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INSTRUMENTY PRAWNE WSPIERAJĄCE
ZATRUDNIENIE OSÓB POWYĩEJ 50. ROKU ĩYCIA
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu wskazano najwaĪniejsze rozwiązania prawne
dotyczące wspierania zatrudnienia osób w wieku 50 lat i wiĊcej. Znajdują siĊ one przede
wszystkim w prawie pracy i regulacjach ustawowych dotyczących rynku pracy. Ustanowiono w nich róĪne instrumenty, których zadaniem jest umoĪliwienie uczestnictwa na
rynku pracy osób defaworyzowanych za wzglĊdu na wiek.
Sáowa kluczowe: instrumenty, zatrudnienie, rynek pracy.

Wprowadzenie
Zatrudnienie osób w wieku 50 lat i wiĊcej staje siĊ problemem w wielu krajach europejskich [Trafiaáek, 2006, s. 191]. WiąĪe siĊ on z niekorzystnym
uksztaátowaniem struktury demograficznej ludnoĞci w tej grupie wiekowej1.
W sumie bezrobocie rzadziej dotyka osoby starsze2. Natomiast problem powstaje, kiedy trafią one do ewidencji bezrobotnych3. Szczególną sytuacjĊ grupy osób
1

2

3

W 2006 r. pokolenie 50+ liczyáo ok. 6 mln 336 tys. osób, natomiast w początkach 2015 r. 7 mln
840 tys. osób. WskaĨnik zatrudnienia w tej grupie wiekowej wynosiá 52,6, a wspóáczynnik aktywnoĞci 56%. Ten ostatni element byá najwiĊkszy w grupie 50-54 lata (79,1%), a najmniejszy w grupie wiekowej 60-64 (28,8%). W analogicznym okresie 2010 r. wyniósá on 47%, a w 2012 r. 47,8%
[GUS, 2013, s. 33; GUS, 2014, s. 69; Prognoza, 2014, s. 127 i nast.; Przemiany demograficzne,
2013, s. 15-27].
DziĊki dezaktywizacji zawodowej w przypadku braku pracy (np. poprzez Ğwiadczenia przedemerytalne, emeryturĊ pomostową, Ğwiadczenia kompensacyjne czy rentĊ).
Pozostają w tym stanie dáugo (Ğredni czas to ok. 15,2 miesiąca). Na koniec 2014 r. w urzĊdach
pracy byáo zarejestrowanych 461,2 tys. bezrobotnych powyĪej 50. roku Īycia, a prawo do zasiáku miaá co szósty bezrobotny w tej grupie wiekowej [www 1].

8

Maágorzata Baron-Wiaterek

50+ na rynku pracy wyznaczają przykáadowo takie czynniki jak: utrata zdolnoĞci
psychofizycznych, mniejsza mobilnoĞü zawodowa, dezaktualizacja kwalifikacji
zawodowych itp.
Wszystko to powoduje koniecznoĞü zwrócenia uwagi na szczególną sytuacjĊ
osób powyĪej 50. roku Īycia na rynku pracy, jak równieĪ potraktowanie ich zatrudnienia jako podstawy godnej i autonomicznej aktywnoĞci [Trzos i Zatorska,
2010, s. 22; Rysz-Kowalczyk, 2012, s. 118-126; BáĊdowski, 2013, s. 52 i nast.].
Dlatego teĪ instrumenty polityki zatrudnienia powinny stwarzaü moĪliwoĞü zatrudnienia wszystkich osób zdolnych i gotowych do podjĊcia pracy, zapewniaü
swobodĊ wyboru zatrudnienia, ograniczaü dyskryminacjĊ ze wzglĊdu na wiek,
zapewniaü warunki pracy sprzyjające sprawiedliwemu wynagrodzeniu oraz zachowaniu godnoĞci i zdrowia pracownika, a takĪe korzystanie ze ĞwiadczeĔ zabezpieczenia spoáecznego z tytuáu wykonywania pracy [Schimanek, 2012, s. 84].
Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne wspierające zatrudnienie osób w wieku 50 lat i wiĊcej, oprócz tradycyjnych instrumentów, zawierają takĪe inne, jak
np. szkolenia zawodowe, zachĊty zatrudnieniowe umoĪliwiające zatrudnienie osób
bezrobotnych lub utrzymanie miejsca pracy, bezpoĞrednie tworzenie miejsc pracy
oraz wspieranie podejmowania dziaáalnoĞci gospodarczej [WiĞniewski, 2011, s. 20].
W niniejszym opracowaniu celem jest wskazanie instrumentów zmierzających do poprawy sytuacji osób w wieku 50 lat i wiĊcej na rynku pracy, zawartych w zasadniczych rozwiązaniach prawnych, kreujących podstawy ich aktywizacji zawodowej.
W artykule zastosowano róĪne metody badawcze stosowne do podjĊtego
tematu, ze szczególnym uwzglĊdnieniem metody dogmatyczno-prawnej.

