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O RAPORCIE

Raport porusza współczesny problem, dotyczący wykluczenia kompetencyjnego na rynku pracy. Obecny 

świat charakteryzuje się ciągłymi zmianami, dynamiką, rozwojem technologicznym, czy szeroko rozu-

mianymi przemianami społeczno-gospodarczymi. Wszystko to prowadzi do nieustannego dostosowy-

wania się do nowych realiów. Aby nie zostać w tyle, bardzo ważne jest nadążanie za technologicznymi 

nowościami, zmianami w stosunkach społecznych czy reorganizacjami czasu i sposobu pracy. Występo-

wanie w społeczeństwie takich cech jak: brak elastyczności, statyczność oraz jednostajność spowodo-

wały powstanie problemu, jakim jest wykluczenie kompetencyjne. W opracowaniu zostało szczegółowo 

przedstawione dane zjawisko oraz jego konsekwencje. 

Raport został oparty na autorskich badaniach wykluczenia kompetencyjnego, które przeprowadzono na 

reprezentatywnej grupie osób na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Całość opracowania uzupełniono o 

dodatkowe badania i wnioski. 

Kolejne części podejmują kwestie wykluczenia cyfrowego oraz społecznego, które wchodzą w skład ni-

niejszego problemu. Raport ma charakter praktyczny - zawiera podsumowanie podejmowanych proble-

mów oraz rekomendacje, dotyczące dalszych kroków i działań zmierzających do ich zminimalizowania. 

Analizując dane zjawisko, dostrzeżono wiele problemów takich jak brak dostępu lub nieumiejętność ko-

rzystania z nowych technologii, brak chęci i możliwości rozwoju osobistego czy niedostosowanie umie-

jętności do wykonywanej pracy. Wszystko to prowadzi do kolejnych wykluczeń m.in. dostępności do 

usług publicznych, życia społecznego, edukacji czy rozrywki. W kontekście niniejszego raportu należy 

podkreślić, niezwykle istotny czynnik, jakim jest rozwój osobisty na każdym etapie życia.

Raport ma na celu zwiększenie świadomości problemu wykluczenia kompetencyjnego i jego konse-

kwencji oraz wskazanie zachowań zmierzających do zapobiegania temu zjawisku. 

WYKLUCZENI 
RAPORT DOTYCZĄCY WYKLUCZENIA KOMPETECYJNEGO I CYFROWEGO 
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METODOLOGIA

Problemem badawczym,  podjętym w niniejszym raporcie, było zjawisko wykluczenia kompetencyjnego 

i jego konsekwencje w życiu społecznym i zawodowym. Do badań wykorzystano  technikę ilościową, 

która pozwala na znalezienie korelacji i porównanie wyników. Celem badania ilościowego był opis sta-

nu problemu, ustalenie charakteru i natężenia powiązań między wynikami oraz  zbadanie dynamiki 

zjawiska. W celach badawczych wykorzystano ankietę, czyli technikę zwaną kwestionariuszem ankiety. 

Ankiety służą do zebrania dużej liczby informacji o zjawiskach występujących w społeczeństwie. Narzę-

dziem badania były ankiety anonimowe. Kwestionariusze nie były podpisywane przez respondentów 

i nie zawierały żadnych pytań, które mogłyby ujawnić osobę respondenta. Dzięki temu, umożliwiono 

respondentowi swobodę odpowiedzi zgodnie z prawdą. 

Badanie zostało wykonane na grupie reprezentatywnej wynoszącej 1000 osób. Respondentami były 

osoby pracujące i bezrobotne w wieku 18+, mieszkające na terenie Polski. W badaniu wzięło udział 45% 

kobiet i 55% mężczyzn, o różnym poziomie wykształcenia oraz miejscu zamieszkania. Nie odnotowano 

znaczącej korelacji, która mogłaby wpływać na wynik badania, pomiędzy tymi czynnikami. 

W niniejszym raporcie postawiono następujące pytania badawcze:

	Czym charakteryzuje się wykluczenie kompetencyjne?

	Jakie są powody występowania wykluczenia kompetencyjnego?

	Które grupy najbardziej narażone są na wykluczenie społeczne?

	Jakie czynności należy podjąć, aby zapobiec wykluczeniu społecznemu?

	Co powoduje, że część społeczeństwa nie korzysta z nowych technologii?

	Czy powodem jest  nastawienie do cyfryzacji, brak motywacji i umiejętności, czy bariery finanso-

we? Jakie grupy społeczne są najbardziej narażone na wykluczenie społeczno-cyfrowe? 

	Jakie aspekty poza samym dostępem do technologii należy wziąć pod uwagę, aby zapobiec zja-

wisku wykluczenia cyfrowego i kompetencyjnego?



6

WYKLUCZENIE KOMPETENCYJNE

Kompetencje (łac. competentia) oznaczają posiadanie wiedzy, która umożliwi wydanie osądu, wypo-

wiedzenia autorytatywnego zdania, zagadnień, na który temat dana osoba może wyrokować, bowiem 

posiada odpowiednie informacje i doświadczenie z tego zakresu. Zatem człowiek kompetentny to oso-

ba, która jest odpowiednio przygotowana do podjęcia się konkretnych działań1.  Możemy wyróżnić trzy 

poziomy kompetencji: 

Źródło: M. Kocór, Nadwyżka czy deficyt kompetencji?: konsekwencje niedopasowania na rynku pracy. Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019

Obok kompetencji pojawia się jednak jeszcze jedno pojęcie – kwalifikacje. Warto jednak odróżnić oba 

pojęcia, bowiem często używane są zamiennie.

