskać oraz jak w tego rodzaju działalność się zaangażować”84. Kto wie jednak, czy w tym 

kontekście jeszcze bardziej „niepokojący jest fakt, że o istnieniu ogólnodostępnej bazy 

wolontariuszy wiedziało 45% przedstawicieli instytucji korzystających lub zamierzających 

korzystać z pracy wolontariuszy. Tego rodzaju baza jest potencjalnie najłatwiejszą drogą do 

pozyskania wolontariusza, tym bardziej, że odpowiednio sformatowane dane mogą 

spowodować, że tak organizacja, jak i wolontariusz unikną rozczarowań”85. Sytuacja ta w pewien 

sposób tłumaczy niski poziom świadomości dotyczący wolontariatu 50+. W kontekście może 

zaskakiwać pojawiające się w badaniach CAWI przeświadczenie poszczególnych instytucji, że 

używają one odpowiednich sposobów komunikowania się z potencjalnymi 

wolontariuszami. 

                                                             
83 Raport z badania postaw wobec wolontariatu 50+, Akademia Rozwoju Filantropii, Elbląg, 2007. 
84 Strategia Rozwoju Wolontariatu w województwie wielkopolskim. 
85 Ibidem. 
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Wykres 56. Poczucie korzystania z odpowiedniego kanału komunikowania się z wolontariuszami 

50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 

 

Niemal ¾ respondentów uważa, że obrane przez nich formy komunikowania się są 

zdecydowanie lub raczej odpowiednie. Co ważne, zarówno w agendach korzystających jak 

i niekorzystających z wolontariuszy 50+, dominującymi sposobami pozyskiwania potencjalnych 

wolontariuszy są formy z punktu widzenia instytucji bierne – nastawione na samodzielne 

zgłaszanie się chętnych wolontariuszy, albo korzystanie z kontaktów obecnych już 

wolontariuszy lub pracowników organizacji. 

Wykres 57. Kanały komunikowania się z osobami 50+ w celu ich rekrutacji przez instytucje 

niekorzystające z pomocy wolontariuszy 50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 
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Wykres 58. Kanały komunikowania się z osobami 50+ w celu ich rekrutacji przez instytucje 

korzystające z pomocy wolontariuszy 50+ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI. 

Prowadzi to więc do paradoksalnej sytuacji, w której główne podmioty pola wolontariackiego 

deklarują niesatysfakcjonujący udział osób 50+ w tym polu, a mimo to aktywnie nie 

przeciwdziałają takiej sytuacji. Problem ten potwierdzają również wywiady pogłębione 

z przedstawicielami tychże instytucji. W ich ocenie niezwykle trudno jest dotrzeć do takich osób 

z ofertą działania na rzecz dobra wspólnego. 

Ciężej, tak, ciężej jest pozyskać te osoby starsze. Nawet dotrzeć do nich z takimi akcjami, bo wiadomo, 

że teraz większość ogłoszeń, większość jakby akcji odbywa się przez Internet. Osoby starsze rzadziej 

mają do niego dostęp. Czyli prędzej kampania telewizyjna by się tutaj sprawdziła, żeby do nich 

dotrzeć. Ale czy… Nie wiem, czy to jest takie… ma taki wielki… Nie no, sens ma, sens ma, tylko nie wiem, 

czy to się da zrealizować rzeczywiście. Może nasze pokolenie będzie szybciej jakby… chciało działać. To 

wcześniej pokolenie ma jakby z tym problem, nie wierzy w to wszystko, w ten cały wolontariat…  

(Infrastruktura) 

Tym niemniej część instytucji stara się wypracować jak najbardziej efektywne sposoby 

aktywnego pozyskiwania wolontariuszy 50+. W obrębie przybieranych przez nich strategii 

informacyjnych można wyróżnić kilka grup: 

 media lokalne 

Respondenci zwracają uwagę, że najlepszym sposobem na dotarcie do osób starszych jest 

zaistnienie w obrębie mediów, z których korzystają takie osoby. Media te najczęściej mają 

charakter lokalny i dotyczą najbliższego otoczenia osób 50+ - osiedla, parafii, dzielnicy czy 

miasta. Podkreśla to jeden z rozmówców. 

Najprostsza droga to dotrzeć, na przykład, do kościoła. I mają gazetki, które właśnie starsze osoby 

najbardziej czytamy. Ogłaszamy takie coś i każdy ksiądz się zgodzi na takie ogłoszenie w gazecie. Wie 

pan, bo kobiety tak tych gazet nie kupują, więc właśnie tego typu gazety kościelne – starsze osoby 
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najczęściej to mają w ręku, prawda? No gdzie pójdzie taka kobieta jak nie ma z kim kontaktu? Do 

kościoła. Potem co? Telewizja, WTK, reklama na przykład, jak tutaj w Poznaniu.  

(bW) 

Równocześnie podkreślają oni na nieskuteczność mediów ogólnopolskich, w tym także 

nowych mediów. 

Znaczy ja myślę, że sporym kłopotem – dla nas też – jest to, że jednak… znaczy część, bo nie wiem jak to 

procentowo wygląda, ale sporo osób nie korzysta z Internetu, które są 55 czy tam 60+ I tutaj jakby ta 

strona internetowa to jest fajna sprawa i to przemawia do młodych, ale my często słyszymy takie coś: 

„Ty mi nie mów o żadnym mailu, ty do mnie zadzwoń. Albo wyślij mi to pocztą.” Tak że to myślę też jest 

jedna z barier, które powodują, że wiele informacji o tym, co się dzieje nie dociera do tych osób, nie? 

My akurat też jesteśmy w o tyle łatwej sytuacji, że większość osób, do których dzwoniliśmy podczas 

szukania uczestników – to byli ludzie z Akademickiego Klubu Seniora, który trwa tam ponad 50 lat. 

Tam jest bodajże 250 czy 300 osób i oni się ciągle spotykają, to jest w ogóle niesamowita sprawa. Ale 

też  wysyłaliśmy im maile, do wszystkich, które w ogóle nie zadziałały. Dopiero jak zaczęliśmy dzwonić 

– to wtedy osoby się zgłosiły. I tutaj jakby telefony działają, a zdecydowanie takie internetowe rzeczy 

nie za bardzo. Tak że myślę, że to też jest takie dość istotne. Taka strona internetowa może pomóc 

młodym, może gromadzić jakąś listę osób albo ośrodków, gdzie znaleźć tych seniorów, ale czy 

seniorów w drugą stronę…  

(W50-) 

W tym kontekście ważną rolę odgrywają również lokalne autorytety. Może nim być ksiądz, 

nauczyciel, znany społecznik czy przedsiębiorca. To te postacie pełnią zarazem rolę centrów 

informacyjnych, jak i punktów węzłowych inicjatyw na danym terenie. 

Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi teraz, ale tak: pani kierowniczka z Domu Pomocy Społecznej czy klubu 

seniora z osiedla, ksiądz proboszcz. To są osoby, które do nich naturalnie przemawiają. Ich środowisko. 

(...). Ksiądz dla pana Waldka czy pana Zdziśka jest autorytetem. I jeżeli powie z ambony, że w środę po 

różańcu spotykamy się, bo jest coś do zrobienia. W Caritasie, czy przy kościołach, działa wiele osób też. 

Czy to nie jest miarodajne? Myślę, że jest. Więc stawiałabym na wykorzystanie naturalnych instytucji. 