1. Kodeksowe ograniczenia dyskryminacji ze wzglĊdu na wiek
Generalny zakaz dyskryminowania osób w Īyciu politycznym, spoáecznym
lub gospodarczym wystĊpuje w Konstytucji RP (prawo do równego traktowania
– art. 32 ust. 1 i niedyskryminującego traktowania – art. 32 ust. 2). Na podstawie
tych zasad ustrojowych kodeks pracy (dalej – kp) w art. 112 formuáuje zasadĊ
równoĞci pracowników w dziedzinie zatrudnienia, równego traktowania i równych praw dla pracowników, którzy wykonują takie same obowiązki [Perdeus,
2014, s. 53 i nast.]4. Komplementarną do wymienionej zasady jest zasada niedy-

4

Równe traktowanie oznacza brak róĪnicowania w zatrudnieniu z uwagi na cechy osobiste pracowników, a wiĊc np. páeü, wiek, niepeánosprawnoĞü itd.
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skryminacji (art. 113 kp) w zatrudnieniu [Perdeus, 2014, s. 55 i nast.]5. Tak wiĊc
art. 112 kp odnosi siĊ do nakazu równego traktowania pracowników, a art. 113 kp
zakazuje ich dyskryminacji.
Odnosząc te zasady do starszych pracowników, ustawodawca przyjąá, Īe
rozwiązanie stosunku pracy (umowy zawartej na czas nieokreĞlony) przez pracodawcĊ – tylko ze wzglĊdu na osiągniĊcie przez pracownika wieku emerytalnego – stanowi dyskryminacjĊ ze wzglĊdu na wiek [Derlacz-Wawrowska i Latos-Miákowska, 2013, s. 20]6. W innym miejscu (w art. 183) kp wprowadza
zasadĊ niedyskryminacji ujĊtą jako postaü prawa podmiotowego przysáugującego zatrudnionym w stosunku pracy, jak i niezatrudnionym7. Oznacza to, Īe zakaz
dyskryminacji obejmuje zarówno ustalanie warunków zatrudnienia, nawiązanie
i rozwiązanie stosunku pracy, jak i awansowanie oraz dostĊp do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych [Tomaszewska, 2014, s. 20 i nast.]. Do
przepisów dotyczących dyskryminacji nawiązuje art. 6715 kp stanowiący o zasadzie równego traktowania telepracownika8. Postanowienia dotyczące równego
traktowania w zatrudnieniu, w zakresie obowiązków pracodawcy, zawiera takĪe
art. 94 pkt 1 kp [Driczinski, 2015, s. 239 i nast.]9. W niektórych sytuacjach uznaje siĊ jednak, Īe odmienne traktowanie pracowników z przyczyn uznanych za
dyskryminujące jest niekiedy dopuszczalne10.
Ogólnej ochronie zatrudnienia starszych pracowników sáuĪy zakaz (art. 39 kp)
wypowiadania im umów o pracĊ [Wyrok SA, 2012]11. Zmierza on do stabilizowania stosunku pracy osób – poczynając juĪ od 50. roku Īycia, w tym w wieku
przedemerytalnym – szczególnie zagroĪonych bezrobociem i mających niewielkie