1  W. Furmanek, Kompetencje - próba określenia pojęcia, „Edukacja Ogólnotechniczna”, nr 7, 1997

WYKLUCZENI 
RAPORT DOTYCZĄCY WYKLUCZENIA KOMPETECYJNEGO I CYFROWEGO 
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Kompetencje wiążą się z nabytą wiedzą, umiejętnościami, zdolnościami do podejmowania 
określonych działań. 

Kwalifikacje natomiast to kompetencje zweryfikowane, uwierzytelnione za pomocą formalnej 
procedury takiej jak np. certyfikat, czy licencja.

Zmiany, które nastąpiły w drugiej połowie XX wieku, spowodowały znaczące przemiany na rynku pracy 

oraz konieczność zdobywania nowych kompetencji. Kompetencje przestały być jedynie wyznacznikiem 

umiejętności. Zaczęto coraz bardziej kłaść nacisk na zdolności pracownika do realizacji określonych za-

dań. Innymi słowy, zaczęły się liczyć praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej. 

Kompetencje identyfikujemy jako umiejętności, talent, wiedzę jednostki, którą można przeło-
żyć na wymierne osiągnięcia w działaniu. Każdy człowiek posiada inne kompetencje do wy-
konywania określonych zadań, dlatego też nigdy nie znajdziemy dwóch osób o jednakowych 
kompetencjach. 

Obecnie na rynku pracy liczą się jednak nie tylko kompetencje, a świadomość ich posiadania. Jednost-

ka, która ma świadomość swoich umiejętności i wiedzy potrafi wyznaczać granice, posiada oczekiwania 

względem ścieżki rozwoju oraz zna wartość swojej pracy. Dzięki temu nie tylko podejmuje skuteczne i 

pewne decyzje, ale posiada wyznaczony cel samorozwoju. 

Jednostka nieświadoma swoich kompetencji może stać się pasywnym graczem na rynku pracy. Brak 

pewności siebie i swoich działań, sprawia, że taka osoba może deprecjonować swoje umiejętności i nie 

wykorzystywać w pełni nadarzających się okazji. W takiej sytuacji należy podnieść poziom kompetencji 

pracownika do takiego stopnia, aby wzrosło poczucie świadomości posiadanych umiejętności, co auto-

matycznie przełoży się na poziom wykonywanych zadań.

W praktyce zawodowej możemy wyróżnić jeszcze inny rodzaj kompetencji:

Źródło: Opracowanie własne

KOMPETENCJE

Firmowe
Ściśle związane z rodzajem 

wykonywanej pracy (np. znajomości 
obsługi różnych urządzeń, 

umiejętność sporządzania bilansu, 
umiejętność interpretacji przepisów 

prawnych).

Fachowe
Wspólne dla pracowników danej 

organizacji. Powinny je mieć wszystkie 
osoby pracujące dla firmy, niezależnie 

od stanowiska, które zajmują. 
Typowym przykładem jest 

nastawienie na klienta.

Społeczne
Związane są z koniecznością 

kontaktów z innymi ludźmi (np. 
motywowanie pracowników, 

współpraca w zespole).
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Aby sprawdzić zjawisko samoświadomości zapytaliśmy respondentów o to, czy mają zaplanowany wła-

sny rozwój osobisty.

Znacząca większość wskazała, że nie ma zaplanowanych działań, zmierzających do rozwoju osobistego. 

Oznacza to, że 83% badanych nie podchodzi świadomie do kwestii samorozwoju i planowania kariery. 

W kwestii kluczowych umiejętności respondenci zostali poproszeni o zaznaczenie kompetencji, które 

według nich są kluczowe w znalezieniu pracy.

Jakie kompetencje są według Pana/Pani kluczowe w znalezieniu pracy?   
umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres 185 
dbałość o dobrą atmosferę i komunikację w zespole 29 
rozwiązywanie konfliktów 63 
wypracowywanie kompromisów 13 
motywowanie pracowników w zespołach 5-20 osób 61 
logiczne myślenie 93 
duża kreatywność i innowacyjność 17 
komunikatywność i umiejętność pracy w grupie 62 
duża motywacja do pracy 13 
łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu 21 
zdolności perswazyjne 29 
delegowanie zadań i skuteczne ich egzekwowanie 34 
życzliwość i pozytywne nastawienie do ludzi 15 
doskonałe zarządzanie czasem i terminowość 116 
świetna organizacja pracy (także przy pracy zdalnej) 85 

Czy ma Pan/Pani zaplanowany rozwój osobisty?

