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PRACODAWCA I SMP POWINNI MIED WSPÓLNY CEL, A KORZYŚCI POWINNY BYD TRÓJSTRONNE 

Czas, miejsce, umowa – jako punkt wyjścia do 
współpracy 

• Elastycznośd; 
• Geograficzna bliskośd; 
• Długotrwała współpraca 

Dialog 

• Wspólne cele i wspólna wizja przyszłości; 
• Częsty kontakt na różnych poziomach organizacji; 
• Wzajemne oddziaływanie; 
• Zaufanie 

Jasne określenie ról 

• Smp jako ekspert – ma wiedzę, kompetencje i umiejętności, 
których potrzebuje pracodawca; 

• Smp koncentruje się na działaniach medycznych, profilaktycznych 
i podejściu kompleksowym; 

• Smp nie konkuruje z działem HR. 



Zarządzanie wiekiem w miejscu pracy 



Zarządzanie wiekiem w miejscu pracy 

Takie podejście do zarządzania personelem w organizacji, które 
uwzględnia wiek, proces starzenia się i cykl życia jednostek, w celu 

stworzenia środowiska pracy sprzyjającego pracownikom w każdym 
wieku, umożliwiającego wykorzystanie ich możliwości i zaspokojenie 

potrzeb.  
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Jakie elementy składają się na zarządzanie wiekiem? 



Główne wymiary zarządzania wiekiem  
(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions EUROFUND) 

Zatrudnienie  Uczenie się  
Szkolenia i 
kształcenie 

przez całe życie  

Planowanie 
kariery  

Elastyczny czas 
pracy  

Ochrona i 
promocja 
zdrowia 

Dostosowanie 
miejsca pracy  

Zmiany 
stanowiska 

pracy 

Strategia 
wyjścia z firmy 

Przejście na 
emeryturę  
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Kluczowe elementy dobrych praktyk w ochronie 
zdrowia w ramach zarządzania wiekiem (EUROFUND) 

Badanie ryzyka 
zdrowotnego w miejscu 

pracy 

Opracowywanie 
raportów zdrowotnych 

Korzystanie z porad 
ekspertów ds. zdrowia 

Badania ankietowe 
wśród pracowników 

Udział pracowników w 
zarządzaniu wiekiem i 

ich edukacja 

Regularna kontrola 
zdrowia 

Przygotowanie 
(edukacja) kluczowych 
trenerów i wybranych 

pracowników w 
technikach zarządzania 

zdrowiem 

Ergonomiczne 
dostosowanie 

stanowiska pracy 

Prewencyjna 
reorganizacja i 

przesunięcie wybranych 
pracowników na inne 

stanowiska pracy 

Dostosowanie 
organizacji czasu pracy 

do potrzeb 
zdrowotnych, w tym 
elastyczny czas pracy  
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Zagrożenia dla starszych pracowników 



Szczególne zagrożenia dla starszych pracowników 

Praca zmianowa, w 
tym nocna  

Praca w godzinach 
nadliczbowych  

Pyły 
Wibracja 

miejscowa 
Mikroklimat gorący 

i zimny  

Hałas  

Praca z 
dominującym 
obciążeniem 

fizycznym 

Czynniki chemiczne  
Czynniki 

psychospołeczne 

Dodatkowe zadania 
poza własnym 
stanowiskiem 

Nierównomierne 
tempo pracy  

Nowe technologie 



Zagadnienia związane z badaniami profilaktycznymi  



Komunikacja pracodawcy z lekarzem sprawującym opiekę 
profilaktyczną 

• Skierowanie 

• Wizytacja stanowiska pracy 

• Przekazywanie informacji o ograniczeniach/przeciwwskazaniach do 
pracy 

• Dostosowanie, modyfikacja stanowiska pracy 

 



Czy można dopisywad ograniczenia na orzeczeniu? 

Jak pracodawca odnosi się do uwag typu „bez pracy na wysokości”, „bez 
dźwigania powyżej 15 kg”, „bez pracy nocnej”? 



Skoro nie powinniśmy dopisywad ograniczeo na orzeczeniu,  

w jaki sposób należy postąpid? 



Czym kooczy się badanie profilaktyczne? 

Czy tylko wydaniem orzeczenia o istnieniu lub braku 
przeciwwskazao do pracy? 



Zalecenia dla pracodawcy i pracownika   

Zalecenia dla pracodawcy mogą dotyczyd: 

• ograniczeo lub zmiany sposobu wykonywania niektórych czynności, 
stosowania ochron osobistych lub zmiany organizacji pracy. 

• Do wykorzystania - udział lekarza SMP w posiedzeniach komisji BHP.  