5

Za dyskryminacjĊ uznaje siĊ bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy albo nierównomierne traktowanie pracowników, przyznanie niektórym pracownikom mniejszych praw niĪ te, z których korzystają inni pracownicy znajdujący siĊ
w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej.
6
Jest ono nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 kp.
7
Katalog przyczyn dyskryminacji w art. 183a § 1 kp ma charakter otwarty.
8
W zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania
oraz dostĊpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych itp.
9
Przede wszystkim zobowiązuje pracodawcĊ do udostĊpniania pracownikom przepisów dotyczących tej kwestii. Pracodawca obowiązany jest takĪe przeciwdziaáaü mobbingowi, a takĪe ograniczaü go ze wzglĊdu na wiek.
10
Wskazano je w art. 183b oraz w art. 183a § 4 kp. Sytuacje takie są uzasadnione np. obiektywnymi
powodami, istotnymi wymaganiami zawodowymi, zmianą wymiaru czasu pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ochroną rodzicielstwa lub niepeánosprawnoĞci, staĪem, wzglĊdami
wynikającymi z religii, wyznania i Ğwiatopoglądu przy zatrudnieniu w okreĞlonych instytucjach.
11
Jest on szczególnym Ğrodkiem ochrony, stawiającym osoby w sytuacji uprzywilejowanej
w stosunku do innych pracowników oraz pracodawców.
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szanse na podjĊcie nowego zatrudnienia [Góral, 2014, s. 183 i nast.]12. Wspieraniu
zatrudnienia pracownika, który ukoĔczyá 50. rok Īycia, sáuĪy takĪe obniĪenie
kosztów jego pracy w przypadku choroby. Zgodnie z postanowieniem art. 92 kp,
obowiązek zapáaty wynagrodzenia za pracĊ przez pracodawcĊ – w ograniczonej
wysokoĞci – dotyczy tylko pierwszych 14 dni choroby w roku. Po tym okresie
pracownik nabywa prawo do zasiáku chorobowego z ubezpieczenia spoáecznego
[JaĞkowski i Maniewska, 2014, s. 228 i nast.]13.

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym tworzenia warunków zatrudnienia osób po 50. r. Īycia jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej í pzirp). Zalicza ona osoby bezrobotne w wieku 50 lat i wiĊcej do bĊdących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 pkt 3). Dlatego teĪ w stosunku do tej grupy, oprócz usáug poĞrednictwa pracy (art. 36. 1. i nast.) i poradnictwa zawodowego (art. 38. 1. i nast.) urząd
pracy moĪe zastosowaü – w razie koniecznoĞci – inne formy aktywizacji zawodowej, które wspierają podstawowe usáugi rynku pracy. Do instrumentów rynku
pracy – wskazanych przez ustawĊ pzirp – które mogą byü wykorzystane takĪe
w stosunku do osób powyĪej 50. roku Īycia, moĪna zaliczyü finansowanie:
− kosztów przejazdu do pracodawcy lub miejsca pracy, odbywania staĪu, przygotowania zawodowego dorosáych lub zajĊü w zakresie poradnictwa zawodowego (art. 45 ust. 1),
− kosztów zakwaterowania osoby w miejscu pracy, która zostaáa zatrudniona
lub wykonuje inną pracĊ zarobkową, przygotowania zawodowego dorosáych
poza miejscem staáego zamieszkania (art. 45 ust. 2 i 3),
− dodatków aktywizacyjnych (art. 48),
− kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy,
biorących udziaá w targach pracy i gieádach pracy do miejsca zamieszkania
lub pobytu (art. 48a).
Oprócz wymienionych takim instrumentem jest równieĪ dofinansowanie
wyposaĪenia miejsca pracy, podjĊcia dziaáalnoĞci gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (art. 46 pzirp), a takĪe refundowanie kosztów poniesionych z tytuáu opáaconych skáadek na ubezpieczenia spoáeczne
w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (art. 47 pzirp).
12

Ochrona stosunku pracy przewidziana w art. 39 kp dotyczy wypowiedzenia definitywnego,
a takĪe wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i páacy.
13
Art. 6 ust. 2 [ustawy o Ğwiadczeniach pieniĊĪnych z ubezpieczenia].
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KaĪdy z wymienionych instrumentów zostaje uszczegóáowiony w konkretnych formach dziaáaĔ, które odnoszą siĊ do osób w wieku 50+ [KryĔska, 2007,
s. 155]. Ustawodawca przyznaá im takĪe pierwszeĔstwo w skierowaniu do udziaáu
w dodatkowych programach specjalnych aktywizacji zawodowej, które inicjuje
i realizuje starosta samodzielnie lub we wspóápracy z innymi podmiotami rynku
pracy (art. 66a ust. 1 pzirp). Z wiekiem związana jest takĪe moĪliwoĞü ubiegania
siĊ o przyznanie prawa do Ğwiadczenia przedemerytalnego (art. 58 pzirp)14.