TAK NIE
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wysoka kultura osobista 23 
łatwość w nawiązywaniu relacji z klientem 143 
dobrze radzę sobie z “trudnymi” klientami 112 
dobrze przyjmuję konstruktywną krytykę 27 
chęć do nauki i samorozwoju 108 
potrafię pracować według ścisłych wytycznych 139 
szybko odnajduję się w nowym środowisku pracy. 49 
znajomość języków programowania java, python i ruby 29 
język angielski - poziom średnio-zaawansowany, zaawansowany 346 
doskonała znajomość zasad seo 11 
bardzo dobra znajomość photoshopa 85 
znajomość narzędzi pakietu office 169 
prawo jazdy kat. B 421 
znajomość narzędzi do e-mail marketingu (np. Mailchimp) 26 
content marketing 36 
wiedza z zakresu trade marketingu 12 
znajomość branży gastronomicznej 43 
przygotowywanie planów sprzedażowych (miesięcznych i rocznych) 117 
znajomość programów modelowania 3d 19 

Najwięcej respondentów, bo aż 42% uważa, że najważniejszą kompetencją, która pomaga w znalezieniu 

pracy jest posiadanie prawa jazdy kat. B. Oznacza to, że mobilność i elastyczność są kluczowymi cechami 

pracownika na rynku pracy. Jednocześnie 34,6 % ankietowanych uznało za ważną umiejętność-  znajo-

mość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Kolejno najwięcej 

osób zaznaczyło umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres (18,5%), znajomość narzędzi 

pakietu office (16,9%), łatwość w nawiązywaniu relacji z klientem (14,3%), pracowanie według ścisłych 

wytycznych (13,9%), czy radzenie sobie z „trudnymi” klientami. Zdecydowana większość wskazywała na 

umiejętności miękkie. 

Inne badania pokazują, że co dziesiąty pracownik nie miał wystarczających kompetencji do realizowania 

powierzonych mu zadań. Rozwój technologiczny i instytucjonalny zmusił pracowników do przekwalifiko-

wania i zmiany swojej roli względem dotychczasowego miejsca pracy. Okazuje się, że statystyki te wciąż 

będą rosły, bowiem sami managerowie wskazują, że w najbliższych latach czeka ich przekwalifikowanie 

ponad 30% swoich pracowników z powodu mi.in automatyzacji2.

Proces ten spowodował, że do użytku zostało wprowadzone pojęcie SUPERJOBS - które łączy  
w sobie obowiązki tradycyjnej pracy, wykorzystanie technologii oraz zaangażowanie złożone-
go zestawu umiejętności3.

2  The social enterprise at work: Paradox as a path forward 2020 Deloitte Global Human Capital Trends, 
Deloitte, 2020
3 Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination, Deloitte University EMEA 
CVBA, 2020
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Jednak samo szkolenie i przebranżawianie nie wystarcza. Deloitte wskazuje, że będzie trzeba stworzyć 

zupełnie nowy profil pracownika. Rosnąca automatyzacja znacząco obniża koszty pracy, jednak nie za-

wsze przekłada się to na wartość wykonanej pracy i efekt końcowy. Dodatkowo okazuje się, że niskie 

kompetencje bardzo mocno korelują z niskimi umiejętnościami. Badania wskazują, że poziom wyklucze-

nia ze względu na niskie kompetencje cywilizacyjne  jest bardzo wysoki, bo wynosi aż 69%. U osób z ni-

skimi umiejętnościami sięga ponad 90%. Istnieje również wykluczenie kompetencyjne powiązane z izo-

lacją społeczną. W tym wypadku u osób z niskimi umiejętnościami poziom wykluczenia sięga ponad 90% 

4.  

Pragnęliśmy zbadać  wagę zjawiska wykluczenia społecznego. Zapytaliśmy respondentów, czy  zdarzyła 

się taka sytuacja, że zostali wykluczeni w pracy z powodu niewystarczających kompetencji.

Okazuje się, że problem jest bardzo poważny. Ponad 95% respondentów wskazało, że zostali wykluczeni 

w pracy z powodu niewystarczających lub nieodpowiednich kompetencji. Wyniki te potwierdzają, że 

zjawisko wykluczenia kompetencyjnego dotyczy coraz większej ilości osób. 

4 Ibidem.

Czy zdarzyło się Panu/Pani być wykluczonym w pracy 
z powodu niewystarczających kompetencji? 

TAK NIE
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Najwięcej osób zostało wykluczonych z powodu niedostatecznego wykształcenia (21,7%), oraz braku 

umiejętności posługiwania się językiem obcym (19,4%). Z badań wynika, że kluczową kompetencją jest 

również posiadanie prawa jazdy, które pozwala pracownikowi być elastycznym oraz mobilnym. Niewiele 

mniej osób wskazało na umiejętność posługiwania się komputerem (17,2%). Pojawia się jeszcze jeden 

ważny problem, a mianowicie wykluczenie cyfrowe, wchodzące w skład wykluczenia kompetencyjnego. 

Na wykluczenie, wynikające braku specjalistycznych szkoleń wskazało 12,8% respondentów. 

Brak jakich kompetencji u Pana/Pani spowodował wykluczenie?

język obcy obsługa komputera prawo jazdy specjalistyczne szkolenia wykształcenie inne
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LUKA KOMPETENCYJNA 

Bardzo ważnym pojęciem zjawiska wykluczenia kompetencyjnego jest luka kompetencyjna. 

