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Oddajemy w Państwa ręce opracowanie, które pomoże zrozumieć, jak is- 
totne jest – zarówno w aspekcie zdrowotnym, ekonomicznym, jak i społecz-
nym – kontynuowanie aktywności zawodowej jak najdłużej. Niewątpliwie 
zdolność do pracy obniża się z wiekiem. Przyczynami tego zjawiska są fizjo-
logiczne starze nie się organizmu oraz występowanie dolegliwości i proble-
mów zdrowotnych. Wiedza na temat zmian zachodzących wraz z wiekiem 
w organizmie człowieka pozwoli pracownikom poznać przyczyny własnych 
ograniczeń. Jest też podstawą wspólnego – wraz z pracodawcą – planowa-
nia obowiązków zawodowych tak, aby wykorzystać doświadczenie i poten-
cjał starszych pracowników, uwzględniając ich ograniczenia.

Zdrowie człowieka odgrywa najistotniejszą (obok czynników związanych 
z pracą zawodową) rolę w kształtowaniu zdol ności do pracy. O wzmacnianie 
zdrowia należy dbać systematycznie, nie tylko pod koniec aktywności zawo-
dowej. Najlepszymi metodami podtrzymywania i przedłużania zdolności do 
pracy są przedsię wzięcia ukierunkowane na wspieranie zdrowia przez opra-
cowywanie, wzmacnianie i ułatwia nie aktywności prozdrowotnych w kon-
tekście stylu życia i przyjaznego zdrowiu środowiska pracy oraz zapewnienie 
właści wej opieki profilaktycznej.

• Dlaczego warto pracować jak najdłużej?

• Jakie zmiany zachodzą w organizmie wraz z wiekiem?

• Które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby skutecznie i długofa- 
lowo utrzy mywać zdrowie i aktywność zawodową?

Zapraszamy do lektury.

https://www.pracanazdrowie.pl
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Zdrowie to jeden z najważniejszych czynników determinujących zdolność do 
pracy. Zdolność do pracy nie ma jednoznacznej definicji. Lekarz medycyny pra-
cy orzeka o braku przeciwwskazań do pracy, co staje się podstawą do podjęcia 
lub kontynuowania zatrudnienia u pracodawcy, jeśli nie stwierdza się takich 
odchyleń w stanie zdrowia, które mogą ulec znacznemu pogorszeniu w trakcie 
wykonywania pracy lub w wyniku których mogłoby dojść do sytuacji niebez-
piecznej dla pracownika lub jego otoczenia.

 Obecnie najbardziej popularna definicja zdolności do pracy, ujmująca całą 
złożoność tej cechy, określa poziom zdolności do pracy jako wynik interakcji 
wymagań pracy co do wielkości wysiłku fizycznego i umysłowego z możliwo-
ściami czynnościowymi pracownika oraz jego stanem zdrowia i własną oceną 
funkcjonowania w określonej sytuacji organizacyjnej i społecznej.

Jak na przestrzeni lat zmieniła się struktura populacji?

Dane statystyczne wskazują, że osób starszych w populacji jest obecnie i będzie 
w przyszłości coraz więcej1. 

Zmniejszanie się liczby urodzeń
Od roku 1980 liczba urodzeń zmniejszyła się o połowę2.

Działanie pociąga za sobą koszty i ryzyko, ale o wiele mniejsze niż te,  
które wiążą się z wygodną biernością.

J.F. Kennedy

Urodzenia żywe (w tysiącach) w Polsce
Opracowano na podstawie: Rocznik Demograficzny 2021, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021; 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficz-
ny-2021,3,15.html
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Wydłużenie średniej długości życia
W Polsce w 2020 r. średnia długość życia mężczyzn wynosiła 73 lata, a kobiet 
81 lat2 (oczekiwana długość życia w Polsce jest o mniej więcej 4 lata krótsza 
w porównaniu do średniej dla Unii Europejskiej – UE3).

W kontekście aktywności zawodowej, rodzinnej i społecznej istotna jest dłu-
gość życia w zdrowiu (tzn. bez ograniczeń dotyczących sprawności), która 
w Polsce w 2020 r. wynosiła 60 lat (82% długości życia) dla mężczyzn i 64 lata 
(79% długości życia) dla kobiet4. Prognozy demograficzne GUS wskazują, że 
w 2050 r. osoby ≥65 r.ż. będą stanowiły mniej więcej jedną trzecią populacji 
(obecnie <20%, a w 1960 r. 6%)1,2.

