
 

 

 

e-biuletyn 
Numer 1 

Mobilność zawodowa 
starszych pracowników w 
Europie 

O projekcie 

CELE 

CaMEO – Mobilność zawodowa starszych pracowników w Europie {Projekt nr 539099-LLP-1-1-2013-

1-UK} jest trwającą 27 miesięcy inicjatywą współfinansowaną ze środków Komisji Europejskiej, za 

pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury. Termin „mobilność” w kontekście finanso-

wania przez UE jest często kojarzony z mobilnością geograficzną, której głównymi beneficjentami i 

odbiorcami są młodzi ludzie w wieku 16-29 lat. Jednak biorąc pod uwagę starzenie się siły roboczej w 

Europie, powszechnie uważa się, że sama mobilność geograficzna nie wystarczy do stawienia czoła 

przyszłym wyzwaniom i niedoborom umiejętności wynikającym z faktu starzenia się populacji. Wyma-

gana jest większa zachęta do dłuższego pozostawania aktywnym zawodowo i zniechęcanie pracowni-

ków do przedwczesnego opuszczania rynku pracy poprzez odejście na wcześniejszą emeryturę czy 

wykorzystanie innych świadczeń socjalnych.  Dlatego, aby opracować prawdziwie innowacyjną strate-

gię, należy uwzględnić wszystkie typy mobilności: geograficzną, w zatrudnieniu i wirtualną. Ogólne 

cele projektu obejmują zredefiniowanie mobilności poprzez połączenie 3 osobnych obszarów: mobil-

ności w zatrudnieniu, mobilności geograficznej oraz mobilności wirtualnej, gdzie:   

 Mobilność w zatrudnieniu oznacza mobilność w ramach pracy u tego samego pracodawcy (np. 

awans), mobilność zawodową oraz mobilność właściwą, czyli zmianę pracodawcy. 

 Mobilność geograficzna oznacza łatwość, z jaką pracownicy mogą zmienić miejsce pracy na inne, 

w innej lokalizacji. 

 Mobilność wirtualna oznacza dostęp do narzędzi wirtualnych mogących wspomóc mobilność 

geograficzną i w zatrudnieniu, takich jak narzędzia do e-learningu, pracy grupowej, pracy zdalnej 

itp. 
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WYZWANIE 

Zmiany demograficzne powodują powstanie wielu wyzwań społecznych i ekonomicznych, które ana-

lizować należy w szerszym kontekście.  Pojawiające się w wyniku starzenia siły roboczej tendencje 

rozpatrywać można na trzech poziomach, jak pokazano na ilustracji powyżej.  Wraz ze zmianami 

tych tendencji, istnieje potrzeba zmian polityki, nastawienia i rozwiązań, by stworzyć nowe strategie 

mające zapewnić konkurencyjność siły roboczej. Ważne jest, by uwzględnić wpływ zmieniających się 

tendencji, radząc sobie z niedoborem umiejętności za pomocą innowacyjnych rozwiązań problemu 

starzenia się społeczeństwa.  Zapewniając starszym pracownikom doradztwo, pomoc i możliwości 

rozwijania mobilności oraz zaspokajania potrzeb naukowych, zaradzimy przyszłym niedoborom 

umiejętności i wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. 

 

Niniejszy projekt obejmuje zarówno skalę makro, mezo, jak i mikro, uwzględniając dwa rodzaje 

wyzwań odnoszących się do mobilności starszych pracowników sektora ICT.  Po pierwsze jest to 

niedostatek wiedzy w zakresie strategii zatrudnienia w sektorze publicznym, prywatnym oraz MŚP, 

pozwalającej maksymalizować, motywować i mobilizować starszych pracowników, by czerpać korzy-

ści z ich dużych umiejętności i doświadczenia.  Jest to kluczowe dla strategii Europa 2020, gdzie 

„jakość kapitału ludzkiego jest decydująca dla sukcesu Europy” i pomoże kształtować przyszłą poli-

tykę w zakresie mobilności pracowników w starszym wieku. 

 

Po drugie, starsi pracownicy muszą sprostać wyzwaniu związanemu z zarządzaniem własną karierą i 

dostępem do odpowiedniego kształcenia, rozwoju, doradztwa i certyfikacji umiejętności, co umożliwi 

im realizację potrzeb i aspiracji oraz pełne uczestnictwo w konkurencji na rynku Europy.  Ponadto, 

deficyt umiejętności ICT, wciąż widoczny u sporej liczby starszych osób, niwelowany będzie poprzez 

zachętę do udziału w e-Academii, utworzonej specjalnie na potrzeby starszych pracowników.  