„Luka kompetencyjna to niedostosowanie potencjału kompetencyjnego organizacji do wyma-
gań w zakresie urzeczywistniania strategii jej rozwoju”5.

Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje luki kompetencyjnej:  

Istnieje ścisły związek pomiędzy potencjałem kompetencyjnym a efektywnością, dlatego tak ważne jest 

niwelowanie luk występujących w organizacji. Do najważniejszych działań, zapobiegających występo-

waniu luki kompetencyjnej należą: 

	uczenie się oraz studiowanie: uczenie, samokształcenie, nowe zasoby wiedzy, nowe teorie i 

wyniki badań,

	uczenie się od konkurencji: tracing, monitoring, public relations, benchmarking, sponsoring, 

franchising,

	czerpanie wiedzy z otoczenia: biura consultingowe, szkoły biznesu, media, konferencje i 

sympozja, − uczenie się przez wymianę: dialog, dyskusje,negocjacje, wywiady, komunikowa-

nie się, uczenie się przez systematyczne doświadczenie i rozwiązywanie problemów6, 

5 B. Twarowski, Wpływ luki kompetencyjnej na osiąganie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, „Pol-
skie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna” PWN, Warszawa, 2007
6 Malara Z: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. PWN, Warszawa 2006, 
s. 133.

WYKLUCZENI 
RAPORT DOTYCZĄCY WYKLUCZENIA KOMPETECYJNEGO I CYFROWEGO 

LUKA ANTYCYPOWA

dotyczy realizacji celów jakie zamierza 
realizować przedsiębiorstwo w przyszłości

wskazuje, że obecny potencjał kompetencyjny 
jest niewystarczający do urzeczywistnienia 

przyszłych celów organizacji

LUKA BIEŻĄCA

dotyczy celów strategicznych aktualnie 
realizowanych przed przedsiębiorstwo

występowanie luki bieżącej może utrudnić, ale 
i uniemożliwić sprawne funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa
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	pozyskiwanie zasobów materialnych, 

	pozyskiwanie zasobów finansowych,

	wprowadzenie elementów zarządzania wiedzą,

	pozyskiwanie specjalistów na rynku pracy,

	pozyskiwanie kompetencji od partnera biznesowego,

	współpraca z firmami doradczymi,

	współpraca z instytucjami naukowobadawczymi,

	szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne), 

	budowanie własnego potencjału badawczo-rozwojowego, 

	uczenie się w działaniu, 

	uczenie się od konkurentów, 

	outsourcing 7.

Zapytaliśmy respondentów czy posiadają dodatkowe zainteresowania, które nie są związane z pracą 

zawodową. Znaczna część ankietowanych deklaruje posiadanie dodatkowych zainteresowań – 82%. Za-

ledwie 18% badanych nie posiada dodatkowych zainteresowań poza pracą, którą wykonują. Wyniki te 

wskazują, że społeczeństwo  skupia się zarówno na rozwoju zawodowym, ale również na rozwijaniu 

swoich pasji i zainteresowań.

7 Baruk J. i in.: Pragmatyka identyfikacji i likwidacji luki kompetencyjnej, [w:] Sitko-Lutek A. (red.): Polskie 
firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007, s. 250.

Czy posiad Pan/Pani dodatkowe zainteresowania 
(nie związane z pracą)?

TAK NIE
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NIEDPASOWANIE KOMPETENCYJNE 

Obok luki kompetencyjnej należy wymienić również pojęcie niedopasowania kompetencyjnego, które 

odgrywa ogromną role w problemie wykluczenia. Okazuje się bowiem, że problem wykluczenia kompe-

tencyjnego może wynikać nie tylko z nieodpowiedniego wykształcenia, bądź jego braku. Coraz częściej 

na rynku pracy obserwuje się sytuacje, w których osoby o takim samym wykształceniu charakteryzują 

się odmiennymi kompetencjami. Wynika to z różnorodności ścieżek edukacyjnych, podejścia do nauki 

oraz zróżnicowania charakteru ludzkiego, który również warunkuje konkretne nastawienie i możliwości 

wykonywania powierzonych zadań. 

Niedopasowanie kompetencyjne możemy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach:

	Pionowej – gdy poziom wymaganych na stanowisku pracy kompetencji jest różny od posiadane-

go przez kandydatów.

	Poziomej – dotyczącego sytuacji, gdy oczekiwania od osób do pracy na stanowisku wymagają 

innego rodzaju kompetencji niż ̇te posiadają8.

8  N. Baskiewicz, T. Ożóg, Eliminacja luk kompetencyjnych jako podstawa kształtowania zespołów w orga-
nizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 
Politechnika Śląska, 2017

WYKLUCZENI 
RAPORT DOTYCZĄCY WYKLUCZENIA KOMPETECYJNEGO I CYFROWEGO 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TAK

NIE

Czy posiadane kompetencje pokrywają się z tym co wykonuje Pan/ Pani w pracy?
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Przemiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich 20 lat sprawiły, że zmieniają się również oczekiwania wzglę-

dem posiadanych przez pracownika kompetencji. Istnieje zatem jeszcze jeden podział kompetencji na te 

obecne oraz te prognozowane. 