W analizie GUS przeprowadzonej w 2018 r. wykazano, że w Polsce osoby 
≥65 r.ż. zdecydowanie rzadziej niż przeciętny mieszkaniec UE (20% vs. 42%) oce-
niły swoje zdrowie jako bardzo dobre lub dobre5. Znacznie więcej osób starszych 
w Polsce (73%) w porównaniu z seniorami w UE (62%) zgłosiło występowanie  
długotrwałych problemów zdrowotnych5. 

Choroby przewlekłe (w tym choroby układu krążenia i nowotwory) są głów-
nymi przyczynami nie tylko przedwczesnych zgonów, lecz także niepełno-
sprawności oraz przechodzenia na emeryturę ze względów zdrowotnych. Około 
39% dorosłych Polaków w 2019 r. cierpiało na co najmniej jedną chorobę prze-
wlekłą, wśród osób >65 r.ż. aż 70%3.

Umieralność, której można uniknąć dzięki działaniom profilaktycznym i inter-
wencjom medycznym, jest w Polsce wyższa niż średnia dla UE3. 

Wysoka nadumieralność w następstwie pandemii COVID-19 przyczyniła się 
do skrócenia oczekiwanej długości życia w Polsce o 1,4 roku w latach 2019–2020 
(jeden z największych spadków w UE).

Średnia oczekiwana długość życia w zdrowiu w Polsce i UE
Opracowano na podstawie: Health life years. Eurostat; https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?-
dataset=hlth_hlye&lang=EN, https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe
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Opracowano na podstawie: Rocznik Demograficzny 2021, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021; 
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Styl życia i charakter pracy są najważniejszymi czynnikami warunkującymi 
zdrowie populacji w wieku produkcyjnym, a zły stan zdrowia może mieć 
negatywny wpływ na produktywność pracowników i ich udział w rynku pracy.

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_hlye&lang=EN, https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_hlye&lang=EN, https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_hlye&lang=EN, https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2021,3,15.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2021,3,15.html
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Do najważniejszych czynników ryzyka chorób przewlekłych należą: palenie 
papierosów, nadużywanie alkoholu, wysoki poziom stresu oraz nadwaga i oty-
łość wynikające z diety niezgodnej z zaleceniami i niskiej aktywności fizycznej3. 
Przyczyną ok. 20% wszystkich zgonów w Polsce w 2019 r. było palenie papie-
rosów (zarówno czynne, jak i bierne), kolejnych 20% zgonów – nieprawidłowa 
dieta. Spożycie alkoholu było przyczyną 6% zgonów3.

Niski średni wiek zaprzestania aktywności zawodowej
W Polsce obserwuje się jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia wśród 
osób >50 r.ż. i najniższą średnią wieku przechodzenia na emeryturę w porów-
naniu z innymi państwami UE. W większości krajów europejskich na emeryturę 
przechodzi się w 65–68 r.ż. (wiek jest taki sam dla kobiet i mężczyzn). W Polsce na-
tomiast wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Rzeczywisty 
wiek odejścia z rynku pracy jest zwykle niższy niż ustawowy. 

Główne czynniki ryzyka wczesnego kończenia aktywności zawodowej6:
• cechy demograficzne takie jak: płeć (kobiety są bardziej skłonne do wcześniej-

szego zaprzestania aktywności zawodowej), poziom wykształcenia (osoby 
o niższym poziomie wykształcenia są mniej zainteresowane kontynuowaniem 
pracy zawodowej), miejsce zamieszkania (dostępność ofert pracy, długi czas 
dojazdu do pracy) oraz wiek (im pracownicy starsi, tym częściej ich aktyw-
ność zawodowa się zmniejsza); 

• stan zdrowia (zwykle pogarszający się z wiekiem) i zmiany wynikające z biolo-
gicznego starzenia się organizmu oraz wyczerpania fizycznego i psychicznego; 

• trudna sytuacja na rynku pracy (przejście na emeryturę daje poczucie stabili-
zacji, nie wykluczając całkowicie z rynku pracy);