  

1van Loo. J, Lettmayer, C. and Launikari, M.  (2011) Setting the scene: promoting an inclusive 
labour market for ageing workers IN Working and Ageing, Cededfop, Publications Office, Lux-
embourg: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3053_en.pdf 

RÓŻNE TYPY                
MOBILNOŚCI 

 Mobilność geograficz-

na definiowana jest jako prze-

noszenie się pracownika z 

jednego miejsca w inne. 

 Mobilność w zatrudnie-

niu oznacza mobilność w 

ramach tego samego praco-

dawcy (np. awans), mobilność 

zawodową oraz mobilność 

właściwą (zmianę pracodaw-

cy). 

 Mobilność wirtual-

na oznacza dostęp do narzędzi 

wirtualnych mogących wspo-

móc mobilność geograficzną i 

w zatrudnieniu, takich jak 

narzędzia do e-learningu, 

pracy grupowej, pracy zdalnej 

itp. 

Główne trendy kształtujące zatrudnienie, rynki pracy i społeczności1  
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MOBILNOŚĆ                   
PRACOWNIKÓW 

Termin „mobilność pracowników” 

kojarzony jest często z mobilno-

ścią geograficzną, której benefi-

cjentami i odbiorcami są młodzi 

ludzie w wieku 16-29 lat. Znako-

mita większość badań pokazuje 

jednak, że starsi pracownicy ce-

chują się niższym poziomem mo-

bilności niż młodsi koledzy, przy 

czym niewiele wiadomo na temat 

udanych przykładów mobilności w 

starszej grupie wiekowej.  

 

Wychodzimy z założenia, że sama 

mobilność geograficzna nie wy-

starczy dla zwiększenia liczby 

zatrudnionych starszych pracow-

ników, nie przyczyni się też do ich 

spełnienia zawodowego. Równie 

ważna są: mobilność w zatrudnie-

niu oraz mobilność wirtualna 

(=dostęp do nauczania za pośred-

nictwem ICT), umożliwiając ra-

dzenie sobie z wyzwaniami doty-

czącymi niedoboru umiejętności 

na europejskim rynku pracy.  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3053_en.pdf


Nie ryzykuj! Przeczytaj, przygotuj się i bądź na bieżąco!  

„Jako niedawno mianowana specjalistka ds. projektów polegających na 

wymianie wiedzy w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu  

Strathclyde, mam zaszczyt dołączyć do zespołu CaMEO w roli kierownika 

projektu.   

Jednym z aspektów, które moim zdaniem decydują o wadze tego projektu 

jest fakt, że uwzględnia on wiele form mobilności mogących pomóc star-

szym pracownikom w  zdobyciu i zastosowaniu umiejętności ICT w nowy 

sposób.  Ułatwienie starszym pracownikom zdobycia i utrzymania dobre-

go zatrudnienia, szczególnie w sektorze informatycznym, jest korzystne 

nie tylko dla pracodawców i samych starszych pracowników, ale i dla 

całego społeczeństwa, przynosząc mu korzyści ekonomiczne i społeczne 

wynikające z szerokiej wiedzy i umiejętności, jakie posiadają starsi pra-

cownicy.   

Moim zdaniem ten projekt zapewnia praktyczne narzędzia, pomagające osiągnąć zamierzone cele. 

Podejście kulturowe zmienia się jednak często wolniej niż technologie; mam nadzieję, że nasz projekt 

pomoże także zmienić negatywne i niezgodne z prawdą postrzeganie zatrudniania starszych pracowni-

ków. Cieszę się na współpracę z członkami naszego zespołu projektowego oraz znakomitymi partnera-

mi, co zaowocuje realizacją naszych zamierzeń.”  

Pochodząca z Kanady Megan DePutter ma ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu pro-

jektami, rozwijaniu programów i pracy badawczej, w różnych rolach, dla poprawienia 

partycypacji społecznej wykluczanych grup. Ostatnio Megan pracowała w obszarze HIV/

AIDS, pomagając spełniać potrzeby naukowe i rozwojowe osób marginalizowanych, z 

naciskiem na budowanie partnerstwa obejmującego różne sektory, by umożliwić większy 

udział w życiu społeczności, szczególnie marginalizowanym kobietom. Megan ma dyplom 

magistra socjologii i doświadczenie w wymianie wiedzy w tak odległych dziedzinach, jak 

fizyka kwantowa i potrzeby osób starszych w zakresie zatrudnienia. Megan dołącza do 

projektu CaMEO oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Uniwersytecie Strathclyde 

z dużym entuzjazmem.  