Zapytaliśmy ankietowanych czy posiadane kompetencje pokrywają się z tym, co wykonują w pracy. Wy-

niki okazały się ciekawe. Bowiem aż 58% przyznaje, że kompetencje nie są dostosowane do powierzo-

nych zadań.  Oznacza to, że ponad połowa respondentów nie może realizować i rozwijać w pełni swoich 

umiejętności, które posiada. 
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ZUŻYWANIE SIĘ KOMPETENCJI

W skład wykluczenia kompetencyjnego wchodzi również inny czynnik- zużycie kompetencyjne. Kompe-

tencję ewoluują, ulegają ciągłym zmianom warunkowanym przez nasze doświadczenia, sytuacje życio-

we, lata pracy oraz umiejętności interpersonalne. W sytuacji, gdy nie zapewnimy pracownikowi rozwój, 

jego kompetencje zaczną się zawężać, tym samym powoli staną się czynnikiem wykluczającym z rynku 

pracy. Najczęstsze przyczyny zużycia kompetencyjnego to:

	zużywanie się w wyniku chorób czy starzenia się,

	obniżenie w wyniku rzadkiego wykorzystywania,

	zanik w wyniku zmian technologicznych,

	zużywanie się ̨w następstwie zmian w strukturze zatrudnienia.

	reorganizacja firmy.

Jednak istnieje wiele możliwości zapobiegania takim sytuacją. Najważniejsze jest dbanie o podnoszenie 

kompetencji zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Jednocześnie ważna jest świadomość wagi 

kształcenia na każdym poziomie zawodowym i życiowym (lifelong learning).

WYKLUCZENI 
RAPORT DOTYCZĄCY WYKLUCZENIA KOMPETECYJNEGO I CYFROWEGO 

Czy podejmuje Pan/Pani dodatkowe zajęcia w celach samorozwoju?

NIE Tak, kursy Tak, szkolenia od pracodawcy

Tak, szkolenia prywatne Tak, książki Tak, webinary

Tak, materiały doszkalające
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Zapytaliśmy  respondentów również o to, czy podejmują dodatkowe zajęcia w celach samorozwoju.

Okazuj się jednak , że  aż 61 % badanych nie podejmuje dodatkowych działań zmierzających do rozwoju 

osobistego. Pozostałe 39% głównie skupia się na kursach doszkalających (12,8%) oraz szkoleniach u pra-

codawcy (11,2%).  Kolejno znalazły się szkolenia prywatne, książki, webinary i materiały doszkalające. 

Oznacza to, że musi nastąpić znacząca zmiana w podejściu do zdobytych kwalifikacji oraz zwiększenie 

świadomości obowiązku ciągłego doskonalenia i rozwijania swojej wiedzy. 

Warto zaznaczyć, że problem nie leży jedynie po stronie pracownika. To również pracodawcy nie za-

pewniają odpowiednich kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje swoich pracowników.  Ponad 80% 

respondentów wskazało, że pracodawca nie gwarantuje dodatkowych kursów. Aby jednak podkreślić 

problem, należy zwrócić uwagę, że u pozostałych ankietowanych pracodawca daje możliwości samoroz-

woju, jednak skorzystało z tej możliwośći zaledwie 7,8% badanych. 

Mówiąc o wykluczeniu kompetencyjnym, warto prześledzić sytuację rynkową w Polsce. W roku 2019 

aktywnych zawodowo było 73% osób w wieku 18-69 lat, a pracę wykonywało 69%. Wówczas stopa bez-

robocia wynosiła 5%. Wyższe bezrobocie widoczne było wśród kobiet, osób młodych oraz z niskim wy-

kształceniem.  Warto zaznaczyć, że co czwarta osoba niepracująca w wieku poniżej 55 lat szukała pracy9.

9  Bojanowska-Sosnowska A., Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce, Funda-
cja Przyszłość Pokoleń, 2021

Czy pracodawca gwarantuje dodatkowe kursy kwalifikacyjne?

TAK NIE
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Zapytaliśmy respondentów o wymiar godzin pracy. Zdecydowana większość badanych osób wskazała, 

że pracuje na cały etat- 72,1%.  

Czy brał/a Pan/Pani udział w kursach gwarantowanych przez pracodawcę?

TAK NIE Pracodawca nie gwarantuje kursów
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Patrząc na rok 2020, wpływ pandemii na rynek pracy był zauważalny zarówno u kobiet jak i u męż-

czyzn. W I kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. ubyło 124 tys. pracujących 

w wieku 15–34 lata (88 tys. mężczyzn i 35 tys. kobiet, tj. 3,0% i 1,6%). W kolejnych kwartałach zmiany  

były wyraźniejsze, bowiem w II kwartale ubyło 329 tys. młodych pracujących (155 tys. mężczyzn i 173 

tys. kobiet, tj. 5,3% i 7,7%), w III kwartale zmniejszenie tej zbiorowości wyniosło 356 tys. (176 tys. męż-

czyzn i 180 tys. kobiet, tj. 5,9% i 8,0%), a w IV kwartale populacja ta zmalała  o 329 tys. (176 tys. męż-

czyzn i 152 tys. kobiet, tj. o 6,0% i 6,9%)10.