• system ubezpieczeń społecznych zachęcający do przechodzenia na emeryturę 
(zmienność przepisów, możliwość podjęcia pracy w szarej strefie, rozwinięty 
system świadczeń społecznych, możliwość łączenia emerytury z pracą); 

• negatywny stosunek pracodawców do zatrudniania starszych pracowników 
oraz do zatrzymania ich w firmie, zwłaszcza w sytuacji rosnącej dysproporcji 
między produktywnością a zarobkami starszych pracowników; 

• niekorzystne warunki pracy (np. duże obciążenie fizyczne lub psychiczne);
• pozycja zawodowa (krótsza aktywność zawodowa osób o niższej pozycji za-

wodowej i mniejszym uznaniu ze strony współpracowników i przełożonych); 
• niskie kompetencje zawodowe, w tym w zakresie obsługi nowych technologii 

i sposobów komunikowania się;
• mniejsza otwartość na zmianę miejsca pracy lub stanowiska; 
• bariery psychologiczne, w tym brak motywacji, niski etos pracy, niskie po-

czucie własnej wartości;
• brak zadowolenia z pracy i spełnienia zawodowego (w kontekście zarobków, 

stabilności zatrudnienia, organizacji i fizycznych warunków pracy, rodzaju 
powierzanych zadań, możliwości godzenia pracy zawodowej z obowiązkami 
domowymi i rodzinnymi, stosunków z przełożonym i współpracownikami, 
uznania ze strony przełożonego, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych); 

• sytuacja rodzinna związana zarówno z negatywnymi (choroba lub niepełno-
sprawność członka rodziny), jak i z pozytywnymi aspektami życia (przejście 
na emeryturę w tym samym czasie, co współmałżonek, opieka nad wnukami);

• chęć samorealizacji pozazawodowej.

Jeżeli w najbliższych latach w Polsce udział osób >50 r.ż. na rynku pracy 
nie zwiększy się, skutki społeczno-ekonomiczne będą istotne. Jednym 
z najważniejszych będzie rosnąca dysproporcja między wielkością populacji 
pracującej a niepracującej, bezpośrednio związana z problemami w zakresie 
finansowania świadczeń dla niepracujących.

Nawet 80% chorób przewlekłych można zapobiec, przestrzegając zasad   
zdrowego stylu życia i wdrażając działania profilaktyczne.
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Dlaczego warto pracować jak najdłużej?

Korzyści dla pracownika wynikające z jak najdłuższej aktywności zawodowej 
• utrzymanie dobrego zdrowia;
• aspekt ekonomiczny – możliwość kontynuowania aktywności zawodowej za-

bezpiecza jedną z kluczowych potrzeb człowieka, jaką jest bezpieczeństwo. 
Bezpieczeństwo finansowe, obok bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, 
jest podstawą utrzymania jakości życia i budowania kapitału zdrowia;

• rytm i rutyna związane z pracą;
• utrzymanie celu i sensu życia;
• poczucie satysfakcji i spełnienia, przynależność do grupy, możliwość przeka-

zywania wiedzy i doświadczenia młodszym pracownikom;
• utrzymanie i nawiązywanie nowych relacji społecznych;
• dostęp do wiedzy, innowacji i nowych rozwiązań – czerpanie z zasobu kapi-

tału ludzkiego w firmie;
• podnoszenie i budowanie zasobu odporności psychicznej wspierającej do-

brostan psychiczny;
• pozostawanie pod opieką profilaktyczną określoną przepisami Kodeksu pra-

cy i ustawy o służbie medycyny pracy;
• dostęp do zasobów firmy, w tym działań promujących i wspierających 

zdrowie.

Znaczenie zatrzymania starszych pracowników na rynku pracy 
z punktu widzenia pracodawcy
Istotne jest zrozumienie, że zatrzymanie starszych pracowników na rynku pracy 
ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania procesów biznesowych oraz transferu 
wiedzy w firmie/organizacji.