Nie chodzi mi o wykorzystywanie religijności, ale o to, że autorytetem nie jest instytucja, która do tego 

została powołana. Na takim szczeblu środowiskowym należałoby do tego podejść. Potem można pójść 

wyżej. Nie wiem czy jasno mówię…  

(W50+) 

 instytucje pośredniczące 

Badani z pomniejszych organizacji podkreślają również ważną rolę centrów koordynujących 

wolontariat. Wskazują oni na pośredniczącą i zarządzającą rolę takich agend jak Centrum 

Inicjatyw Senioralnych, Wolontariat Wielkopolski czy Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

Ja myślę, że UTW to jest taka podstawa – Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ja nie wiem do końca, jak oni 

działają, ale ja myślę, że tam jest dużo takich wspólnych działań i mobilizacji do tego żeby coś robić. 

Centrum Inicjatyw Senioralnych. To też są kolejne… No, to z takich rzeczy. No i też się 

kontaktowaliśmy z osobami, które w zeszłym roku robiły podobny projekt co my, też z „Seniorów 

w akcji”. Ale to było też związane z UTW. I tyle. Tak najbardziej to ten CIS. Oni też nam pomagają 

trochę, reklamują ten projekt i promują u siebie, tam wśród swoich. 

 (W50-). 

Jednocześnie należy także pamiętać, że centra te powinny aktywnie działać na dwóch 

płaszczyznach – aktywnego pozyskiwania wolontariuszy oraz pozyskiwania innych podmiotów 

do współpracy. 
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 metoda kuli śnieżnej 

Kolejną formą pozyskiwania wolontariuszy jest tzw. metoda kuli śnieżnej. Polega ona na tym, że 

osoba angażująca się już w działania wolontariackie zachęca kolejne osoby, aby one również 

się w takie działania zaangażowały.  

Najczęściej zgłaszają się sami. Czasem jest też tak, że Ci którzy byli już u nas wolontariuszami, 

przekazują informację dalej. Taki marketing szeptany jest najlepszy. Mamy taką stałą grupę 

wolontariuszy 50+, 8-10 osób, które są z nami, w Centrum, od początku. I te osoby są naszymi 

ambasadorami. 

 (Infrastruktura) 

Sytuacja kuli śnieżnej może również funkcjonować również wśród ludzi, którzy sami nie 

uczestniczą czynnie w analizowanym tu fenomenie, ale przekazują o nim informacje, czyli np. 

rodzina lub znajomi wolontariuszy. 

 agent 

Przedstawiciele instytucji podkreślają również, że niezwykle pomocni przy zachęcaniu do 

angażowania się w wolontariat 50+ są reprezentanci tej właśnie kategorii wiekowej. Swoją 

osobą uwiarygodniają oni całe przedsięwzięcie w oczach osób w podobnym wieku i zarazem 

mają większą moc ich przyciągania do danej formy działania. 

Należy pokazać im tych ludzi, w ich wieku, którzy zaangażowali się w wolontariat. Takich o podobnym 

doświadczeniu. Oni by pokazali jak wiele korzyści daje wolontariat. Pokazać, że można utrzymywać 

kontakty społeczne, że można wyjść z domu, że można się czegoś nowego nauczyć, że mogą się czuć 

przydatni, że mogą sobie w jakiś sposób zorganizować dzień. Ważne jest też, że mogą odnawiać 

kontakty z młodszym pokoleniem. Takimi przykładami chciałabym ich zachęcać, żeby pokazać, ze 

wolontariusze nie są wykorzystywani, ale że wolontariat pomaga im, żeby jak najdłużej pozostali 

samodzielni, żeby to środowisko nie zamknęło się po odejściu na emeryturę. Żeby przekonać, że poza 

emerytura i aktywnością zawodową jest jeszcze jedna aktywność, która może przynieść satysfakcję.  

(Infrastruktura) 

Innymi słowy, osoby 50+ łatwiej jest nawiązać kontakt z jakąś ideą, gdy reprezentuje je człowiek 

w podobnym wieku. Stan taki podwyższa wiarygodność osoby zachęcającej do działania 

w ramach wolontariatu i wzmacnia identyfikowanie się z nią rekrutowanej grupy. 

 ciągła obecność przez działanie 

Istnieje wreszcie również liczne grono instytucji twierdzących, że najlepszym sposobem 

pozyskiwania nowych wolontariuszy pozostaje aktywne działanie w danej społeczności. 

Aktywność na polu stymulowania kapitału społecznego osób 50+ traktowana jest jako najlepsza 

forma komunikowania się ze swoimi potencjalnymi wolontariuszami. Jednocześnie organizacje 

te krytykują fakt, że coraz większe nakłady finansowe idą na promocję instytucji wolontariatu, 

a nie same działania przez nie animowane: 

Czekaliśmy na konkursy z ministerstwa, które wyjdą, bo tam najczęściej właśnie w tym kierunku są 

konkursy. Tylko że konkursy wyszły właśnie takie, może pan sobie sprawdzić w Internecie, na 

konferencje, na kampanie informacyjne, na wszystko, tylko nie działanie. Nie było żadnego konkursu, 

który wiązałby się z działaniem. 

 (Infrastruktura) 

 praca u podstaw przez szerzenie idei 



RAPORT Aktywni 50+ 
 

Strona | 129  
 

Z aktywnym działaniem wiąże się wreszcie ostatnia kategoria, która stanowi zarazem obszar 

najpoważniejszy i najtrudniejszy. Otóż kluczową rolę w dalszym rozwoju wolontariatu 50+ 

odgrywa stałe promowanie samej idei wolontariatu. Dopiero rozbudowanie świadomości 

istnienia takiego fenomenu sprawi, że osoby dziś młode po przekroczeniu pięćdziesiątki będą 

wiedziały, że mogą zwrócić swoją aktywność w stronę wolontariatu. 

Zaprosiliśmy organizacje, żeby mogły nawiązać kontakt z potencjalnymi wolontariuszami, byli 

również ludzie z Warszawy z Regionalnego Centrum Wolontariatu, był panel poświęcony roli 

wolontariatu w edukacji młodzieży. Pedagodzy mogli się podszkolić również pod tym względem. 

I ostatnio w zasadzie zakończyliśmy projekt „Wielkopolska Szkoła Wolontariatu”, rozciągnięty na 

cztery miasta w Wielkopolsce. Dwa dni warsztatów. W ramach warsztatów również targi organizacji 

pozarządowych, doradztwo personalno-zawodowe dla uczestników, skierowane dla szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim warsztaty poświęcone wolontariatowi. Taki 

projekt edukacyjny, ale też rozciągający to pojęcie „wolontariat”. 

 (Infrastruktura) 

Podsumowując, większość instytucji dostrzega braki w kwestiach komunikowania się z osobami 

50+. Jednocześnie nie wykazuje również woli zmiany kanałów nie zawsze skutecznych kanałów 

komunikowania się. W efekcie warto zastanowić się nad strategią zachęcania – na drodze 

szkoleń lub warsztatów - poszczególnych agend do szukania coraz bardziej efektywnych form 

aktywnego pozyskiwania wolontariuszy 50+. 

 

2.4. Instytucjonalny system wsparcia wolontariatu w województwie wielkopolskim 

 Infrastruktura wolontariatu 

Pod pojęciem infrastruktury wolontariatu rozumiemy zbiór instytucji, których funkcją jest 

rozwój działalności wolontariackiej poprzez wspomaganie zarówno strony popytowej, 

jak i strony podażowej wolontariatu (szkolenia, doradztwo, pomoc prawna, monitoring 

współpracy, diagnozowanie potrzeb itd.) oraz promocję wolontariatu i pośrednictwo 

pomiędzy wolontariuszami, a instytucjami, które mogą angażować wolontariuszy. 

Infrastruktura wolontariatu z jednej strony jest strukturą analogiczną do infrastruktury 

wsparcia ekonomii społecznej poprzez wydzielenie organizacji odpowiedzialnych za wsparcie 

innych podmiotów działających w tym obszarze (np. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej). 