 

Megan DePutter 

Specjalistka ds. projektów polegających na wymianie wiedzy—koordynatorka projektu CaMEO 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE 

PRZESŁANIE NOWEGO KOORDYNATORA PROJEKTU 

W CaMEO poważnie traktujemy ryzyko. 

Jednym z pierwszych produktów projektu 

będzie podręcznik zarządzania ryzykiem. 

Jego zadaniem będzie opisanie sposobu, w 

jaki identyfikowane będzie, analizowane, 

zarządzane i monitorowane ryzyko w pro-

jekcie CaMEO. Po rozpoznaniu potencjal-

nych czynników ryzyka, celem analizy 

ryzyka będzie określenie względnego nara-

żenia na nie, w celu ograniczenia go do 

dopuszczalnego poziomu. Spowoduje to 

wybranie przez uczestników projektu, pod 

kierunkiem osoby zarządzającej projek-

tem, działań zapobiegawczych oraz planu 

awaryjnego (dla ograniczenia wpływu 

ryzyka, jeżeli do niego dojdzie). 

Zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem 

opisaną w podręczniku, należy zadbać o to, 

by działania były: 

proaktywne, skupiające się na zapobiega-

niu, a nie reakcji na to, co już się stało;  

przekazywane i dobrze rozumiane przez, 

zespół realizujący projekt; 

obejmowały regularną ocenę ryzyka przez 

okres trwania projektu, oraz 

przeprowadzane były w sposób terminowy 

przez osobę zarządzającą projektem. 

Powyższe działania powinny zapewnić 

partnerom konsorcjum minimalizację 

wpływu niezaplanowanych zdarzeń na 

projekt, dzięki rozpoznaniu i rozwiązaniu 

potencjalnych problemów, zanim spowo-

dują one ewentualne negatywne konse-

kwencje.  

SERWIS ESKILLS 
LANDSCAPE  

Spróbuj odnaleźć się w dżungli zawo-

dów powiązanych z umiejętnościami, 

kompetencjami i certyfikatami IT 

(eSkills). 

Technologia informatyczna (IT) zmie-

niła zarówno nasze życie prywatne, 

jak i zawodowe. Zarządzanie informa-

cjami stało się bardziej złożone i jest 

obecnie uważane za najważniejszy 

czynnik sukcesu, czy to osobistego, 

czy firmy. 

W Europie zawody powiązane z IT 

(3,7% siły roboczej) w ostatniej deka-

dzie wykazywały wzrost o około 3% 

rocznie. Nadal jednak spodziewać się 

należy niedoboru umiejętności, pod-

czas gdy innowacyjność, konkurencyj-

ność i wzrost stają się coraz bardziej 

uzależnione od dostępności umiejęt-

ności informatycznych. 

 

Serwis eSkills Landscape ułatwia 

pracownikom, organizacjom, trene-

rom i instytucjom certyfikującym 

dostrzeżenie i rozwinięcie umiejętno-

ści niezbędnych do zwiększenia w 

przyszłości innowacyjności i konku-

rencyjności. 

http://www.eskillslandscape.eu/  
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PIERWSZE                                 
MIĘDZYNARODOWE    
SPOTKANIE  PARTNERÓW  

Projekt CAMEO zapoczątkowało 
pierwsze spotkanie partnerów, 
zorganizowane w Łodzi przez  Spo-
łeczną Akademię Nauk w dniach 5 i 
6 lutego 2014 r. 

W spotkaniu udział wzięli przedsta-
wiciele wszystkich partnerów z 
Wielkiej Brytanii, Austrii, Grecji, 
Litwy, Norwegii i Polski. 

Głównym celem spotkania było 
omówienie przez partnerów celów i 
zamierzeń projektu oraz zaplano-
wanie działań na następne dwa 
lata, dla uzyskania wspólnego obra-
zu tego, co musi zostać zrealizowa-
ne, zarówno na poziomie całego 
partnerstwa, jak i poszczególnych 
partnerów. 

Spotkanie pozwoliło także poznać 
partnerów, ich doświadczenia i 
role, jakie odegrają w projekcie 
CAMEO.  

Spotkanie w Łodzi pokazało silną 
motywację partnerów, przyczynia-
jąc się do wzmocnienia i konsolida-
cji zespołu w pracy dla osiągnięcia 
wspólnego celu. 