2.1. Subsydiowanie zatrudnienia
Tworzenie warunków zatrudnienia dla osób powyĪej 50 lat moĪe dokonywaü siĊ w formie subsydiowania zatrudnienia, które w ustawie pzirp obejmuje:
1) Prace interwencyjne15, wykonywane u pracodawcy na podstawie skierowania przez starostĊ, który finansuje czĊĞü ich kosztów przez okres do 2 lat
lub do 4 lat16.
2) Roboty publiczne17, w których refundowanie kosztów organizatora za zatrudnienie bezrobotnego (wykonującego pracĊ do 12 miesiĊcy) obejmuje
okres do 6 miesiĊcy (art. 57 ust. 1).
3) Prace spoáecznie uĪyteczne – wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do
zasiáku, korzystających ze ĞwiadczeĔ z pomocy spoáecznej18.
4) Skierowanie bezrobotnych 50-latków i starszych do odbycia staĪu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 6 miesiĊcy (art. 53 ust. 1).
5) Zasiáek aktywizacyjny dla bezrobotnego posiadającego prawo do zasiáku,
jeĪeli pracuje w niepeánym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie
niĪsze od minimalnego wynagrodzenia za pracĊ (art. 48 ust.1 pzirp)19.

14

15
16

17
18

19

Po upáywie 6 miesiĊcy od dnia zarejestrowania w urzĊdzie pracy, gdy zostaną speánione warunki do nabycia tego Ğwiadczenia.
Art. 51, art. 56, art. 59, art. 59a, art. 61a ustawy pzirp.
JeĪeli w ramach prac interwencyjnych kierowani są bezrobotni, którzy speániają warunki konieczne do nabycia prawa do Ğwiadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana
w wysokoĞci do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracĊ. W przeciwnym razie refundacja
jest przyznawana w wysokoĞci do 50% minimalnego wynagrodzenia.
Art. 57 ustawy pzirp.
Zgodnie z art. 73a ust. 1. Ich wymiar wynosi do 10 godzin w tygodniu. Mogą je takĪe wykonywaü osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia,
lokalnym programie pomocy spoáecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego,
jeĪeli podjĊáy uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzĊdu pracy
(art. 50 ust. 2 ustawy pzirp).
Dodatek aktywizacyjny przysáuguje w wysokoĞci stanowiącej róĪnicĊ miĊdzy minimalnym
wynagrodzeniem za pracĊ a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wiĊkszej jednak niĪ 50% zasiáku. TakĪe osobie, która z wáasnej inicjatywy podjĊáa zatrudnienie lub inną pracĊ zarobkową.
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2.2. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji
ZwiĊkszenie szansy na podjĊcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej czy teĪ dziaáalnoĞci gospodarczej osób w wieku 50+ wiąĪe siĊ takĪe
z udzielaniem im pomocy w doskonaleniu kwalifikacji w ramach szkoleĔ.
Uczestnictwo w edukacji, przewidziane w ustawie pzirp, finansowane ze Ğrodków Funduszu Pracy (FP) dotyczy:
1) Bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesiĊcy
od dnia zarejestrowania w powiatowym urzĊdzie pracy rozpoczĊli dalszą naukĊ (w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosáych o uprawnieniach szkoáy publicznej albo w szkole wyĪszej w formie studiów niestacjonarnych)20.
2) Przygotowania zawodowego dorosáych21, realizowanego przez pracodawcĊ
lub instytucjĊ szkoleniową we wspóápracy z pracodawcą, które ma na celu
nabywanie umiejĊtnoĞci praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej
– niezbĊdnych do wykonywania zadaĔ zawodowych. MoĪe ono przybraü
formĊ przyuczenia do pracy (od 3 do 6 miesiĊcy) lub praktycznej nauki zawodu (od 6 do12 miesiĊcy). Do odbycia przygotowania zawodowego dorosáych u przedsiĊbiorcy moĪe byü równieĪ skierowana osoba uczestnicząca
w zajĊciach w Centrum Integracji Spoáecznej (CIS) lub indywidualnym programie integracji (art. 61a. 2)22.
3) Kierowania na szkolenia realizowane przez instytucje szkoleniowe na zlecenie urzĊdu pracy lub sfinansowanie kosztów innego kursu do 300% przeciĊtnego wynagrodzenia (art. 40 ust. 1)23.
4) SzkoleĔ z zakresu umiejĊtnoĞci poszukiwania pracy (art. 38 ust. 1a).