Z drugiej strony infrastruktura działa na zasadach podobnych do instytucji rynku pracy, 

pośrednicząc w kontaktach pomiędzy potencjalnymi wolontariuszami a organizacjami 

wykazującymi zapotrzebowanie na ich pracę. 

Rozwój infrastruktury wolontariatu uregulowany jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W art. 5 ust. 6 ustawy przewiduje 

tworzenie przez organy administracji publicznej jednostek organizacyjnych, których celem jest 

działalność, na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 

w zakresie sfery zadań publicznych, której elementem jest także promocja i organizacja 

wolontariatu (art. 4 ust. 1 pkt. 27). Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 

r., Nr 28, poz. 146) wprowadziła art. 5 ust. 6, który ma w założeniu sprzyjać tworzeniu 

i umacnianiu infrastruktury społeczeństwa obywatelskiego, w tym infrastruktury wolontariatu. 

W chwili obecnej znajdujemy się dopiero na początku procesu budowy trwałej infrastruktury 

wsparcia wolontariatu, zarówno na poziomie centralnym, regionalnym jak i lokalnym. Przy 

okazji Europejskiego Roku Wolontariatu podejmowana jest próba zbudowania systemowego 
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narzędzia rozwoju wolontariatu - Długofalowej Polityki Rozwoju Wolontariatu, która ma się 

wpisywać w system planowania strategicznego (Strategie Horyzontalne Rozwoju Kraju). 

Za koordynację wszelkich działań w sferze wolontariatu ze strony rządowej odpowiada 

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, zawiera wytyczne i rekomendacje, 

mające być uwzględniane w planowaniu polityk publicznych w następnych dwudziestu 

latach. Celem strategicznym jest wzmocnienie wolontariatu jako formy aktywności 

obywatelskiej, prowadzącej do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Realizowany jest 

on przez cele operacyjne przedstawione w poniższej tabeli. 

Tab. 12. Cele operacyjne Długofalowej Polityki Rozwoju Wolontariatu. 

Cel  Priorytet Kierunki działań 

Cel operacyjny 1. Rozwój 
kultury wolontariatu 

Priorytet 1.1. Kształtowanie 
wiedzy, umiejętności i postaw 
sprzyjających rozwojowi 
wolontariatu 

1.1.1.Zwiększenie znaczenia 
zagadnień związanych z 
wolontariatem w strukturach 
i systemie edukacji, 
1.1.2. Wspieranie edukacji innej 
niż formalna, ukierunkowanej na 
rozwój aktywności obywatelskiej. 

Priorytet 1.2.  Promocja idei 
wolontariatu 

1.2.1. Budowanie pozytywnego 
wizerunku wolontariatu i prestiżu 
wolontariusza, 
1.2.2. Upowszechnianie informacji 
na temat wolontariatu. 

Cel operacyjny 2. Wzmacnianie 
organizatorów wolontariatu 

Priorytet 2.1.  Podnoszenie 
kompetencji organizatorów 
wolontariatu. 

2.1.1. Profesjonalizacja 
zarządzania wolontariatem. 

Priorytet 2.2.  Systemowe 
wspieranie organizatorów 
wolontariatu 

2.2.1. Wspieranie finansowe 
organizatorów wolontariatu, 
2.2.2. Wzmacnianie współpracy 
i partnerstwa 
międzysektorowego, 
2.2.3. Zwiększenie bezpośredniego 
wsparcia dla organizatorów 
wolontariatu. 

Priorytet 2.3.  Wspomaganie 
współpracy pomiędzy 
organizatorami wolontariatu 

2.3.1. Ułatwianie wymiany 
informacji i doświadczenia 
pomiędzy organizatorami 
wolontariatu. 

 
Cel operacyjny 3. Wzmacnianie 
polityk publicznych 
ukierunkowanych na rozwój 
wolontariatu 
 
   

Priorytet 3.1. Budowanie 
przyjaznego otoczenia 
prawnego dla wolontariatu 
 

3.1.1. Tworzenie nowych 
rozwiązań prawnych, 
3.1.2. Zmiany w zakresie 
obowiązującego prawa. 

Priorytet 3.2. Wzmocnienie roli 
wolontariatu w rozwiązywaniu 
problemów społecznych 

3.2.1.Uwzględnienie wolontariatu 
w statystyce publicznej i 
diagnozach społecznych, 
3.2.2. Rozwijanie wolontariatu, 
jako sposobu na inkluzję 
społeczną. 

Priorytet 3.3.  Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
wolontariatu długoterminowego 
w Polsce 

3.3.1. Opracowywanie nowych 
programów dotyczących 
zaangażowania 
długoterminowego, 
3.3.2. Tworzenie mechanizmów 
zwiększających atrakcyjność 
wolontariatu długoterminowego. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Długofalowej Polityki Rozwoju Wolontariatu w Polsce, Warszawa, 
2011, s. 34-38. http://erw2011.gov.pl/static/upload/dugofalowa-polityka_300811_fin.pdf  

 

Z punktu widzenia rozwoju infrastruktury wolontariatu szczególnie istotne wydają się być 

działania zaplanowane do realizacji w ramach 2 celu operacyjnego – wzmacniania 

organizatorów wolontariatu. 

Tab. 13. Kierunki działań i proponowane działania w ramach celu operacyjnego nr 2 – 
wzmacnianie organizatorów wolontariatu w Długofalowej Polityce Rozwoju Wolontariatu. 

Kierunki działań Proponowane działania 

2.1.1. Profesjonalizacja zarządzania 
wolontariatem  

 Zwiększenie świadomości organizatorów wolontariatu 
związanej z zarządzaniem wolontariuszami.  

 Rozwijanie kompetencji organizatorów wolontariatu 
w zakresie promowania wolontariatu oraz zarządzania 
wolontariuszami.  

2.2.1. Wspieranie finansowe 
organizatorów wolontariatu  

 Stałe monitorowanie i doskonalenie zasad i sposobów 
finansowania lub współfinansowania działań związanych 
z wolontariatem ze środków publicznych i prywatnych.  

2.2.2. Wzmacnianie współpracy i 
partnerstwa międzysektorowego  
 

 Promowanie i doskonalenie mechanizmów współpracy 
pomiędzy samorządem terytorialnym i administracją 
rządową a organizacjami i grupami społecznymi 
rozwijającymi wolontariat.  

 Podnoszenie kompetencji przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego i administracji rządowej 
w zakresie inicjowania i prowadzenia współpracy 
z partnerami społecznymi.  

 Promowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy sektorami 
prywatnym, publicznym i społecznym.  

 Uwzględnienie obszaru wolontariatu w pracach rad 
działalności pożytku publicznego.  

2.2.3. Zwiększanie bezpośredniego 
wsparcia dla organizatorów 
wolontariatu  
 

 Wspieranie i rozwijanie organizacji infrastrukturalnych 
wzmacniających wolontariat.  

 Promowanie tworzenia i sieci współpracy.  
 Wspieranie nieformalnych organizatorów wolontariatu.  
 Wspomaganie organizatorów wolontariatu działających 

w różnych obszarach i sektorach.  

2.3.1. Ułatwianie wymiany informacji 
i doświadczeń pomiędzy 
organizatorami wolontariatu  
 

 Usprawnienie i promowanie wymiany wiedzy, dorobku 
i doświadczeń pomiędzy organizatorami wolontariatu 
działającymi w kraju i na arenie międzynarodowej.  

 Dokumentowanie i upowszechnianie najlepszych praktyk 
w rozwijaniu i wspieraniu wolontariatu.  