10  Bojanowska-Sosnowska A. ,Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce, Funda-
cja Przyszłość Pokoleń, 2021
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WYKLUCZENIE KOMPETENCYJNE SENIORÓW

Przez osobę starszą według ustawy z dnia 11 września o 2015 roku o osobach starszych  „oso-
bę starszą” rozumie się osobę, która ukończyła 60 rok życia. Oprócz ustawy, definicję tę konty-
nuuje Główny Urząd Statystyczny.

Problem wykluczenia kompetencyjnego seniorów łączy się również ze zmianami demograficznymi lud-

ności Polski, które dotyczą wzrostu udziału osób starszych w gospodarce i społeczeństwie. Od kilku lat 

zauważalny jest również problem ogólnego starzenia się ludności. Wynika to między innymi z wydłuże-

nia się średniej długości życia Polaków oraz zapaści demograficznej. 

Na skutek przemian społecznych osoby starsze coraz częściej podejmują dodatkową aktywność w po-

staci kształcenia formalnego lub nieformalnego. Co ciekawe, pojęcie „Aktywnego starzenia się” zostało 

wprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia już pod koniec lat 90. XX wieku.  Zgodnie z senackim 

opracowaniem pt. „Aktywność osób starszych”, w 2019 roku Polska znajdowała się dopiero na 23. miej-

scu (spośród 28 państw Unii Europejskiej) w rankingu AAI jeśli chodzi o poziom uczestnictwa seniorów 

w życiu społeczeństwa11.

Możemy wyróżnić podstawowe wskaźniki aktywnego starzenia. Są to między innymi: stan opieki zdro-

wotnej, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, zdolność znalezienia zatrudnienia, zaangażo-

wanie w sprawy lokalnej społeczności, działalność w organizacjach pozarządowych, senioralnych, dzia-

łania hobbistyczne, rozwojowe czy religijne. 

Ważnym czynnikiem utrzymania się na rynku pracy jest ciągła edukacja i rozwój seniorów. 

Okazuje się, że ponad jedna czwarta osób w wieku 60 lat  podejmowała kształcenie formalne lub niefor-

malne, dodatkowo w 2016 roku 50,7% z tych osób deklarowało posługiwanie się przynajmniej jednym 

językiem obcym. W Polsce coraz więcej seniorów aktywnie działa w klubach seniora, kołach gospodyń 

wiejskich, czy grupach organizacji senioralnych12. 

Dzięki ogólnopolskim programom takim jak Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, który 

jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020, powstają kolejne domy i klu-

by seniora w całej Polsce. Program zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, 

11  Kancelaria Senatu, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Aktywność osób starszych, Warszawa 
2019
12  Bojanowska-Sosnowska A. ,Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce, Funda-
cja Przyszłość Pokoleń, 2021

WYKLUCZENI 
RAPORT DOTYCZĄCY WYKLUCZENIA KOMPETECYJNEGO I CYFROWEGO 

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/544
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w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach 

wsparcia „Senior+”.

Do tej pory powstało ponad 1060 Domów i Klubów Seniora, w których osoby starsze mogą rozwijać 

swoje zainteresowania, podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności13. 

Dodatkowo Uniwersytety Trzeciego Wieku stają się coraz bardziej powszechnym sposobem realizacji 

aktywności edukacyjnej osób starszych. 

 Uniwersytety Trzeciego Wieku przybierają cztery główne typy:

	samodzielne organizacje pozarządowe,

	stowarzyszenia, 

	jednostki organizacyjne funkcjonujące w ramach uczelni wyżej publicznej bądź prywatnej, 

	podmioty wyodrębnione w ramach innej organizacji pozarządowej, czy też jako podmioty prowa-

dzące działalność w strukturach jednostek samorządu lokalnego (domy kultury, ośrodki pomocy 

społecznej). 

Podstawowym celem działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest stworzenie możliwości zdobycia 

wiedzy przez osoby starsze, które pragną dalej kontynuować swoją naukę i rozwijać swoje umiejętności. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku zaspokajają potrzeby seniorów takie jak:  samokształcenie, poznawanie 

środowiska, poszerzanie wiedzy i umiejętności, wykonywanie społecznie użytecznych działań, wypeł-

nienie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacja psychiczna i fizyczna, a czasem 

nawet możliwość realizacji młodzieńczych marzeń14.

Warto wspomnieć, że w Polsce podjęto działania wsparcia seniorów. W 2018 roku został przyjęty do-

kument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo- Uczestnictwo- Solidarność. 

Treść wyznaczała kluczowe kierunki rozwoju polityki senioralnej  nadchodzących latach,  a także wska-

zuje podmioty bezpośrednio odpowiadające za ich realizację15.