Zalecenia dla pracownika 
• informacja o swoim stanie zdrowia, dokonaną na podstawie 

przeprowadzonego badania i wyników badao dodatkowych, oceny czynników 
ryzyka chorób przewlekłych oraz zalecenia wynikające ze stwierdzonych 
odchyleo;  

• zwiększenie świadomości zdrowotnej pacjenta, promocja zdrowia oraz 
wczesne wykrywanie istniejących problemów zdrowotnych.  



Od czego zależy częstośd badao profilaktycznych? 



Częstotliwośd badao profilaktycznych  

Wskazówki do badao profilaktycznych pracowników określają częstotliwośd badao okresowych w 
różnych przedziałach czasowych. Górny przedział dotyczy stanowisk, na których ryzyko zdrowotne 

jest małe. W przypadku występowania dolegliwości lekarz powinien wyznaczyd krótszy termin 
następnego badania okresowego.  

Błędne jest powszechne przekonanie, że u pracownika ze zdiagnozowanymi schorzeniami badania 
okresowe powinny byd wykonywane częściej! 

Częstotliwośd badao jest ustalana w zależności od rodzaju i wielkości narażenia zawodowego, typu 
schorzenia, stopnia zaawansowania i dynamiki zmian chorobowych i ewentualnego wpływu 
postępu choroby na możliwośd wykonywania pracy w przyszłości lub też od potencjalnego 

negatywnego wpływu pracy na progresję zmian chorobowych pracownika. 

Jeśli choroba jest niezmienna od wielu lat (np. stałe upośledzenie funkcji układu ruchu) nie ma 
potrzeby zwiększania częstotliwości badao profilaktycznych.  



Opieka profilaktyczna nad starzejącymi się 
pracownikami – możliwości 



Zakres działao w opiece profilaktycznych 

Zakres minimum 

Zakres rozszerzony 

Wersja pełna 



Zakres minimum 

Zakres rozszerzony 

Wersja pełna 

Zakres działao w opiece profilaktycznych 



Ocena zagrożeo dla zdrowia na stanowisku pracy  

Informacje uzyskane od pracodawcy służą lekarzowi do oceny zagrożeo dla zdrowia 
i życia pracownika, jakie mogą wynikad z warunków pracy, jej rodzaju i sposobu 

wykonywania.  

Podstawowym źródłem informacji podczas badania profilaktycznego jest 
skierowanie od pracodawcy, niemniej dane te powinny byd ocenione przez lekarza 

pod kątem kompletności i wiarygodności oraz zweryfikowane na 
podstawie przeprowadzonej wizytacji stanowisk pracy.  



Stwierdzenie trwałej niezdolności do pracy na 
określonym stanowisku, nierokującej powrotu do 

pracy w wyniku leczenia i rehabilitacji: 

- taką opinię należy wydad po dogłębnej analizie 
stanu zdrowia osoby badanej oraz warunków 
wykonywanej pracy.  

- pracownikowi warto wydad pisemną informację, 
jakich konkretnie czynności nie może on wykonywad 
bądź w jakich warunkach mógłby byd on uznany za 
zdolnego do pracy.  

Nawet w wersji najbardziej podstawowej pracownik musi otrzymad pełną 
informację o swoich ograniczeniach! 



Zakres minimum 

Zakres rozszerzony 

Wersja pełna 

Zakres działao w opiece profilaktycznych 



Zadania pracodawcy 

Identyfikacja problemów, np. nadmiernego obciążenia w miejscu pracy, a 
następnie dostosowanie pracy do możliwości pracownika 

Zapewnienie dodatkowych elementów zachęcających do pozostania w 
pracy 

Współpraca ze smp w celu wczesnej identyfikacji zagrożeo 

Stworzenie nowych dostosowanych stanowisk dla osób niemogących 
wykonywad dotychczasowej pracy  



Szczególne zadania związane z opieką profilaktyczną nad starzejącymi 
się pracownikami 

jak najwcześniejsza identyfikacja osób zagrożonych utratą 
zdolności do pracy 

ustalenie dalszego postępowania – działania medyczne i 
organizacyjne w miejscu pracy 

w przypadku trudności - skierowanie na konsultację do 
Centrum Konsultacyjnego  

realizacja indywidualnego planu działao dla danego 
pracownika 



Adaptacja stanowisk pracy do możliwości 
pracowników starszych 

• Ograniczenie prac wymagających rozwijania dużych sił mięśniowych, 
szczególnie z zaangażowaniem dużych grup mięśniowych – obciążenie 
układu mięśniowo-szkieletowego powinno byd o 20-40% mniejsze niż 
pracowników młodszych; 

•  Preferowane zatrudnianie przy pracach montażowych z zaangażowaniem 
małych grup mięśniowych; 

• Organizacja pracy (czasu pracy i zadao). 