 Tworzenie i rozwijanie mechanizmów kojarzenia 
wolontariuszy z organizatorami wolontariatu.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Długofalowej Polityki Rozwoju Wolontariatu w Polsce, Warszawa, 

2011, s. 35-36. http://erw2011.gov.pl/static/upload/dugofalowa-polityka_300811_fin.pdf  

 

 Wsparcie finansowe dla infrastruktury wolontariatu 

W chwili obecnej wsparcie finansowe inicjatyw z zakresu wspierania wolontariatu 

w organizacjach pozarządowych jest możliwe dzięki środkom z Programu Operacyjnego – 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym 

państwie, obszar wsparcia 2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności 



RAPORT Aktywni 50+ 
 

Strona | 132  
 

inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na 

zaufaniu i solidarności społecznej. 

 

 

 Organizacje ogólnokrajowe  

Jedyną organizacją o charakterze infrastrukturalnym w Polsce jest Centrum Wolontariatu, 

koordynujące funkcjonowanie regionalnych i lokalnych Centrów Wolontariatu. Przedstawiciele 

Centrów Wolontariatu biorą udział w systematycznych spotkaniach, podczas, których poruszane 

są zagadnienia dotyczące współpracy z organizacjami i instytucjami, aspektów prawnych, 

poszerzenia działalności Centrów Wolontariatu w sektorze pozarządowym i administracji 

publicznej.  

Przedstawiciele poszczególnych ośrodków pomagają tworzyć na terenie swojego województwa 

lokalne Centra Wolontariatu. Centrum Wolontariatu oferuje doradztwo, materiały, organizuje 

szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej i szkolenia dla wolontariuszy 

przygotowując obie strony do wspólnych działań. Wszystkie Sieciowe Centra Wolontariatu 

w Polsce pracują opierając się na  realizowaniu standardów działania Regionalnych Centrów 

Wolontariatu i Centrów  Wolontariatu. Zrzeszone w sieci centra prowadzą Biura Pośrednictwa 

Pracy dla wolontariuszy oraz autorskie programy mające na celu wprowadzenie wolontariuszy 

w obszary dotychczas pozbawione ich obecności. W chwili obecnej w sieci CW zrzeszonych jest 

ok. 30 regionalnych i lokalnych centrów.86  

 Infrastruktura wolontariatu w Wielkopolsce 

W woj. wielkopolskim do opisanej powyżej sieci przynależą w tym momencie 2 centra – 

w Ostrowie Wlkp. i Pleszewie. Żadna z organizacji działających w Poznaniu nie jest zrzeszona 

w sieci CW, natomiast jedna z przebadanych w IDI organizacji jest w trakcie uzyskiwania 

akredytacji od CW.  

 Wsparcie ze strony instytucji publicznych 

Na poziomie regionalnym nie jest prowadzona żadna spójna polityka wsparcia wolontariatu, 

tym bardziej wolontariatu osób 50+. Wolontariat jest  wpisany w ogólną politykę Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego (SWW) współpracy z organizacjami pozarządowymi 

regulowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zadaniem SWW jest tworzenie Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi 

w sferze działalności pożytku publicznego. Celem programu jest: 

a) rozwijanie potencjału społeczności lokalnej: poprawa funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, pobudzanie organizacji pozarządowych do bardziej efektywnego działania 

i w rezultacie podniesienie poziomu świadczonych usług; 

b) włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych: wykorzystanie 

potencjału społeczeństwa obywatelskiego w poszerzaniu oferty świadczonych usług oraz lepsze 

dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców województwa.  

                                                             
86 http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=17  
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W ramach przewidzianych do realizacji w ramach współpracy z NGO działań można wyróżnić 

m.in.: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie 

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

 prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na odrębnej 

stronie internetowej www.wielkopolskiewici.pl, 

 prowadzenie elektronicznej bazy adresowej organizacji pozarządowych działających na 

terenie Województwa Wielkopolskiego, 

 zlecanie zadań publicznych i udzielanie dotacji na te zadania, 

 współorganizowanie konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych 

i okolicznościowych, koncertów i innych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, 

 doradztwo i współpracę przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków 

finansowych z innych źródeł krajowych i zagranicznych, w tym udzielanie informacji na 

temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, 

 szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

 prowadzenie stałego doradztwa prawnego, finansowego i statutowego z zakresu 

funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

 współpracę z wolontariatem.  

 Organizacje działające w woj. wielkopolskim 

W ramach badania przeprowadzono wywiady IDI z 3 instytucjami, których działania można 

zaklasyfikować jako działania infrastrukturalne. Organizacje te działają zupełnie niezależnie od 

siebie i nie tworzą sieci. 

 Zakres działań organizacji 

Podstawowym zadaniem organizacji jest prowadzenie tzw. Biura Pośrednictwa Pracy dla 

wolontariuszy, czyli kierowanie zainteresowanych pracą wolontariuszy do organizacji 

wyrażającej zainteresowanie pracą wolontariusza.   

Ponadto zakres działań instytucji obejmuje: 

 szkolenia dla wolontariuszy; 

 szkolenia dla organizacji zatrudniających wolontariuszy; 

 pomoc prawną dla organizacji w zakresie prawidłowej organizacji wolontariatu; 

 monitoring przebiegu wolontariatu; 

 ewaluację zrealizowanych działań. 

Poszczególne organizacje świadczą różne zakresy usług. W najbardziej kompleksowych ofertach 

organizują proces wolontariatu od początku i nadzorują jego przebieg: 

W Poznaniu nasze działania to głównie pośrednictwo wolontariatu. Organizacje, które szukają 
wolontariuszy zwracają się do nas. W ramach tego pośrednictwa również szkolimy wolontariuszy. 
Zanim wolontariusz trafi do organizacji, przechodzi szkolenie z prawnych aspektów wolontariatu. 
Świadomość, czym jest wolontariat, jest bardzo niskie. Przeszkalamy ludzi, czego mogą się 
spodziewać, czego oczekiwać, jakie są ich prawa i obowiązki. I jednocześnie przeszkalamy 
koordynatorów wolontariatu. Uczulamy zawsze, że musi być jeden koordynator, który jest 
opiekunem danej osoby, że nie wpuszczamy tak po prostu. Jego sytuacja prawna jest również 
przedstawiona. Przekazujemy informacje o zasadach współpracy z wolontariuszami wraz 
z fundacją „Stocznia” z Warszawy, „Organizacja przyjazna wolontariuszom”. Na podstawie tych 
zasad powstał portal i certyfikacja „Organizacja przyjazna wolontariuszom”. To jest strona 
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www.dobrywolontariat.pl. Wypracowaliśmy wspólnie te zasady na terenie Wielkopolski. 
Dystrybuujemy je, przeszkalamy, zapraszamy koordynatorów, omawiamy każdy punkt.   

(infrastruktura) 

 

Badane instytucje prezentują pełne spektrum specjalizacji wsparcia dla wolontariatu osób 50+ 
poprzez: 

 brak wyspecjalizowanej oferty dla osób 50+ i traktowanie ich jak wszystkich innych 
wolontariuszy:  

A czy zajmujecie się koordynacją wolontariatu „50+? 

Nie. To znaczy świadczymy pośrednictwo. Jesteśmy otwarci. Nie segregujemy ludzi: młodzi, starzy. 
A przyznam się, że do tej pory osoby „50+” się nie zgłaszają. Więc to jest też problem, żeby trafić do 
tej grupy. 

