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1. Niż demograficzny wchodzących na rynek pracy
2. Wyż demograficzny odchodzących z rynku pracy
3. Tempo wzrostu gospodarczego
4. Emigracja zarobkowa rodaków wpływa m.in. na 

utrzymywanie się niskiej stopy bezrobocia w Polsce (5,8%) 
oraz kształtowanie się tzw. „rynku pracownika”.

DLACZEGO „INWESTUJEMY” W AKTYWIZACJĘ 
ZAWODOWĄ SENIORÓW?



Senior, czyli kto ?



WSPÓŁCZESNY SENIOR



GDAŃSCY SENIORZY W LICZBACH

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Spraw Obywatelskich, dane według stanu na 2017 r.
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MISJA CENTRUM?
Pomoc w znalezieniu zatrudnienia na pół etatu



JAK DZIAŁAMY



wyspecjalizowane 
pośrednictwo i 
poradnictwo zawodowe



propozycje ofert pracy 
dla seniorów w niepełnym 
wymiarze czasu pracy



pomoc w tworzeniu 
dokumentów 
aplikacyjnych 



organizowanie 
spotkań 

rekrutacyjnych



specjalistyczne warsztaty 
skierowane do seniorów





PROGRAM PILOTAŻOWY „PRACA DLA SENIOREK I SENIORÓW 2019”





Warunki uczestnictwa w programie specjalnym „Praca dla 
Seniorek i Seniorów”

Uczestnikiem programu może być osoba, która spełnia łącznie 
poniższe kryteria:

• ukończyła 60 rok życia,
• spełnia co najmniej jeden z warunków uprawniających do 
otrzymania Gdańskiej Karty Mieszkańca,
• posiada ustalone prawo do emerytury lub renty rodzinnej, 
socjalnej bądź z tytułu niezdolności do pracy,
• nie pracowała w okresie minimum 1 miesiąca przed 
przystąpieniem do programu,
• zarejestrowała się w Gdańskim Urzędzie Pracy jako osoba 
poszukująca pracy,
• jest zainteresowana rozwojem zawodowym oraz podjęciem 
zatrudnienia na okres 12 miesięcy lub dłuższy

W Programie zakłada się udział 100 osób.



PROGRAM PILOTAŻOWY
„PRACA DLA SENIOREK I SENIORÓW 2019”

korzyści dla osób biorących udział w projekcie

1. Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje
2. Możliwość skorzystania (raz na kwartał) z talonów/voucherów

umożliwiających bezpłatne:
- korzystanie z kin, teatrów (talon Dostęp do kultury) lub 
- podnoszenie swoich kwalifikacji (talon na rozwój) lub 
- korzystanie z wybranych usług medycznych (pakiet medyczny)

1. Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej do 6 miesięcy 
(autobusy i tramwaje) 

2. Możliwość korzystania ze wszystkich zniżek i bonusów oferowanych 
przez Kartę Mieszkańca

Liczba uczestników projektu pilotażowego: 100





Dlaczego warto zatrudniać pracownika 
50+

• WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
• OPANOWANIE
• ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE
• DYSPOZYCYJNOŚĆ
• NIŻSZE KOSZTY PRACY



Zwolnienie z opłacania składek 
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych

55 kobieta
60 mężczyzna



Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz 
Pracy 

i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
przysługuje tylko w odniesieniu do pracowników 

w rozumienie kodeksu pracy, czyli zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę. 



Wypłaty wynagrodzenia chorobowego

Oszczędności finansowe daje pracodawcom również krótszy okres wypłaty 
wynagrodzenia chorobowego. W przypadku choroby pracownika po 50. roku 
życia, okres wypłaty zmniejsza się z 33 dni do 14. Od 15. dnia choroby zasiłek 

chorobowy wypłaca ZUS.

Dwutygodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby odnosi się do niezdolności do 
pracy przypadającej w następnych latach po roku kalendarzowym. W którym pracownik ukończył 

50. rok życia.

< 50 r. ż. = 33 
> 50 r. ż. = 14



KLIENCI KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG CENTRUM 
PRACY SENIOREK I SENIORÓW
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ZMOTYWOWANI DO ZATRUDNIENIA
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SENIORZY PODEJMUJĄ PRACĘ NA RÓŻNYCH 
STANOWISKACH

122

pracownik sprzątający
32

pracownik ochrony 19

dozorca 10

pracownik porządkowy 10

konserwator 8

ankieter telefoniczny 6

kasjer/sprzedawca 5

opiekun ekspozycji muzealnych 4

pomoc kuchenna 3

pracownik biurowy 3

pracownik hali/Sali 3

operator pras mimośrodowych 2

pracownik cafe 2

salowa 2

pracownik obsługi turystów 2

barwiarz 1

kapitan żeglugi 1

murarz 1

ogrodnik 1

opiekun osób starszych 1

parkingowy / osoba do obsługi parkingu 1

pracownik gospodarczy 1

pracownik magazynowy 1

pracownik produkcji 1

tester kosmetyków 1

woźna 1



ponad 270
PRACODAWCÓW 

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI
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Dziękuję za uwagę!

Serdecznie zapraszamy
Centrum Pracy Seniorek i Seniorów
al. Grunwaldzka 30/32
80-229 Gdańsk

0 800 125 155
centrum@pracadlaseniorow.pl
www.pracadlaseniorow.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 08:30-14:30
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