20

Art. 55 ustawy pzirp.
Art. 53a-m, art. 54, art. 61a ustawy pzirp [Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosáych].
22
Zgodnie z art. 53i starosta refunduje pracodawcy, z którym zawará umowĊ o przygotowanie
zawodowe dorosáych, wydatki poniesione na uczestnika przygotowania, w szczególnoĞci na
materiaáy i surowce, eksploatacjĊ maszyn i urządzeĔ, odzieĪ roboczą, posiáki regeneracyjne
i inne Ğrodki niezbĊdne do realizacji programu przygotowania w wymiarze do 2% przeciĊtnego
miesiĊcznego wynagrodzenia za kaĪdy peány miesiąc realizacji programu. Inne koszty tej usáugi
rynku pracy okreĞla art. 53 ust l.
23
Finansowanie szkoleĔ osób skierowanych obejmuje koszty instytucji szkoleniowych, wypáacanie stypendiów osobom skierowanym na szkolenia, finansowanie kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyĪywienia związanych z udziaáem w szkoleniach, finansowanie kosztów badaĔ lekarskich lub psychologicznych (ust. 2c art. 40). NaleĪy dodaü, Īe starosta moĪe
takĪe na wniosek bezrobotnego wyraziü zgodĊ na czĊĞciowe sfinansowanie szkolenia, w którym
uczestniczyá na wáasną proĞbĊ albo organizacji lub instytucji pokrywającej czĊĞü kosztów tego
szkolenia. Przepisy art. 40 stosuje siĊ tu odpowiednio (art. 41 ust. 5).
21
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5) Stypendiów lub zasiáków dla bezrobotnego uczestnika szkolenia, na które
zostaá skierowany przez starostĊ24.
6) Udzielenia przez starostĊ na wniosek bezrobotnego nieoprocentowanej poĪyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokoĞci 400% przeciĊtnego
wynagrodzenia (art. 42 ust. 1)25.
7) Finansowania kosztów studiów podyplomowych do wysokoĞci 300% przeciĊtnego wynagrodzenia (art. 42a. 1) oraz stypendium w wysokoĞci 20% kwoty
zasiáku, nawet gdy uczestnik podejmie w ich trakcie pracĊ (ust. 5 ww. art.)26.
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji
mogą byü takĪe zastosowane do osób w wieku 45 lat i powyĪej, wykonujących
inną pracĊ zarobkową lub dziaáalnoĞü gospodarczą, zainteresowanych pomocą
w rozwoju zawodowym. Uzyskanie pomocy wymaga zarejestrowania siĊ w urzĊdzie pracy27.

2.3. Inne instrumenty wspierania zatrudnienia
Rozwijając zakres dostĊpnych instrumentów aktywizacji zawodowej osób
powyĪej 50. roku Īycia, ustawa pzirp przewiduje takĪe moĪliwoĞü wspierania ich
zatrudnienia przez:
1) Granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (art. 60a)28;