(infrastruktura) 

 uwzględnianie osób 50+ np. poprzez dedykowane im projekty:  

Ja w tamtym roku właśnie realizowałam projekt „Rozkwitamy”, gdzie starsi wolontariusze uczyli się 
tworzenia kwiatów z materiału, czyli najpierw mieli kurs. W każdym razie najpierw mieli kurs 
i później dopiero zostawali tymi wolontariuszami. Czyli dopiero w momencie kiedy się nauczyli tego 
wykonywania kwiatów z materiału, taką dość wyjątkową techniką, szli do domów pomocy 
społecznej i tam uczyli dalej. Czyli stawali się takimi nauczycielami, to też był dosyć ciekawy projekt, 
tylko właśnie w momencie zakończenia projektu te osoby przestały jakby działać. To była typowa 
akcja, fakt, że to był prawie rok, ale po tym czasie one przestały działać. 

(infrastruktura) 

 specjalizację w działalności na rzecz wolontariatu osób 50+: 

Jeden z projektów, które realizujemy to jest wolontariat 50+. W ramach tego projektu zbieramy 
oferty różnych instytucji zaangażowanych w wolontariat 50+, zbieramy też oferty od osób, które 
chcą uczestniczyć. Potem pośredniczymy w kontakcie między nimi. Koordynator dba o to, by 
wszystkie formalności zostały wypełnione w jak najkrótszym czasie: żeby porozumienie zostało 
podpisane, wszystko zostało przygotowane i zabezpieczone. Ma też za zadanie sprawdzić, czy 
wszystko co zostało przedstawione i obiecane wolontariuszowi na początku ma odzwierciedlenie 
w rzeczywistości. 

(infrastruktura) 
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3. Rekomendacje 

W tabeli poniżej przedstawiamy najistotniejsze wnioski i rekomendacje płynące z badania „Aktywni 50+”. 

Lp. Wniosek Rekomendacja Adresat 

rekomendacji 

1. Świadomość 

Bariery świadomościowe były 

wskazywane najczęściej i określane 

jako najpoważniejsze 

i najtrudniejsze do przezwyciężenia. 

Wiele osób powyżej 50. roku życia 

nigdy nawet nie pomyślało o swoim 

potencjalnym zaangażowaniu 

w wolontariat. Co więcej, 

w świadomości tych osób wciąż 

mocne są dwa stereotypy 

działalności wolontariackiej: (1) 

społecznictwo wymuszone w PRL, 

darmowa praca obywateli (2) 

wolontariat kojarzony przez wielu 

za działalność ekskluzywną dla osób 

młodych i bogatych. 

Konieczne są działania informacyjno – promocyjne obalające stereotypy i wskazujące na 

korzyści płynące z wolontariatu. Ważne jest podkreślanie, kto w rzeczywistości angażuje się 

społecznie (profil typowego wolontariusza jest odmienny od stereotypu). Ważne jest 

pokazywanie wzorców i konkretnych przykładów, które będą bliskie odbiorcom tego 

przekazu i nie będą jedynie pokazywać abstrakcyjnej idei. 

Istotne pozostaje również promowanie inicjatyw będących „pokojem przejściowym” do 

innych form zaangażowania wolontariackiego – np. Banków Czasu. 

Co więcej, wskazane jest prowadzenie działań promocyjnych również do osób młodszych 

(30-40 letnich), aby zawczasu zakorzeniać w nich świadomość korzyści z wolontariatu 

i przełamywać stereotypy (wolontariat = młoda osoba). 

ROPS, WRDPP, 

instytucje 

infrastrukturalne 

2. Autopercepcja osób 50+  

Osoby 50+ nie tworzą jednorodnego 

zbioru – postrzeganie siebie jako 

„seniora” jest uzależnione od wieku, 

aktywności zawodowej 

i indywidualnej skłonności do 

aktywności społecznej. Respondenci 

IDI często deklarowali chęć 

zaangażowania na rzecz osób 

„starszych” postrzeganych jako 

Przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych konieczne jest różnicowanie 

komunikatów kierowanych do poszczególnych kategorii. Z tego też względu ważne jest, aby 

systemowe wspieranie wolontariatu 50+ zawierało zdywersyfikowane rozwiązania, które 

będą dopasowane do poszczególnych podgrup osób 50+ (związanych z określonymi 

potrzebami i możliwościami np. chęcią opiekowania się osobami starszymi lub 

wykorzystywania określonego doświadczenia zawodowego). 

ROPS, WRDPP, 

instytucje 

infrastrukturalne 
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starszych od nich – czyli w wieku 

60+ czy 70+.  

3. Promocja idei wolontariatu 

wśród osób 50+ 

Do działań promocyjnych 

wolontariatu wykorzystywani są 

niemal wyłącznie ludzie młodzi. 

Związane jest to również z oporem 

wolontariuszy 50+ z pokazywaniem 

się publicznie, byciem „twarzą” 

organizacji czy wolontariatu 

w ogóle. Brak w przekazach 

promocyjnych osób 50+ zniechęca 

osoby w tym wieku do 

zainteresowania się wolontariatem 

jako działalnością specyficzną dla 

młodego wieku. Rodzą się obawy 

o odnalezienie się takiej osoby 

w wyłącznie młodym środowisku, 

tak różnym w sposobie bycia 

i działania. Podobnie, brak osoby 

50+ w ramach instytucji 

infrastruktury wolontariatu, która 

zajmuje się aktywnością osób 

starszych (Centrum Inicjatyw 

Senioralnych) zmniejsza 

skuteczność i wiarygodność jej 

działań. 

Istotne w zwiększeniu zainteresowania osób powyżej 50. roku życia ideą wolontariatu jest 

zachęcania do zaangażowania się w działania promocyjne osób z tej kategorii wiekowej, 

które stanowiłyby wzorzec, punkt odniesienia dla potencjalnie chętnych osób 50+ do 

podjęcia takiej działalności.  

Co więcej, wskazane byłoby zaangażowanie osób 50+ do zadań aktywizujących tę grupę 

wiekową w instytucjach zajmujących się infrastrukturą wolontariatu (CIS). 

 

ROPS, WRDPP, 

instytucje 

infrastrukturalne 

4. Sposoby pozyskiwania informacji 

przez osoby 50+ 

Pośrednie kanały informacji okazują 

się nieskuteczne w komunikowaniu 

się z osobami powyżej 50. roku 

Wskazane jest, aby podmioty uprawnione do angażowania wolontariuszy, przy ogłaszaniu 

naboru chętnych wolontariuszy korzystały również  z bezpośrednich kanałów komunikacji 

oraz docierały do liderów społeczności lokalnych bądź wykorzystywały kontakty 

towarzyskie już działających wolontariuszy 50+. 

WRDPP, instytucje 

infrastrukturalne, 

instytucje 

uprawnione 

angażowania 
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życia (np. komunikacja poprzez e-

maile, informacje ogłaszane na 

stronach internetowych). Aby trafić 

do osób z tej kategorii wiekowej 

wskazana jest komunikacja 

bezpośrednia, poprzez osobiste 

spotkania czy kontakt telefoniczny. 

Co więcej, istotne jest dotarcie do 

„odźwiernego” w postaci osoby 

darzonej zaufaniem i szacunkiem 

(np. księdza).   

wolontariuszy. 

5. Rekrutowanie wolontariuszy 50+ 

(1) Wyniki badań wskazują, że 

osoby 50+ chętnie angażują się 

w wolontariat akcyjny ze względu 

na krótki i sprecyzowany okres 

zaangażowania oraz szybko 

widoczny efekt działań, a co za tym 

idzie – szybko pojawiającą się 

gratyfikację w postaci poczucia 

satysfakcji z efektów działania.  

(2) Grupa, którą najłatwiej byłoby 

przekonać do zaangażowania 

wolontariackiego, to osoby już 

aktywnie spędzające czas wolny 

i będące ciekawe świata. 

(1) Skutecznym narzędziem wciągania w wolontariat jest zachęcanie w pierwszej 

kolejności do wolontariatu akcyjnego. 