Według metodologii GUS-u osoby 60+ to osoby należące do wieku poprodukcyjnego. Charakterystyka 

tego okresu jest oparta na zakończeniu pracy zawodowej i przejściu na emeryturę.  Wycofanie się z ryn-

ku pracy osób starszych można opisać  jako sprzężenie zwrotne, pomiędzy społecznymi kompetencjami 

osób starszych a kryzysem wieku zawodowego. Bardzo ważną kwestią jest również odbiór osoby star-

szej- pracującej przez społeczeństwo. Widoczne jest silne oddziaływanie opinii społecznej na samooce-

nę seniorów. Jeżeli osoba starsza będzie uznawana za jednostkę zbędną, wówczas morale pracownika 

13 Ibidem. 
14 Główny Urząd Statystyczny: http://senior.gov.pl/katalog_dobrych_praktyk/strona/14, dostęp: 
02.12.2022
15 Bojanowska-Sosnowska A. ,Wykluczenie kompetencyjne i jego wpływ na rynek pracy w Polsce, Fundacja 
Przyszłość Pokoleń, 2021

http://senior.gov.pl/katalog_dobrych_praktyk/strona/14
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zdecydowanie się obniżą. Utarty stereotyp mniej wydajnego, nieznającego technologicznych nowości i 

schorowanego seniora jest czynnikiem, który zniechęca do zatrudniania starszych osób. 

Jednak okazuje się, że większość badanych (65,6%) deklaruje chęć kontynuowania pracy po ukończeniu 

wieku emerytalnego. Wynik ten wskazuje na kilka kluczowych kwestii. Jedną z nich jest fakt, że granica 

wieku produkcyjnego jest sztucznie ustalonym przedziałem wiekowym, który obecnie nie ma żadnego 

odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy.  Prognozy, dotyczące wydłużenia wieku produkcyjnego, 

stają się realne. Współczynnik obciążenia demograficznego jest na tyle wysoki (68), że w konsekwencji 

prowadzi do przesunięcia granicy wieku produkcyjnego.  Należy również wspomnieć o ujemnym wyniku 

przyrostu naturalnego ludności (-3,6), który w efekcie prowadzi do starzenia się społeczeństwa16. 

Postępująca globalizacja oraz zmiany technologiczne mogą dodatkowo ograniczać możliwości funkcjo-

nowania seniora na rynku pracy. Aby utrzymać się na obecnym stanowisku, osoby starsze muszą sys-

tematycznie zwiększać swoje umiejętności i kompetencje. Jest to o tyle ciekawe zjawisko, że osoby 

starsze często są zmuszone do kilkukrotnego przekwalifikowania w ciągu swojego życia zawodowego. 

Dochodzą do tego nowinki technologiczne, zmiany stylu pracy oraz zarządzania. Przemiany te w efekcie 

prowadzą do coraz większego wykluczenia kompetencyjno-społecznego seniorów.

Jak czytamy w raporcie The Future of Retirement zaledwie 37% badanych przedsiębiorców jest skłon-

nych zaoferować osobie starszej  możliwości do wykonywania nowej pracy, czyli zapewnić jej odpowied-

nie przygotowanie lub dostosować umiejętności do stanowiska pracy. 

16 Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/, dostęp: 02.12.2022

Czy przewiduje Pan/Pani pracę po ukończeniu wieku emerytalnego? 

Tak Nie Nie dotyczy

https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/
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Wykluczenie kompetencyjne to proces, który wynika nie tylko z niedostatecznych warunków na rynku 

pracy czy w samym zawodzie. Problem sięga o wiele głębiej, a mianowicie jest to skutek psychicznego 

nastawienia do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Nie tylko seniorzy, ale także pracownicy po 

ukończeniu szkoły wyższej uważają naukę za proces skończony. Określony wiek powoduje brak chęci do 

podjęcia studiów czy kursów, które wydają się zarezerwowane jedynie dla młodych osób. Tymczasem 

zjawisko konsekwentnego dokształcania się powinno być czymś naturalnym i automatycznym w życiu 

każdego człowieka. 
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WYKLUCZENIE CYFROWE

Według raportu, dotyczącego wykluczenia społeczno-cyfrowego, przeprowadzonego przed Fundację 

Stocznia we współpracy z Fundacją Orange17, w trakcie pandemii nie odnotowano znaczących zmian 

tempa przyrostu liczby osób korzystających z internetu i komputera. Osoby, które korzystały z internetu 

przed ekstremalną sytuacją epidemiologiczną, w czasie zamknięcia społecznego jedynie zwiększyli in-

tensywność korzystania. Co ciekawego, osoby, które wcześniej tego nie robiły, nie zaczęły tego licznie 

wykonywać. Pomimo to sytuacja społeczna znacząco wpłynęła na wzrost wykluczenia cyfrowego a w 

konsekwencji również kompetencyjnego. 

Jak wskazuje raport podczas pandemii internetu w domu nie miało 25% spośród gospodarstw domo-

wych w grupie o najniższych dochodach. Dodatkowo mimo zmniejszenia się dysproporcji w poziomie 

upowszechnienia internetu, różnica pod tym względem między osobami o najlepszej i najgorszej sytu-

acji materialnej wynosi wg ostatnich danych blisko 20 p.p., różnica między najlepiej i najgorzej wykształ-

conymi – 30 p.p., a między młodzieżą a seniorami – aż 59 p.p.