24

25

26

27

28

Stypendium wynosi miesiĊcznie do 120% zasiáku. Jego wysokoĞü zaleĪy od iloĞci godzin szkolenia (art. 41 ust. 1). Starosta moĪe takĪe sfinansowaü koszty zakwaterowania i wyĪywienia
bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeĪeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową (ust. 4a ww. art.). MoĪe takĪe sfinansowaü
koszty przejazdu na szkolenie (ust. 4b ww. art.) i egzaminu (ust. 4c). NaleĪy dodaü, Īe starosta
moĪe takĪe na wniosek bezrobotnego wyraziü zgodĊ na czĊĞciowe sfinansowanie szkolenia,
w którym uczestniczyá na wáasną proĞbĊ albo organizacji lub instytucji pokrywającej czĊĞü
kosztów tego szkolenia. Przepisy art. 40 stosuje siĊ tu odpowiednio (art. 41 ust. 5).
Na okres 18 miesiĊcy. W przypadku wykorzystania poĪyczki na cele inne niĪ okreĞlone
w umowie, niepodjĊcia lub nieukoĔczenia szkolenia, poĪyczka podlega bezzwáocznemu zwrotowi w caáoĞci, wraz z odsetkami ustawowymi.
Dodatkowo zainteresowani mogą ubiegaü siĊ o finansowanie kosztów egzaminów umoĪliwiających uzyskanie Ğwiadectw, dyplomów, zaĞwiadczeĔ, uprawnieĔ zawodowych i uzyskania licencji zawodowych – do wysokoĞci 100% przeciĊtnego wynagrodzenia. Istnieje teĪ moĪliwoĞü
sfinansowania kosztów dojazdu na tego typu egzaminy.
Mają tu zastosowanie cytowane wczeĞniej przepisy art. 40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 i art. 42a
ust. 1-4 pzirp.
W rozumieniu art. 67 ust. 5 kp umowa w sprawie utworzenia dla bezrobotnego stanowiska
pracy w formie telepracy, grantu na telepracĊ zobowiązuje pracodawcĊ do utrzymania zatrudnienia skierowanych bezrobotnych przez 12 miesiĊcy, w peánym wymiarze czasu pracy lub
przez okres 18 miesiĊcy w wymiarze póá etatu.

14

Maágorzata Baron-Wiaterek

2) ĝwiadczenia aktywizacyjne dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem
dziecka lub opieką nad osobą zaleĪną (art. 60b)29;
3) Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego (art. 60d);
4) ĝrodki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane pracodawcy na
sfinansowanie kosztów ksztaácenia ustawicznego (art. 69b ust. 1)30;
5) Udzielanie poĪyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej (art. 61e)31.
6) Wzmocnienie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach programu PAI i reintegracji zawodowej i spoáecznej osób zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym [Wojdyáo-Preisner, 2008, s. 5 i nast.]32.
7) Zlecanie podmiotom zewnĊtrznym zadaĔ aktywizacji zawodowej osób dáugotrwale bezrobotnych oraz objĊtych programem PAI (art. 66d)33.
8) Umowy z agencją zatrudnienia o zatrudnienie skierowanego bezrobotnego
bĊdącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy34.
ĝrodkiem wpáywającym na zatrudnienie osoby 50+ moĪe byü zwolnienie
pracodawcy z opáacania skáadek na FP przez okres 12 miesiĊcy – za zatrudnionego, który ukoĔczyá 50. rok Īycia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawaá w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzĊdu pracy (art. 104b ust. 1 pzirp).
NaleĪy dodaü, Īe takĪe ukoĔczenie co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat
dla mĊĪczyzn zwalnia pracodawcĊ z opáacania skáadek na FP.

29
30

31

32

33

34

Przez taki sam okres, jak w przypadku grantu.
Sfinansowanie kosztów (art. 69a ust. 2 pkt 1pzirp) w wysokoĞci 80% (w przypadku mikroprzedsiĊbiorstw w wysokoĞci 100%), nie wiĊcej jednak niĪ 300% przeciĊtnego wynagrodzenia
na uczestnika.
PoĪyczka na podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej jest udzielana na okres nie dáuĪszy niĪ 7 lat
(art. 61i pzirp). Osoba, która uzyskaáa Ğrodki na podjĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej, moĪe równieĪ uzyskaü poĪyczkĊ na utworzenie stanowiska pracy, ale dopiero po upáywie co najmniej
3 miesiĊcy od rozpoczĊcia spáaty wczeĞniej zaciągniĊtej poĪyczki (art. 61j pzirp).
PAI jest związany z trzecim profilem wspierania zatrudnienia (art. 62a pzirp) oraz [Rozporządzenie w sprawie profilowania]. Ma on za zadanie zwiĊkszyü zakres aktywizacji bezrobotnych.
Marszaáek województwa moĪe zleciü, na podstawie umowy, wykonanie dziaáaĔ aktywizacyjnych dla nie mniej niĪ 200 osób podmiotowi niepublicznemu, przede wszystkim agencji zatrudnienia. Jej zobowiązania wskazuje art. 66h pzirp.
Dotyczy to zarówno zatrudnienia na umowĊ o pracĊ, jak i wykonywania innej pracy zarobkowej – na podstawie umów cywilnoprawnych – przez okres co najmniej 6 miesiĊcy. WysokoĞü
refundacji Ğrodków dla agencji nie moĪe przekraczaü 150% przeciĊtnego wynagrodzenia.