(2) Skierowanie oferty zaangażowania wolontariackiego do osób, które już są aktywne, np. 

do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aktywnych uczestników życia społeczności 

lokalnej etc. 

(3) Korzystanie z doświadczeń i formuły działania Banku Czasu, jako organizacji 

wprowadzającej osoby 50+ w logikę zaangażowania na rzecz dobra innych osób oraz 

własnych korzyści. 

WRDPP, instytucje 

infrastrukturalne, 

instytucje 

uprawnione 

angażowania 

wolontariuszy. 

6. Brak chętnych W50+ do 

świadczenia wolontariatu 

Jedną z najpoważniejszych barier 

angażowania się osób powyżej 50. 

roku życia w wolontariat jest brak 

chętnych do podjęcia takiej 

działalności zgłaszających się 

Wskazane byłoby podjęcie kompleksowych działań mających na celu zwiększenie popytu 

na wolontariuszy, ich podaży oraz dostosowanie oferty organizacji do ich oczekiwań np. 

poprzez realizację/zainicjowanie realizacji/wsparcie realizacji kompleksowego projektu 

(w partnerstwie z org. infrastrukturalnymi) składającego się z następujących 

komponentów: 

– opracowanie systemu koordynacji działań i wymiany informacji w postaci schematu 

postępowania – metodologii współpracy z organizacjami/instytucjami, schematu 

ROPS, WRDPP, 

instytucje 

infrastrukturalne. 
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organizacji mimo deklarowanej 

dużej otwartości na wolontariuszy 

w tym wieku deklarowanej przez 

organizacje. Jednym z przyczyn 

takiego stanu rzeczy jest brak 

czasu doświadczany przez osoby 

powyżej 50. roku życia, związany z 

trzema sytuacjami życiowymi: 

aktywność zawodowa wśród osób w 

wieku produkcyjnym, konieczność 

dodatkowej pracy zarobkowej na 

emeryturze, opieka na osobami 

zależnymi (wnukami/os. starszymi). 

Ta ostatnia sytuacja pokazuje wciąż 

silnie zakorzenione przekonanie 

o tym, że dla starszej kobiety 

podstawową aktywnością   

zadaniem jest opieka nad wnukami, 

co blokuje jej zaangażowanie 

społeczne poza kręgiem rodzinnym.  

pozyskiwania od nich informacji o zapotrzebowaniu na wolontariuszy o określonym profilu 

umiejętności/kompetencji, procedur przetwarzania i udostępniania informacji (np. system 

informatyczny); 

- opracowanie systemu koordynacji przepływu ofert i kanałów komunikacji 

(wyznaczenie biura kontaktowego, stworzenie strony internetowej z bazą ofert, 

opracowanie koncepcji spotkań informujących itd.) 

- opracowanie oferty organizacji ustrukturyzowanej wg. określonych profili 

kompetencji, umiejętności i związanych z nimi zadań (np. grupa organizacji poszukujących 

lekarzy do świadczenia bezpłatnych porad/prelekcji, inna grupa organizacji poszukujących 

opiekunów do opieki nad osobami niepełnosprawnymi itd.). Wskazane byłoby 

uwzględnienie wśród organizacji tych, które są kluczowe z punktu widzenia priorytetów 

polityki społecznej w Wlkp. np. podmiotów ekonomii społecznej (duże deficyty w zakresie 

jakości swoich usług – potrzeba wsparcia przez profesjonalistów). 

- opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej skierowanej do dwóch grup 

odbiorców: 

 instytucji uprawnionych do korzystania z W. – w celu zachęcenia ich do udziału 

i zgłoszenia swojej oferty (sprofilowanej) do organizatora; 

 potencjalnych wolontariuszy. Główną myślą kampanii powinno być hasło 

w rodzaju „poszukiwanie specjalistów/fachowców do/od pomocy”. W związku 

z brakiem świadomości wolontariatu hasło wolontariusz/wolontariat nie 

powinno stanowić przekazu głównego, a rozwinięcie idei pomocy. Kampania 

powinna opierać się na przekazach kierowanych do określonego profilu np. 

lekarzy/inżynierów/opiekunek itd. i powinna zawierać wizerunek/przesłanie 

„ambasadorów” czyli osób w wieku 50+.  

Wszystkie te działania mają na celu tworzenie dobrej przestrzeni dla wdrażania 

i funkcjonowania oddolnych inicjatyw wolontariackich, a nie ich usilnego 

instytucjonalizowania. 

 

Projekt możliwy do realizacji np. w ramach: 

1) Mechanizmu dofinansowania EOG na lata 2009-2014 obszary D i E: 

 D. Obszar programowy: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych;  

 E. Obszar programowy: Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia 

7. Zaangażowanie W50+ przez 

organizacje 

Jedną z poważniejszych barier 

angażowania się osób powyżej 50. 

roku życia w wolontariat jest brak 

pomysłu organizacji na zadania, 

które mogłyby powierzyć takiej 

osobie. Dużo łatwiej jest im 

zaangażować osoby młode, które są 

bardziej chętne do takiej 

działalności, a przy tym bardziej 

elastyczne (szersze spektrum 

możliwych do wykonania zadań), 
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można im powierzyć również te 

mniej wymagające i odpowiedzialne 

zadania. Osoby starsze są 

nastawione na wykorzystywanie 

swoich doświadczeń życiowych, z 

czego chcą czerpać satysfakcję, a nie 

wykonywać jakiekolwiek zadania 

wynikające z bieżących potrzeb 

organizacji. 

nierówności i promowania spójności społecznej.   

Programy Operacyjne zostaną stworzone w I połowie 2012 – inst. odpowiedzialna: MRR; 

http://www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/nabory_wnioskow/Strony/default.aspx   

 

2) Poddziałania 5.4.2 PO KL  Rozwój dialogu obywatelskiego – możliwe typy operacji m.in.: 

 Wypracowanie, upowszechnianie i wdrażanie standardów działania trzeciego 

sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz 

uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną; 

 Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji 

pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących 

centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji 

pozarządowych; 

 Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych 

o charakterze terytorialnym oraz branżowym; 

  Upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi. 

Instytucja odpowiedzialna: Departament EFS w MPiPS – 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/priorytety/art3,dobre-rzadzenie.html 

 

3) Projekty innowacyjne realizowane w ramach Priorytetu V. 

Tematy to m.in.: 

 Wzmocnienie działań na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej (lokalnej, 
regionalnej) – od aktywizacji do partycypacji. 

 Rozwój i wzmocnienie mechanizmów współpracy i współdziałania między 
sektorem pozarządowym, administracją publiczną, partnerami społecznymi, 
zwiększających kapitał społeczny (badania oraz tworzenie i wdrażanie narzędzi 
i modeli) lub wpływających na realizację strategicznych celów kraju/regionu. 

 

Instytucja odpowiedzialna: Departament EFS w MPiPS – 

http://www.kapitalludzki.gov.pl/priorytety/art3,dobre-rzadzenie.html  

 

8. Oczekiwania wobec przedmiotu 

wolontariatu 

Osoby 50+ w ramach wolontariatu 

chciałyby wykorzystywać swoje 

doświadczenie zawodowe, bądź 

życiowe. Może być to związane z 

niechęcią wobec zaangażowania w 

zadania nowe, wymagające 

specyficznych kompetencji i w 

związku z tym rodzące ryzyko 

kompromitacji. Chęć wykorzystania 

posiadanych kompetencji dotyczy w 

takiej samej mierze specjalistów 

(kompetencje zawodowe np. 

lekarzy) co i osób 

niewykwalifikowanych, 

posiadających określone 

umiejętności (np. opieka nad 

dziećmi, gotowanie, naprawy 

domowe). Główną motywacją do 

wykorzystania umiejętności jest 

chęć pomocy innym ludziom w 

potrzebie.  
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9. Oczekiwania wobec 

komunikatów informacyjnych 

Osoby 50+ potrzebują jasnego 

wskazania na czym zadanie 

powinno polegać, jakie są warunki 

i terminy jego wykonania, oraz jaki 

jest oczekiwany rezultat 

wykonywanego zadania. Ogólne 

kampanie informacyjno-

rekrutacyjne nie zawierające takich 

informacji nie są w stosunku do nich 

skuteczne. 