 

 

 

DRUGIE                                    
MIĘDZYNARODOWE      
SPOTKANIE PARTNERÓW  

Drugie spotkanie partnerów zorga-
nizowano w Wilnie na Litwie, w 
dniach 3—4 lipca 2014 r. Partnerzy 
omówili działania zrealizowane od 
czasu rozpoczęcia projektu. Spotka-
nie rozpoczęła prezentacja dotyczą-
ca zapewniania jakości, kwestii 
zarządzania i administracji, głów-
nego celu spotkania oraz produk-
tów tworzonych w tym momencie. 
Jednym z głównych zadań spotka-
nia jest ukończenie raportu z bada-
nia. Przypomniano informacje 
ogólne dotyczące projektu, dotyczą-
ce  głównych aspektów zmian de-
mograficznych i powodu, dla które-
go należy zająć się problemem 
starzejącej się siły roboczej. Nacisk 
położono na trzy grupy zaintereso-
wanych: poszczególni pracownicy, 
pracodawcy oraz osoby podejmują-
ce decyzje dotyczące polityki.  

ECWT, UMIEJĘTNOŚCI IT I MOBILNOŚĆ 
ZAWODOWA 

W ostatnich latach Europa mierzy się z 

rekordowo wysokim bezrobociem, podczas 

gdy firmy z branży technologicznej cierpią 

na niedobór wykwalifikowanych pracow-

ników. Według Komisji Europejskiej licz-

ba brakujących specjalistów ICT wzrośnie 

do ponad 500 000 w roku 2015 oraz po-

nad 900 000 w roku 2020. W 2013 roku 

powołano Wielką Koalicję ds. Stanowisk 

Cyfrowych, by zaradzić niedopasowaniu 

umiejętności poprzez zachętę do podjęcia 

edukacji czy szkolenia w zakresie ICT i 

umożliwienie bezrobotnym zapełnienia 

wakatów w firmach informatycznych.  

Według danych statystycznych z 2012 r. 

europejscy pracownicy sektora ICT (EU-

27) w sile około 7,4 miliona osób stanowili 

3,4% wszystkich pracowników w Europie. 

Niemal 80% (5,9 miliona) pracowników 

ICT zakwalifikować można jako pracowni-

ków szeregowych, a pozostałe 20% (1,5 

miliona) jako pracowników szczebla kie-

rowniczego (ISCO, 2008). 

Zgodnie z niedawno opublikowanym ra-

portem z europejskiego badania CEPIS e-

Competence Benchmark opartego na od-

powiedziach niemal 2 200 pracowników 

ICT w 31 krajach Europy, typowy informa-

tyk ma 42 lata, a jedynie 16% pracowni-

ków ma mniej niż 30 lat.  

W Europie jedynie 15% informatyków 

stanowią kobiety, przy czym większość z 

nich pracuje jako osoba szkoląca lub kie-

rownik projektów.  

ECWT (Europejskie Centrum Kobiet i 

Technologii) z siedzibą w Norwegii jest 

obecnie zaangażowane w kilka kluczowych 

projektów i działań mających na celu mo-

bilność pracowników sektora ICT. ECWT 

chętnie dzieli się doświadczeniami i nauką 

wyciągniętą z tych projektów i z radością 

wesprze rosnącą społeczność osób bie-

głych w umiejętnościach IT. 

Digital Jobs to dwuletni projekt CIP (ICT-

PSP) realizowany od 1 lutego 2014 do 31 

stycznia 2016 roku, którego celem jest 

dostarczenie infrastruktury Wielkiej Koali-

cji ds. Stanowisk Cyfrowych. Projektowi 

przewodniczy DIGITALEUROPE we 

współpracy z 13 partnerami: Brainport, 

CIONET, DIITEK, ECDL; ECWT, Euro-

CIO, empirica, e-skills UK, European 

Schoolnet, MITA, NUIM, PIN-SME oraz 

Telecentress Europe. W pierwszym roku 

realizacji projektu, ECWT angażowało się 

w tworzenie raportu o aktualnym stanie 

wiedzy w Europie i prezentację najlep-

szych praktyk w zakresie mobilności ICT. 

Dwa raporty z projektu, dotyczące rynku 

pracy dla informatyków w UE oraz inicja-

tyw dotyczących mobilności zawodowej 

ICT, ukażą się wkrótce, a najważniejsze 

ustalenia zaprezentujemy w kolejnej edycji 

naszego biuletynu CaMEO. 
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Zostań członkiem naszej Strategicznej Grupy Doradczej. 
Pomóż zmienić politykę Europy w zakresie zatrudnienia 
osób starszych 

Oto kilka czynników, odpowiadających za dłuższe pozostawanie w tej samej pracy przez starszych pra-

cowników: 

 Po pierwsze, spędzili oni sporo czasu szukając najlepszej możliwej pracy, pasującej do ich umiejęt-

ności, dlatego nie mają powodu, by z niej rezygnować. 