Instrumenty prawne wspierające zatrudnienie osób…

15

3. Inne akty prawne
Poza ustawą pzirp, regulacjami prawnymi zawierającymi rozwiązania, które
sáuĪą wspieraniu zatrudnienia osób bĊdących w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, w tym osób bezrobotnych w wieku 50 lat i wiĊcej, są ustawy o: zatrudnieniu socjalnym, spóádzielniach socjalnych, dziaáalnoĞci poĪytku publicznego
i o wolontariacie, pomocy spoáecznej i rehabilitacji zawodowej i spoáecznej oraz
zatrudnianiu osób niepeánosprawnych.
KaĪdy z wymienionych aktów prawnych ksztaátuje wáaĞciwe sobie formy
wspierania zatrudnienia osób w wieku 50 lat i wiĊcej, sáuĪące zaáoĪonym celom.
I tak ustawa o zatrudnieniu socjalnym okreĞla zasady zatrudnienia wspieranego
dla dáugotrwale bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres co najmniej
36 miesiĊcy, przede wszystkim poprzez uczestnictwo w zajĊciach prowadzonych
przez CIS i Kluby Integracji Spoáecznej [Gagacka i Gáąbicka, 2014, s. 161 i nast.].
Rozwiązania te poszerza ustawa o spóádzielniach socjalnych (bĊdących przedsiĊbiorstwem spoáecznym) wypeániających aspekty spoáeczne. Z kolei ustawa o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie stwarza podstawy do prowadzenia
dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez podmioty niepubliczne w celu wykonywania zadaĔ publicznych w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepracujących i zagroĪonych zwolnieniem z pracy. Zadania w zakresie
pomocy spoáecznej osobom i rodzinom okreĞla ustawa o pomocy spoáecznej, która
wskazuje m.in. rodzaje ĞwiadczeĔ oraz zasady i tryb ich udzielania. Szczególną
grupą spoáeczną pozostającą na rynku pracy w trudnej sytuacji są osoby niepeánosprawne. W zakresie zatrudnienia wspieranego dla tych osób ustawa przewiduje
tworzenie Zakáadów Pracy Chronionej i Zakáadów AktywnoĞci Zawodowej [Gagacka i Gáąbicka, 2014, s. 170 i nast.].

Podsumowanie
Utrzymanie aktywnoĞci zawodowej i aktywizacja osób po 50. roku Īycia na
rynku pracy jest w praktyce wobec istniejących uwarunkowaĔ zadaniem skomplikowanym. WiąĪą siĊ one nie tylko ze znacznym wzrostem ich liczby, ale
takĪe – w jakimĞ zakresie – ze stopniowym podnoszeniem wieku emerytalnego,
a takĪe z prawem do zatrudnienia przysáugującym tym starszym pracownikom,
którzy mimo osiągniĊcia wieku emerytalnego mogą i chcą pracowaü35.
35