• Parametry dynamiczne - ograniczanie prac stałych o charakterze dynamicznym 

(ręczny transport, pchanie, ciągnięcie dużych i ciężkich przedmiotów); 

• Koordynacja wzrokowo-ruchowa - zatrudnianie do prac wymagających większej 

dokładności, ale nie wymagających użycia dużej siły; 

• Dopuszczalne obciążenie pracą kobiet powinno byd o połowę mniejsze niż 

mężczyzn.  

 

Adaptacja stanowisk pracy do możliwości 
pracowników starszych 



Zakres minimum 

Zakres rozszerzony 

Wersja pełna 

Zakres działao w opiece profilaktycznych 



Rodzaje działao w przypadku zagrożenia utraty zdolności do pracy 

Identyfikacja 
zagrożenia wymaga 

Działania medyczne 
wzmacniające zdrowie 

Wsparcie w 
przekwalifikowaniu 

Współpraca z pracodawcą 



Rodzaje działao w przypadku zagrożenia utraty zdolności do pracy 

Działania medyczne 
wzmacniające zdrowie 

Profilaktyka i promocja  

Rehabilitacja zawodowa 

Współpraca z pracodawcą 



Centrum Konsultacyjne proponuje kompleksowy zakres usług specjalistów ds. 
zdrowia pracownika, w tym: 

Działalnośd adresowaną do pracodawców i 
profesjonalistów zajmujących się 

zarządzaniem zdrowiem pracowników w 
odpowiedzi na konkretne zapotrzebowania 

firm (obejmujące pogłębioną analizę 
identyfikującą zagrożenia i ocenę ryzyka 

związanego z miejscem pracy u pracowników 
w wieku 50+)  

Działalnośd wspierającą utrzymanie 
aktywności zawodowej tj. poradnictwo w 

celu wczesnego wykrycia zwiększonego 
ryzyka utraty zdolności do pracy i 

zaproponowania interwencji (jako działania 
smp we współpracy z pracodawcą - 

poradnictwo i zaproponowanie interwencji – 
możliwych/akceptowanych dla pracodawcy 

modyfikacji w narażeniu 
zawodowym/stanowisku pracy) 



Elementy strategii całkowitego zdrowia pracownika  

ŚRODOWISKO PRACY 
Ochrona zdrowia i bezpieczeostwa 

pracowników 

ZATRUDNIENIE 
Ochrona zasobów ludzkich 

PRACOWNICY 
Promowanie zdrowia i dobrostanu 

pracowników 

Kontrola zagrożeo i narażeo: 

- czynników chemicznych, fizycznych i 
biologicznych; 

- czynniki psychospołeczne; 
- organizacja pracy. 

Prewencja chorób i wypadków 

Promowanie zdrowej i bezpiecznej pracy: 

- zarządzanie; 
- kultura bezpieczeostwa; 
- kultura zdrowia;  
- nauka rozpoznawania zagrożeo; 
- większe uprawnienia pracownika. 

Ocena ryzyka i kontrola 

- ocena wszystkich czynników ryzyka; 
- kontrola wszystkich czynników ryzyka; 
- analiza przyczynowo-skutkowa; 
- główne wskaźniki. 

Nowe formy zatrudnienia: 

- prekariat; 
- niepełny wymiar, podwójny 

pracodawca; 
- zmiany demograficzne (starzenie się, 

wielopokoleniowośd zespołów, rosnące 
zróżnicowanie); 

- globalizacja. 

Zdrowie i produktywnośd 

- wsparcie kierownictwa dla kultury 
prozdrowotnej; 

- zdolnośd do wykonywania pracy; 
- redukcja absencji i prezenteizmu; 
- programy zdrowotne w miejscu pracy. 

Opieka zdrowotna i korzyści 

- rosnące koszty; 
- przesuwanie kosztów na pracownika; 
- elektroniczna dokumentacja. 

Optymalny dobrostan: 

-zaangażowanie pracownika; 
- ocena stanu zdrowia i dobrostanu; 
- zachowania prozdrowotne (odżywanie, 

palenie papierosów, aktywnośd 
fizyczna, równowaga praca-życie 
prywatne). 

Grupy pracowników zwiększonego ryzyka 

 - pracownicy młodzi, o najniższych 
dochodach, migranci, nowi w niebezpiecznej 
pracy, o zróżnicowanych umiejętnościach, 
weterani. 

Rekompensaty i niepełnosprawnośd 

- ocena niepełnosprawności;  
- dostosowanie stanowisk pracy; 
- powroty do pracy; 
- ubezpieczenia. 
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Dziękujemy za uwagę! 