 

 

10. Słabość instytucji będących 

infrastrukturą wolontariatu 

Infrastruktura wolontariatu nie 

stanowi mocnego zaplecza dla 

organizacji angażujących 

wolontariuszy. Poszczególne 

podmioty nie prowadzą 

skoordynowanych działań, nie 

współpracują ze sobą, tracąc tym 

samym szansę większego 

wykorzystania potencjału 

płynącego ze wspólnego 

promowania wolontariatu 50+ i 

wymiany doświadczeń oraz 

kontaktów. 

Instytucje będące infrastrukturą 

wolontariatu nie oferują szkoleń 

i doradztwa w zakresie specyfiki 

zaangażowania wolontariuszy 50+. 

W celu wzmocnienia potencjału organizacji uprawnionych do angażowania wolontariuszy 

do aktywizowania osób 50+ konieczne jest skoordynowanie działań poszczególnych 

instytucji infrastrukturalnych np. poprzez stworzenie zespołu roboczego instytucji 

infrastrukturalnych wolontariatu w ramach WDRPP. Skoordynowanie działalności 

umożliwiłoby zwiększenie skali oddziaływania i potencjału instytucji. W takie działania 

mógłby zaangażować się samorząd, o wsparcie można by również poprosić instytucje 

infrastrukturalne działające na poziomie ogólnopolskim np. Centrum Wolontariatu. 

 

Instytucje infrastrukturalne powinny dążyć do rozszerzenia zakresu swoich usług pod 

kątem wolontariatu osób 50+. 

W tym celu należałoby przeprowadzić analizę stosowanych w zakresie angażowania 

wolontariuszy 50+ rozwiązań w innych krajach europejskich oraz zorganizować wizyty 

studyjne, które pozwalałyby na głębsze poznanie najbardziej skutecznych rozwiązań. 

Wyniki takiej analizy powinny prowadzić do stworzenia oferty instytucji będących 

infrastrukturą wolontariatu w zakresie szkoleń dla organizacji z zakresu specyfiki 

w obszarze sposobów komunikowania się, przydzielania zadań, wykorzystywaniem 

potencjału pracy z osobami starszymi 

 

Ponadto instytucje infrastrukturalne powinny rozszerzyć zakres usług również 

ROPS, WDRPP, 

instytucje 

infrastrukturalne 
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Instytucjom tym brakuje 

odpowiedniej wiedzy i narzędzi, co 

przekłada się na niedostateczne 

wspieranie organizacji 

pozarządowych w tym zakresie. 

o doradztwo dla organizacji w zakresie dostępnych dla nich środków na realizację 

projektów związanych z wolontariatem, w tym osób 50+ np.: 

 

- w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet III. Integracja i aktywizacja 

społeczna. Zabezpieczenie społeczne, obszar 6. Aktywizacja ludzi starych, integracja 

międzypokoleniowa) czy inicjatywy Grundtvig (akcja projekty wolontariatu seniorów) 

 

Potencjalne źródło finansowania: PO FIO 

Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym 

państwie 

Obszary wsparcia: 

1. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane na 

wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie przez pomoc 

w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. 

2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności inicjatywy łączące 

bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu 

i solidarności społecznej. 

 

11. Brak metodologii budowania 

zaangażowania wolontariuszy 

50+, która uwzględniałaby ich 

specyficzne potrzeby. Opracowany 

przez Fundację Pracownia Badań 

i Innowacji Społecznych „Stocznia” 

podręcznik budowania relacji 

z wolontariuszami nie uwzględnia 

specyficznych metod pracy 

z wolontariuszami 50+. 

Zastosowanie odrębnego podejścia 

wobec wolontariuszy 50+ jest, jak 

wynika z badania, konieczne. 

Instytucje infrastrukturalne nie 

znają metod pracy 

Kluczowa w tym aspekcie pozostaje kwestia promowania dobrych praktyk współpracy 

organizacji z wolontariuszami 50+. W założeniu utworzą one punkt wyjścia do utrwalenia 

wzorów kooperacji. Wskazana byłaby wtedy również realizacja/zainicjowanie/wsparcie 

realizacji projektu we współpracy z organizacjami infrastrukturalnymi mającego na celu 

wypracowanie podręcznika angażowania wolontariuszy 50+ np. przy wykorzystaniu 

metodologii zarządzania wiekiem oraz zorganizowanie szkoleń dla organizacji 

pozarządowych w tym zakresie. Wskazana byłoby nawiązanie współpracy z podmiotami, 

które posiadają zweryfikowane doświadczenie w tym zakresie np. w zakresie zarządzania 

wiekiem - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, w zakresie budowania współpracy 

z wolontariuszami – Fundacja Stocznia.  

 

Potencjalne źródło finansowania: 

PO FIO  

Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym 

państwie 

ROPS, WDRPP, 

instytucje 

infrastrukturalne 
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z wolontariuszami 50+, nie widzą 

też w swoim otoczeniu 

potencjalnych źródeł takich 

informacji.  

Obszar wsparcia: 

2. Wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności inicjatywy łączące 

bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu 

i solidarności społecznej. 

 

12. Brak systemowej polityki 

wsparcia wolontariatu na 

poziomie województwa 

wielkopolskiego. 

W woj. wielkopolskim nie ma 

systemowej polityki wspierania 

wolontariatu, a tym bardziej 

wolontariatu osób starszych. Zapisy 

dokumentów strategicznych 

w sposób ogólny odnoszą się do 

wolontariatu oraz do aktywizacji 

osób starszych. W działaniach 

podmiotów odpowiedzialnych za 

współpracę SWW z NGO brak 

przedsięwzięć skierowanych na 

systemowe wsparcie wolontariatu 

osób 50+. Realizowane w trybie 

otwartego konkursu ofert działania 

na rzecz seniorów mają charakter 

w dużej mierze incydentalnych 

wydarzeń, realizowanych na bardzo 

lokalnym poziomie. Wiele 

z przedsięwzięć ma charakter 

bardzo nietrwały – np. konferencje, 

konkursy itd.  

 

Podjęcie kompleksowych działań na poziomie Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego 

- opracowanie regionalnego planu działań na rzecz wspierania aktywności osób 50+ 

z uwzględnieniem obszaru wsparcia wolontariatu seniorskiego – przełożenie na poziom 

regionalny celów i priorytetów Krajowego Planu Działań; 

- powołanie zespołu roboczego ds. rozwiązań systemowych w obszarze wolontariatu (osób 

50+) w ramach WRDPP; 

- włączenie tematyki korzystania z wolontariatu w zakres doradztwa świadczonego przez 

Punkt Konsultacyjny dla NGO w UMWW; jego istotną rolą powinno być inspirowanie 

współdziałania potencjalnie zainteresowanych stron; 

- uwzględnienie w Otwartym konkursie ofert na rok 2012, w działaniach na rzecz seniorów 

jasno sprecyzowanego zadania w obszarze wolontariatu seniorów np. organizacji szkoleń 

dla organizacji pozarządowych w zakresie zatrudniania wolontariuszy 50+,   realizacji 

projektu wpisującego się w zamieszczone pow. propozycje projektów wykorzystujących 

potencjał osób 50+; 

- rozważenie zmiany optyki zlecania zadań w trybie otwartego konkursu ofert na bardziej 

systemową i preferującą skalę regionalną. Jest to ważne szczególnie w przypadku działań 

promocyjnych, które realizowane w sposób rozproszony i na lokalnym poziomie nie 

powodują przyrostu wiedzy i zmiany postaw adresatów tych działań. Jak opisano powyżej 

potrzebna jest przeprowadzona na dużą skalę (regionalną) kampania promocyjna idei 

wolontariatu 50+  z precyzyjnie adresowanymi komunikatami do potencjalnych 

wolontariuszy, oraz do organizacji i instytucji. 