Główne wyzwania dla pracodawców wynikające ze zmniejszania się popula-
cji osób aktywnych zawodowo i wzrostu udziału osób starszych w populacji9,10:
• spadek liczby kandydatów do pracy przekładający się na trudności związa-

ne z rekrutacją (szczególnie osób o odpowiednich kompetencjach) i rosnącą 
liczbę wakatów; 

• utrata wiedzy organizacyjnej, a także problem w sukcesji stanowisk (gdy za-
kład pracy jednocześnie doświadcza niedoboru młodych pracowników i prze-
chodzenia na emeryturę dużej grupy osób o długim stażu pracy); 

• konieczność wprowadzania niezbędnych modyfikacji w środowisku i organi-
zacji pracy (np. dostosowanie metodyki szkoleń zawodowych do specyficz-
nych uwarunkowań, możliwości i potrzeb starszych pracowników); 

• spadek produktywności załogi, który może wynikać m.in.: 
 – ze zmniejszania się wydolności fizycznej, siły mięśni i zręczności w proce-

sie starzenia się organizmu (szczególnie w firmach zatrudniających wielu 
pracowników fizycznych), 

W latach 2015−2050 populacja osób aktywnych zawodowo zmniejszy się 
o ok.  27%. Zmniejsza się populacja w wieku produkcyjnym mobilnym 
(18−44 lata) w stosunku do populacji w wieku produkcyjnym niemobilnym 
(45−59/64 lat). W 2020 r. osoby w wieku 18−44 lata stanowiły ok. 62% popu-
lacji w wieku produkcyjnym, w 2040 r. odsetek będzie taki sam, jak odsetek 
45–59/64-latków2,7,8.
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 – z pogarszania się zdrowia starzejące-
go się personelu i wiążącego się z tym 
wzrostu absencji chorobowej i prezen- 
teizmu (przychodzenie do pracy i jej wy-
konywanie pomimo choroby). 

Korzyści dla pracodawcy wynikające z za- 
trudniania i zatrzymania starszych pracow- 
ników: 
• czerpanie z ich doświadczenia, osiągnięć 

i wiedzy,
• mniejsze prawdopodobieństwo rotacji  

i zmiany pracy – stabilność procesów biz- 
nesowych,

• poczucie odpowiedzialności i obowiązku 
w pracy u starszych pracowników,

• przekazywanie wypracowanych wartości 
firmy nowym pracownikom,

• lojalność i zaangażowanie starszych pracow-
ników w sprawy firmy,

• budowanie kultury organizacyjnej przed- 
siębiorstwa,

• transfer specjalistycznej wiedzy i umie- 
jętności,

• zdolność starszych pracowników do pełnie-
nia roli wzorców/mentorów,

• niska tendencja do rywalizacji,
• nastawienie na współpracę i orientacja na 

zespół,
• gotowość do pracy w elastycznym har- 

monogramie,
• wrażliwość społeczna i etyka pracy,
• wysoka skuteczność osobista i umiejętność 

zarządzania własnym czasem pracy.

Zdrowie pracowników ma znaczenie dla procesów biznesowych. Zagadnie-
nia zdrowia i relacji pracownik–pracodawca są szczególnie istotne w wydłuża-
niu aktywności zawodowej starzejących się pracowników. 

Najlepszymi metodami podtrzymywania i przedłużania zdolności do pracy są 
przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie zdrowia oraz dostosowywanie 
pracy do obniżających się z wiekiem możliwości pracownika. Rolą pracodawcy 
we wspieraniu zdrowia pracowników jest opracowywanie, wzmacnianie i uła-
twianie pracownikom aktywności prozdrowotnych w kontekście stylu życia 
i przyjaznego zdrowiu środowiska pracy oraz zapewnienie im właściwej opieki 
profilaktycznej. Bardzo ważne jest wielodyscyplinarne podejście do ochrony 
zdrowia starzejącego się pracownika, dopasowane do jego indywidualnych 
potrzeb. 
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Dlaczego z wiekiem zmienia się zdolność do pracy?

Ponieważ na rynku pracy będzie coraz więcej osób starszych, istotna jest, 
zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy, wiedza na temat 
zmian zachodzących wraz z wiekiem w organizmie człowieka. Pracownikom 
pozwoli ona poznać przyczyny własnych ograniczeń, a pracodawcom zapla-
nować obowiązki zawodowe dla starszych pracowników tak, aby wykorzy-
stać ich doświadczenie i potencjał, uwzględniając ograniczenia pojawiające się 
z wiekiem.

Starzenie się jest procesem nieuchronnym, należy jednak pamiętać, że tempo 
fizjologicznego starzenia się organizmu jest odmienne u różnych osób, a zacho-
dzące z wiekiem zmiany zależą od uwarunkowań genetycznych, możliwości 

fizjologicznych, stanu zdrowia, 
a także doświadczeń i sytuacji 
osobistej. 

