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W artykule przedstawiono pojêcie stereotypu i mechanizmy jego oddzia³ywania. Skoncentrowano siê na 

wysokim poziomie w okresie wyd³u¿enia wieku emerytalnego i starzenia siê spo³eczeñstwa. Na podstawie 

do pracy

Stereotypes about older workers and their connection to wellbeing and work –  a literature review
This paper presents the concept of stereotype and the mechanisms of its impact. Specifically, this paper focuses 
on older workers because of the need to maintain their occupational functioning at a high level in the context 
of the extended retirement age and an aging population. On the basis of a literature review, this paper discusses 
positive and negative stereotypes about older workers, and  their negative effects, e.g., lower work motivation, 
less common development of occupational skills and lower work ability.

Wstêp

-

-

-

wyznanie itd. Polskie Badania Kapita³u Ludzkiego 

do pracy mia³ znaczenie dla 83% badanych praco-

wynosi³ 23 lata, natomiast najwy¿sza granica 

kandydata przekracza³a 50 lat: przedstawicieli w³adz 

-

60+, a nieco ponad 1/3 – w wieku 50 lat lub wiê-
cej. Dodatkowo okaza³o siê, ¿e wiek by³ kryterium 

-

w ¿yciu codziennym, jak i zawodowym.

Stereotypy

-

-

-

-
przystosowawcze (z ang. ), szkodliwe 

do dyskryminacji, tzn. do „nieusprawiedliwionego, 
-

-

w miejscu pracy, zw³aszcza w odniesieniu do pra-

i wyd³u¿aniem wieku emerytalnego, starszych 

o nich jest konieczna. Stereotypy powszechnie wy-

Stereotypy na temat  
starszych pracowników

-

Uczenie siê przez ca³e ¿ycie, tak istotne w kon-
-
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sce popularne – nasz udzia³ w rozmaitych kursach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych i innych 

-

i szkoleniowej jest widoczny od ok. 45. roku ¿ycia 
(rys.).

-

-
-
-

-

Z drugiej strony, sami starsi pracownicy czê-

przekonania wraz z wyd³u¿eniem wieku emerytal-

-

W licznych badaniach analizowano stereotypy 
-

pozytywne, jak i negatywne. Z jednej strony pozy-

-

ni¿ m³odsi. Z drugiej strony, pomimo ¿e odbiera 

-
nych, mniej sk³onnych do uczenia siê nowych rzeczy, 
mniej: efektywnych, inteligentnych, kreatywnych, 

s³abiej zmotywowanych do pracy, nauki i rozwoju ni¿ 
-

-

-
tywowani, mniej chêtni do uczestniczenia w szko-
leniach i rozwoju zawodowym, bardziej odporni 

-
wagi miêdzy ¿yciem prywatnym a zawodowym. 

niemal 210 tys. badanych, wynik³o jedynie, ¿e starsi 

w szkoleniach i innych formach kszta³cenia i roz-

-

mniej okazji do udzia³u w szkoleniach i innych 

traktowani przez prze³o¿onych mniej sprawiedliwie 

Wp³yw stereotypów na zachowanie 
pracowników

-

-
gatywnych zachowañ stereotypizowanych grup 
czynnikami wewnêtrznymi (cechy charakteru), 
a pozytywnych zachowañ czynnikami zewnêtrzny-

-
-

Przyk³adem jest zjawisko nazywane zagro¿enie 
stereotypem,  oznacza lêk przejawiany przez 
przedstawiciela stereotypizowanej grupy przed 

potwierdzeniem siê stereotypu i w konsekwencji 
–zachowanie z nim zgodne. Na przyk³ad, kobiety 

-

-
waniu stereotypu przez prezentacjê negatywnych 

-

do zgody na ewentualne podtrzymywanie funkcji 

-
-

-
leniach zawodowych i przewidywanego czasu 

-

do dalszego kszta³cenia i rozwoju, ni¿ pracownicy, 

Z badañ tych wynika, ¿e rola kultury organizacji 

-

-

miêdzy poczuciem stereotypizacji w miejscu pracy 
a zaanga¿owaniem organizacyjnym starszych 

ich poczucie stereotypizacji, tym mniejsze przejawiali 
zaanga¿owanie organizacyjne. Jest to o tyle istotny 
wynik, ¿e, jak stwierdza autor, badañ nad poczuciem 