 Po drugie, zdobyli oni wiedzę i umiejętności w bardzo konkretnych obszarach,  często bazując na 

doświadczeniu w pracy, a nie wykształceniu bądź szkoleniach. Dlatego nowy pracodawca może 

mieć problem z określeniem czy rozpoznaniem umiejętności starszych pracowników. Zgromadzo-

ną wiedzę, doświadczenie i umiejętności miękkie nabyte w poprzedniej pracy trudno jest zapre-

zentować w CV. (Haig, 2009). 

 Po trzecie, z uwagi na staż pracy pensje starszych pracowników są stosunkowo wysokie w porów-

naniu z pensjami ludzi młodszych. Jest mniej prawdopodobne, by starszy pracownik przyjął niższe 

wynagrodzenie w nowej pracy. 

 Wreszcie, z uwagi na stały wzrost poziomu wykształcenia, starsi pracownicy są potencjalnie gorzej 

wykształceni niż ich młodsi koledzy. 

 W efekcie, starsi pracownicy, których zwolniono, mają poważne problemy ze znalezieniem nowego 

zatrudnienia i mogą potencjalnie stracić sporą część dochodów. 

W ramach projektu powstanie Strategicz-

na Grupa Doradcza(SGD) złożona z naj-

ważniejszych uczestników projektu, sieci i 

różnorodnych interesariuszy, takich jak 

związki zawodowe, Europejska Izba Go-

spodarcza, decydenci, osoby wpływowe 

itp. Najważniejszym powodem utworzenia 

tej grupy doradczej jest fakt, że problem 

starzenia się siły roboczej stanowi poważ-

ne wyzwanie do UE i jest niezwykle złożo-

ny, z uwagi na obecność polityk krajowych 

oraz unijnych, a także osób i grup zainte-

resowanych, które muszą działać wspólnie 

dla wypracowania realistycznych, solid-

nych rozwiązań.  

Z organizacji, do których się zwrócimy i 

które zareagują pozytywnie, wyłoniona 

zostanie grupa 10 strategicznych dorad-

ców w zakresie rozpowszechniania rezulta-

tów projektu, a także ich wykorzystania i 

zapewnienia trwałości po zakończeniu 

projektu. Wyboru członków grupy doko-

namy na podstawie ich wiedzy fachowej, 

umiejętności i kompetencji w zakresie 

starzejącej się siły roboczej i znajdowania 

zatrudnienia. Uzupełnią oni swoją wiedzą 

wiedzę partnerów projektu, zapewniając 

konsorcjum oraz SGD skuteczne doradz-

two w zakresie projektu i kroków podej-

mowanych dla osiągnięcia zamierzonych 

celów. Grupa doradcza nie będzie formal-

nie decydować o projekcie ani podejściu 

przyjmowanym dla osiągnięcia ustalonych 

rezultatów, lecz raczej przekaże partnerom 

konsorcjum zalecenia oraz najnowszą 

wiedzę i odkrycia, by mogli podejmować 

najlepsze decyzje, maksymalizując sku-

teczność projektu.  

SGD spotka się dwukrotnie, raz w pierw-

szym i raz w drugim roku trwania projek-

tu, odegra przy tym również rolę doradczą 

podczas uruchamiania e-Academii. Człon-

kowie grupy staną się „ambasadorami” 

projektu. Podczas pierwszego spotkania 

grupy koordynator projektu objaśni jej 

członkom cele, powód, dla którego projekt 

potrzebuje ich wiedzy i umiejętności, ocze-

kiwania wobec nich oraz w jaki sposób 

projekt skorzysta na współpracy z grupą, a 

grupa na udziale w projekcie. Zaintereso-

wanych udziałem w grupie prosimy o kon-

takt mailowy z Dimitrisem Raftopoulo-

sems  

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA STARSZYCH PRACOWNIKÓW 

STRATEGICZNA GRUPA DORADCZA (SGD)  
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Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. 

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowie-
dzialności za wykorzystanie znajdujących się tu informacji  

 

Partnerzy: 

KOLEJNE SPOTKANIA 

Spotkanie 3 Wiedeń, Austria  9 i 10 grudnia 2014 r. 

Spotkanie 4 Ateny, Grecja  2 i 3 lipca 2015 r. 

Spotkanie końcowe    Glasgow, Szkocja   Termin do ustalenia  
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