W raportach i publikacjach 
międzynarodowych za pra-
cowników starszych uważa 
się tych, którzy ukończyli 50, 
a nawet 45 r.ż.

Ograniczenie możliwości wykonywania pracy nie dotyczy wszystkich obsza-
rów życia zawodowego w takim samym stopniu11,12. Zmniejszające się z wiekiem 
wydolność i sprawność fizyczna oraz niektóre opisane dalej sprawności psycho-
fizyczne są niekiedy kompensowane u osób starszych dużym doświadczeniem 
i wiedzą. 

Należy zwracać szczególną uwagę na wiek pracownika m.in. w przypadku 
ciężkiej pracy fizycznej (w tym dźwiganie ciężarów), pracy w mikroklimacie 
gorącym lub zimnym i pracy zmianowej.

Zmniejszanie się z wiekiem możliwości wykonywania pracy wiążę się z: 
• obniżeniem wydolności i sprawności fizycznej, 
• osłabieniem sprawności psychofizycznej (np. spostrzegawczości, szybkości 

reakcji, sprawności narządów zmysłów),
• częstszym występowaniem wielu chorób, w tym układu krążenia, od-

dechowego, mięśniowo-szkieletowego, a także zaburzeń hormonalnych 
i metabolicznych. 

Zmiany związane z wiekiem,  
które mają wpływ  
na zdolność do pracy

Zmiany dotyczące układu krążenia
• zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowe-

go i wydłużenie czasu rozkurczu,
• zmniejszenie elastyczności i zwężenie na-

czyń krwionośnych, przerost mięśnia ser-
cowego i zmniejszenie frakcji wyrzutowej 
(szczególnie podczas wysiłku fizycznego).

Zmiany dotyczące układu oddechowego
• wzrost oporu w górnych drogach odde- 

chowych,
• zwiększenie objętości przestrzeni martwej,
• zmniejszenie powierzchni wymiany ga- 

zowej,
• zmniejszenie elastyczności płuc,
• wzrost objętości powietrza zalegającego 

w płucach.

Wymagania, jakie stawia przed pracowni-
kiem praca, pozostają niezmienne mimo 
pojawiających się z wiekiem ograniczeń – 
to oznacza, że rzeczywiste obciążenie 
pracą może wzrastać wraz z wiekiem.

Rezultatem związanych z wiekiem zmian w układzie krą-
żenia i oddechowym jest zmniejszenie wartości wskaźnika 
wydolności fizycznej odpowiadające za zmniejszenie zdol-
ności do wykonywania wysiłku fizycznego. Skutkami  
tej zmiany są:

• zmniejszenie możliwości wykonywania czynności  
angażujących duże grupy mięśniowe,

• szybsze odczuwanie zmęczenia podczas pracy  
o charakterze statycznym,

• obniżenie progu maksymalnego wysiłku, 

• pogorszenie możliwości regeneracji po wysiłku fizycznym. 
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Zmiany dotyczące narządów zmysłów

• Wzrok:
 – pogorszenie sprawności akomodacji oka – wolniejsze dostosowanie się 

narządu wzroku do spostrzegania obiektów znajdujących się w różnych 
odległościach,

 – zmniejszenie przezierności soczewki utrudniające prawidłowy odbiór 
bodźców wzrokowych,

 – łatwiejsze męczenie się wzroku,
 – zwiększenie wymagań dotyczących kontrastu obserwowanych obiektów,
 – pogorszenie zdolności adaptacji do ciemności,
 – zwiększenie wrażliwość siatkówki na olśnienie,
 – zawężenie pola widzenia,
 – wydłużenie czasu potrzebnego na przetwarzanie bodźców wzrokowych,
 – zmiany w percepcji kolorów,
 – suchość oczu.