-

Ze wzglêdu na zweryfikowane w wielu ju¿ ba-
-
-

-

Uczestnictwo  
w kursach/ 
szkoleniach  
(inne niż BHP, 
Ppoż)

Uczestnictwo  
w obowiązkowych 
kursach/ 
szkoleniach  
BHP, Ppoż

Samokształcenie

Edukacja  
formalna

Podnoszenie  
kompetencji  
w jakiejkolwiek 
formie

68

39
35 33

35

29
24

20
16

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



BP 4/2015 13

¿e poczucie zagro¿enia stereotypem rozumiane 

zaanga¿owaniem w pracê, gniewem, mniejszym 
-

organizacyjnym (tj. stopniem poczucia stereotypi-

Zgodnie z przewidywaniami wykazano, ¿e wiêksze 

-

-

-
wa³y negatywne stereotypy nt. starszych pracow-

i innych formach doskonalenia zawodowego. 
A tam, gdzie starsi pracownicy nie odczuwali prze-

-
-

cownicy odczuwali wiêkszy stopieñ stereotypizacji, 
zatrudniano ich mniej, a tak¿e rzadziej wystêpowa³y 

-
zacji zmniejsza³o zaanga¿owanie organizacyjne 

Dodatkowo analizowany status, czyli miejsce 

jak i z zadowoleniem z pracy i zaanga¿owaniem 

to, ¿e postrzeganie siebie na wysokim szczeblu 

ergo starsi 

znaczenie w traktowaniu podw³adnych, motywo-

i do pozostawania w pracy.

Mo¿liwe dzia³ania
Mimo ¿e raz sformu³owane stereotypy nie³atwo 

-

-

do kierowania ich na szkolenia, co przek³ada siê 

Z wprowadzeniem polityki antydyskryminacyjnej 

na bardziej efektywnym i racjonalnym wykorzysta-

mo¿na m.in. w artykule pt. „Przyk³ady dobrych prak-

-
mowane na szczeblu pañstwowym. Ich przyk³adem 

www.50plus.gov.pl). Inne mo¿liwe 

np. rozpowszechnianie wiedzy gerontologicznej 
-

Ich optymalne funkcjonowanie na rynku pracy 
-

W ramach III etapu programu wieloletniego 

materia³y informacyjne i szkoleniowe dla praco-

-

Podsumowanie

-

-
-

psychiczne i fizyczne, czy wreszcie na wyniki pracy, 

-
-

alnych cech, a tak¿e od wymagañ pracy i jej cha-

-

BIBLIOGRAFIA

ludzki w Polsce
BKL z 2012 r. PARP 2013

Healthy Work in an 

. Germany: Federal Association of Company 
Health Insurance Funds, ENWHP 2006

Psychologia spo-
³eczna. Serce i umys³.

poznania spo³ecznego
Age 

stereotypes and discriminatory attitudes towards older 
workers: An East-West comparison. Human Relations. 

This Old Stereotype: 
. 

 2005, 61,2:267-285

workers: a meta-analysis. 
Series B: Psychological Sciences and Social Sciences” 
2011,66,

Age stereotypes in 
the workplace: Common stereotypes, moderators, and 

, 158-188

Aging and participation 

(red.) Oxford Handbook of Work and Aging (pp. 137-150). 
Oxford University Press 2012

Oh Won’t You Stay Just a Little Bit 

, 

Houtman I.L.D. i Bongers P.M. On the relationships among 

redukuj¹ce zagro¿enie stereotypem. „Psychologia 
Spo³eczna” 

The stereotype-mat-

stereotypes correspond to outcomes
Aging” 

Age Climate. Age Stereotypes in 
Organizations and Older Worker

http://www.jacobs-

T.J. i Roberson L. Contending with stereotype threat at 

Psychologist” 
Stereotype 

-
 

2013,28,1: 17-27
Stereotyping Older Workers and 

Journal of Aging”, 2006,24,4:353-366

E. i Maliñska M. 

50+. „Bezpieczeñstwo Pracy. Nauka i Praktyka” 2012, 
486,3:12-15

. Grupa ryzyka na rynku 
. 

Difin 2012

-

Badañ i Rozwoju. Koordynator programu: Central-

Badawczy.