ROPS, UMWW, 

WRDPP. 

13. Brak kompleksowych inicjatyw 

odpowiadających na potrzeby 

Realizacja projektów lokalne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego 

polegające na stworzeniu ekip „złotych rączek” (nieaktywnych zawodowo, lecz jeszcze 

ROPS, JST, NGO. 
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systemowe i jednostkowe osób 

starszych przy wykorzystaniu 

potencjału zaangażowania 

społecznego osób 50+ 

 

Wszyscy biorący udział w badaniu 

respondenci deklarują swoje 

zaangażowanie nieformalne na 

rzecz sąsiadów, znajomych, 

biednych – osób będących 

w potrzebie. Osoby 50 + chcą 

pomagać potrzebującym przy 

wykorzystaniu swoich umiejętności 

i czasu. Kategorią, która często 

pojawia się w wypowiedziach osób 

50+ jako wymagająca pomocy są 

„osoby starsze”, rozumiane jako 

raczej 70+. Osoby 50+ deklarują 

chęć pomocy w codziennych 

sprawach związanych z ich 

umiejętnościami – drobnych 

naprawach, opiece, zakupach itd. 

W kontekście wyzwań związanych 

z systemem opieki i wsparcia dla 

osób w wieku emerytalnym warto 

rozważyć realizację działań 

samopomocowych „młodszych 

starszych” dla „starszych starszych” 

w zakresie usług profilaktycznych 

dla osób starszych. 

Usługi profilaktyczne mogłyby 

zapobiegać przedwczesnemu 

wejściu osób starszych w bardzo 

sprawnych fizycznie mężczyzn posiadających odpowiednie kwalifikacje wynikające 

z doświadczenia zawodowego), którzy byliby skłonni wykorzystać to doświadczenie 

dostosowując miejsce zamieszkania osoby starszej do jej potrzeb i możliwości ruchowych 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się po miejscu zamieszkania (profilaktyka): 

montaż uchwytów, wymiana śliskich posadzek na antypoślizgowe, usunięcie 

niebezpiecznych elementów etc. Korzyści: realizowany model starsi dla starszych (w tym 

wypadku „młodsi-starsi” (50+) dla „starszych-starszych” (70+), wykorzystanie 

doświadczenia zawodowego osób 50+ (w ramach wolontariatu wykonywane są poważne, 

satysfakcjonujące potencjalnych wolontariuszy zadania), co jest bardzo ważne dla 

potencjalnych wolontariuszy; natychmiastowe konkretne efekty (emocjonalna gratyfikacja 

dla wolontariuszy 50+), co również jest bardzo ważne. Z punktu widzenia 

makroekonomicznego – jest to doskonała, trafna inwestycja samorządowa, która znacząco 

obniży koszty opieki nad osobami starszymi. Dodatkowo, uwolni możliwość świadczenia 

pracy i wolontariatu przez dorosłe dzieci osób starszych, w szczególności kobiety 50+, 

którym to dotychczas przypada w znacznej mierze obowiązek opieki na starszymi 

członkami gospodarstwa domowego (por. wyniki badania CATI). Mógłby to być autorski 

program operacyjny ROPS dedykowany samorządom lokalnym – w ramach programu 

współfinansowane ze środków samorządu województwa (a druga część ze środków 

samorządu lokalnego) szkolenie ekip wolontariackich – złotych rączek + narzędzia + 

materiały budowlane (wykończeniowe) – możliwe znaczące oszczędności przy zakupach 

grupowych przy realizacji tych działań w trybie ogólnowojewódzkiego programu.  

 

Możliwe środki finansowania: 

- środki własne JST, 

 

Rola ROPS jako inicjatora/partnera/propagatora.  
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kosztowny system usług 

opiekuńczych wynikłym z urazu 

spowodowanego upadkiem lub 

innym zdarzeniem losowym 

w miejscu zamieszkania 

spowodowany niedostosowaniem 

tego miejsca zamieszkania do 

potrzeb i fizycznych możliwości 

osób starszych. 

Ogólna aktywność osób 50+ 

14. Kluczowe z punktu widzenia 

makroekonomicznego jest 

utrzymanie jak najwyższej 

aktywności zawodowej osób 

powyżej 50 roku życia. Taki cel 

przyświeca zapowiadanej reformie 

systemu emerytalnego w Polsce 

(podniesienie wieku emerytalnego 

do 67 lat). Wolontariat stanowić 

może jedynie formę zastępczą, a nie 

atrakcyjniejszą alternatywę niż 

aktywność zawodowa dla osób 

powyżej 50 roku życia. 

Barierą w aktywności zawodowej 

dla osób powyżej 50 roku życia jest 

przede wszystkim: (1) stan zdrowia 

(albo renta, albo postrzeganie 

pracownika 50+ przez 

pracodawców jako „bardziej 

awaryjnego”, co przekłada się na 

niechęć do zatrudniania tej grupy 

pracowników); (2) niska 

adaptacyjność pracowników do 

Działania instytucji publicznych zmierzać powinny zatem w pierwszej kolejności do 

utrzymania dobrego stanu zdrowia osób powyżej 50 roku życia poprzez rozbudowę 

infrastruktury społecznej (boiska, baseny, ścieżki zdrowia itd.) i prozdrowotnej 

infrastruktury transportowej w miastach (ścieżki rowerowe) przy równoczesnych 

działaniach komplementarnych do tych działań infrastrukturalnych tj. organizacja zajęć 

sportowych dedykowanych osobom starszym, a przede wszystkim promowanie aktywności 

ruchowej (amatorskiego uprawiania sportu) w grupie wiekowej 50+ w celu przełamania 

stereotypu, że aktywność sportowa odpowiednia jest tylko dla ludzi młodych (działania PR, 

idea placement). 

Konieczne są również systemowe zmiany na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

(np. finansowanie z Funduszu Pracy i EFS urlopów szkoleniowych + usługi doradztwa 

zawodowego + bonu edukacyjnego na kursy/szkolenia/studia podyplomowe), czy też 

pozostając w obecnym systemie instytucjonalnym – szczególne preferowanie wsparcia dla 

pracowników 50+ w projektach finansowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL, zwłaszcza 

przy projektach szkoleniowych z zakresu ICT i języków obcych. 

 

Samorząd 

województwa 

wielkopolskiego, 

samorządy lokalne. 
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zmieniających się warunków 

technologicznych, organizacyjnych 

i rynkowych przedsiębiorstwa oraz 

(3) nieumiejętność posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami i brak 

znajomości języków obcych. 

Ponadto, ekonomiści wskazują na 

negatywne skutki absurdalnego 

mechanizmu ochrony przed 

zwolnieniem pracownika 

znajdującego się w okresie 4 lat 

przed emeryturą, co de facto 

szkodzi tym pracownikom (bardzo 

często zwalniani przez 

pracodawców tuz przed wejściem w 

okres ochrony przed zwolnieniem). 

 
 



 
 

   
 

 
 

 

 
 

 