Pozostaje to w zgodzie z wymogiem równego traktowania wszystkich osób oraz koniecznoĞcią
ochrony przed dyskryminacją w zatrudnieniu, takĪe ze wzglĊdu na wiek.
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Stosunkowo sáaba pozycja osób 50+ na rynku pracy sprawia, Īe znaczenia
nabiera podniesienie poziomu wskaĨnika ich zatrudnienia. Wymaga to w praktyce odpowiedniego wsparcia pracodawców i samych pracobiorców. W tym celu
okreĞlono w przepisach prawa liczne instrumenty aktywnej polityki rynku, które
mają na celu zwiĊkszenie zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób
powyĪej 50. roku Īycia, a takĪe motywowanie samych zainteresowanych do
pozostania na rynku pracy lub do powrotu na niego. WaĪną rolĊ wobec osób
pracujących, jak i zagroĪonych utratą zatrudnienia oraz podejmujących próbĊ
powrotu do zatrudnienia po okresie bezrobocia lub biernoĞci zawodowej speánia
w szczególnoĞci poradnictwo zawodowe, szkolenia i inne formy podnoszenia
kwalifikacji. Udzielaniu pomocy na rynku pracy osobom defaworyzowanym,
jakimi są osoby powyĪej 50. roku Īycia, sáuĪy równieĪ dofinansowanie ich zatrudnienia i zatrudnienie socjalne, które ma za zadanie wypeániaü wiele róĪnych
funkcji, nie tylko dotyczących samego Ğwiadczenia pracy.
Pomimo wielu dostĊpnych form tworzenia warunków zatrudnienia, w obecnych dziaáaniach z zakresu aktywizacji zawodowej osób powyĪej 50. roku Īycia
w praktyce dominują jednak (tradycyjnie) formy áagodzenia ogólnych skutków
bezrobocia zamiast wyraĨnego wspierania ich zatrudnienia na dáuĪszy czas36.
Osoby starsze pozostają gáównie beneficjentami ĞwiadczeĔ z zakresu zabezpieczenia spoáecznego37. Konsekwencją tego stanu jest przeznaczanie coraz wiĊkszych Ğrodków publicznych na zabezpieczenie spoáeczne licznej grupy osób
biernych zawodowo, co niewątpliwie wpáywa na ograniczenia finansowe realizacji programów aktywizacji zawodowej osób w wieku powyĪej 50. roku Īycia.
W dziaáaniach urzĊdów pracy zwraca uwagĊ równieĪ to, Īe wybierane są najtaĔsze formy wspierania zatrudnienia, które poprawiają statystykĊ, ale nie zmieniają sytuacji osób zainteresowanych.
Wszystko to wymaga zmiany podejĞcia. Przede wszystkim konieczne jest
systematyczne dostosowywanie rozwiązaĔ aktywizacji zawodowej osób 50+ do
zmieniającej siĊ sytuacji na rynku pracy, aby móc wyprzedzaü dokonujące siĊ
tam przeksztaácenia demograficzne. Ten kierunek dziaáaĔ wynika z prognoz,

36

37

Przykáadowo dziaáaniami aktywizacyjnymi objĊto 90,3 tys. starszych bezrobotnych, co stanowi
17,9% ogóáu bezrobotnych [www 2, s. 4 i nast.].
Analizując wspóáczynnik aktywnoĞci zarodowej osób po 55. roku Īycia, widaü jego wyraĨny
spadek, natomiast wĞród osób po 60. roku znacznie wiĊkszy. Przykáadowo w pierwszym kwartale 2010 r. wynosiá on 74,0% (dla wieku 50-54), 47,6 (dla wieku 55-59), a po 60 r. Īycia
19,4%. W 2012 r., w tym samym okresie (odpowiednio) wynosiá on 76,4%, 55,0% i 22%,
a w 2015 r. 79,1%, 61,9% i 28,8% [GUS, 2013, s. 33; GUS, 2014, s. 69].
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które wskazują, Īe minimalizowanie skutków bezrobocia osób w wieku 50+
i wiĊcej oraz równowaĪenie ich aktywizacji zawodowej na rynku pracy z czasem
bĊdzie coraz trudniejsze.
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LEGAL INSTRUMENTS TO SUPPORT EMPLOYMENT PEOPLE
OVER THE 50 YEARS OF AGE
Summary: This study identifies the most important legal solutions for supporting the
employment of people aged 50 years and older. They are located primarily in labor law
and statutory regulations regarding the labor market. They set up different instruments
whose purpose is to enable participation in the labor market people disadvantaged based
on age.
Keywords: instruments, employment, people the 50 years old.