Mimo zmniejszania się przeciętnych różnic w wykorzystaniu sieci mobilnej między obszarami 
peryferyjnymi, pozostającymi w gorszej sytuacji ekonomicznej i społecznej, a dużymi centrami 
miejskimi rosną dysproporcje między „liderami” transferu i obszarami o najniższym jego na-
tężeniu. Mimo że większość kraju dokonała olbrzymiego skoku pod względem intensywności 
wykorzystania sieci, to pozostają obszary, które z upływem czasu pod tym względem odstają 
od innych coraz bardziej. Warto tu w szczególności zwrócić uwagę na Podkarpacie, które w 
pandemii wypada słabiej od innych regionów zarówno pod względem dynamiki transferu mo-
bilnego, jak i stacjonarnego18.

Pandemia znacząco wpłynęła na korzystanie z sieci internetowej. Internauci zaczęli traktować przestrzeń 

wirtualną jako miejsce spotkań z przyjaciółmi, opłacania rachunków, wyszukiwania informacji, robienia 

zakupów, załatwiania spraw urzędowych, konsultacji lekarskich, nauki oraz pracy. 

Niemal połowa użytkowników internetu w Polsce nauczyła się korzystać z konsultacji lekar-
skich właśnie w pandemii. ¼ zaczęła też w tym czasie uczestniczyć w wydarzeniach lub kon-
ferencjach online, spotkaniach zdalnych lub zdalnej edukacji czy pracy, a 1/5 po raz pierwszy 

17  Bartol A., Herbst J.,  Pierścińska A., Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce Stan zjawiska, trendy, 
rekomendacje, Fundacja Stocznia 2021
18  Ibidem.
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uczestniczyła za pośrednictwem sieci w wydarzeniach kulturalnych19.

Według raportu Fundacji Stocznia we współpracy z Fundacją Orange, zdecydowana większość inter-

nautów (głównie starszych) uważa, że osoby wykluczone cyfrowo powinny otrzymać pomoc. Ponad 

połowa respondentów uważa, że odpowiedzialność za tę sytuację powinno wziąć państwo. Niewiele 

mniejszy odsetek uważa, że problemem wykluczenia leży w kwestii operatorów telekomunikacyjnych 

czy samorządów20. 

Działania zmierzające do zapobiegania wykluczenia cyfrowego osób starszych:

	- kursy korzystania i nabycia umiejętności operacyjnych

	- zapewnienie dostępu do urządzeń elektronicznych i internetu

	- edukacja w zakresie bezpieczeństwa korzystania z sieci i weryfikowania informacji (fake newsy, 

cyberzagrożenia)

	- zwiększenie świadomości możliwości związanych z korzystaniem z internetu

	- wzmacnianie kompetencji cyfrowych zarówno osób korzystających i niekorzystających z inter-

netu,

	-  wskazanie możliwości komunikacyjnych, które oferuje Internet

Należy zaznaczyć, że zapewnienie dostępu do internetu osobom starszym nie jest wystarczają-
ce. Ważną kwestią jest edukowanie w zakresie świadomego korzystania z przestrzeni interne-
towej, możliwościach narzędziowych oraz odpowiedniej weryfikacji treści.

19  Bartol A., Herbst J.,  Pierścińska A., Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce Stan zjawiska, trendy, 
rekomendacje, Fundacja Stocznia 2021
20  Ibidem. 
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WNIOSKI 

Problem wykluczenia kompetencyjnego to zjawisko, które dopiero od niedawna jest badane i zauwa-

żane w społeczeństwie. Fakt ten widoczny jest w braku świadomości wagi problemu z jakim mierzy się 

XXI wiek. Nowe technologie, zmiany w podejściu do życia, pracy czy sam proces edukacji- wszystkie te 

czynniki będą w diametralny sposób zmieniać obecny stan. Dynamika przeobrażeń będzie tak silna, że 

nawet młodzi ludzie będą mieć coraz większe problemy w przystosowaniu się do otoczenia, zarówno za-

wodowego jak i społecznego. Wszystkie opisywane zjawiska wymuszają na pracowniku nieustanne do-

kształcanie i  zdobywanie nowych umiejętności. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach nastąpi ogól-

ny wzrost wykształcenia Polaków, co przełoży się na poziom uczestnictwa w życiu społecznym. Mimo 

to świadomość edukacji jest bardzo niska. Nadal większa część społeczeństwa deklaruje brak potrzeby 

dalszego kształcenia. Wynika to z wielu czynników m.in. obawy przed porażką, bariera psychologiczna, 

brak wystarczającej motywacji, a niekiedy uwarunkowania ekonomiczne oraz trudności w dostępie do 

edukacji. 

Aby zapobiec temu zjawisku, należy zwrócić uwagę na rozwój umiejętności podstawowych wśród osób z 

niskimi kompetencjami, które obawiają się dalszego rozwoju. Wykluczenie kompetencyjne może jednak 

objąć osoby o wysokim wykształceniu. Dlatego tak ważne jest zapewnianie pracownikom możliwości 

rozszerzania swoich umiejętności w postaci kursów oraz szkoleń. 

Zmiany muszą nastąpić także w podejściu społeczeństwa do nieustannej nauki, która może trwać nawet 

całe życie. Pracownik, który jest świadomy aktualizacji swoich kompetencji na rynku pracy, skutecznie 

uchroni się przed wykluczeniem kompetencyjnym. 

WYKLUCZENI 
RAPORT DOTYCZĄCY WYKLUCZENIA KOMPETECYJNEGO I CYFROWEGO 
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