• Słuch:
 – podwyższenie progu słyszenia,
 – osłabienie zdolności lokalizowania źródła dźwięku,
 – utrudnione rozpoznawanie i rozróżnianie poszczególnych dźwięków,
 – utrudnione odbieranie sygnałów w obecności innych dźwięków,
 – szumy w uszach (zagłuszają pozostałe sygnały dźwiękowe i są źródłem 

dyskomfortu).
• Dotyk:

 – wyższy próg czucia do- 
tyku,

 – mniejsza wrażliwość na 
temperaturę przedmio-
tów i otoczenia,

 – wyższy próg bólowy.
• Smak i węch:

 – wydaje się, że zmiany zachodzące wraz z wiekiem w tych narządach 
zmysłów mają niewielki wpływ na zdolność do pracy, jednak mogą stano-
wić źródło dyskomfortu i gorszego funkcjonowania w życiu społecznym 
i zawodowym,

 – wraz z wiekiem może wystąpić nadmiernie wyostrzone lub zmniejszone/
zmienione od czuwanie bodźców smakowych i węchowych.

Zmiany dotyczące funkcjonowania poznawczego

Do najczęstszych zaburzeń funkcjonowania poznawczego należą:
• pogorszenie zdolności za-

pamiętywania i uczenia się 
nowych informacji (kompen-
sowane doświadczeniem, 
zdobytą przez lata wiedzą 
i motywacją), 

• zaburzenia pamięci (obniże-
nie zdolności do przechowy-
wania informacji w pamięci 
i ich przypominania), 

Postępujące wraz z wiekiem zaburzenia 
dotyczące funkcjonowania narządów 
zmysłów mogą znacząco wpływać  
na funkcjonowanie zarówno społeczne,  
jak i zawodowe.

Z powodu zmian w układzie nerwowym 
zachodzących wraz z wiekiem występują 
także zmiany w funkcjonowaniu po-
znawczym osób starszych (np. problemy 
z pamięcią, koncentracją lub uwagą). 
Osoby te mogą potrzebować więcej 
czasu na naukę i przyswajanie nowych 
umiejętności.
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• pogorszenie zdolności spostrzegania wzro-
kowego (ze względu na gorsze działanie na-
rządu wzroku), 

• pogorszenie podzielności uwagi i zdolności 
koncentracji oraz szybkości reagowania na 
bodźce z otoczenia (wolniejsze tempo wyko-
nywania zadań i rozwiązywania problemów 
oraz mniejsza skuteczność),

• trudności z rozumieniem mowy ze względu 
na pogarszanie się zmysłu słuchu i wzroku,

• spowolnienie tempa mówienia,
• trudności z budowaniem zdań złożonych,
• trudności z przypominaniem sobie słów,
• obniżenie odporności emocjonalnej, zwięk-

szenie poziomu przeżywanego stresu,
• obniżenie zdolności krytycznej oceny sy- 

tuacji,
• sztywność poznawcza, czyli nieprzyjmowa-

nie argumentów drugiej strony,
• większa męczliwość i drażliwość.

Zmiany dotyczące termoregulacji

• Tolerancja gorąca:
 – gorsza niż w młodym 

wieku, większy koszt 
fizjologiczny, wolniej-
sza aklimatyzacja,

 – mniejsze wydzielanie 
potu, a tym samym po-
gorszenie możliwości 
utraty ciepła i wyższa 
temperatura wnętrza 
ciała w warunkach ekspozycji na gorąco,

 – mniejsze uczucie pragnienia, które może być przyczyną odwodnienia 
i stresu cieplnego.

• Tolerancja zimna:
 – zależne od wieku zwię- 

kszenie wrażliwości na 
zimno (większe u ko-
biet niż u mężczyzn),

 – większa podatność na 
odmrożenie,

 – zaburzenia reakcji naczyniowo-skurczowej (termoregulacyjny skurcz na-
czyń w skórze i tkance podskórnej powoduje wzrost oporu naczyniowego 
i ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca),

 – mniejsza produkcja ciepła metabolicznego,
 – niekorzystny wpływ zimna na układ oddechowy.

Zmiany dotyczące zdolności wysiłkowej

Zależna od wieku redukcja zdolności wysiłkowej człowieka dotyczy zarówno 
sprawności ruchowej, jak i wydolności fizycznej oraz tolerancji wysiłkowej. 

Z wiekiem zmniejsza się beztłuszczowa masa ciała, masa mięśni i ich siła. 
Zmniejsza się gęstość kości, ruchomość stawów, pogarsza się sprawność lo-
komocyjna i stabilność postawy. Pogorszeniu ulegają również koordynacja  
wzrokowo-ruchowa, czas reakcji, szybkość ruchów oraz wytrzymałość szybko-
ściowa (czas utrzymywania określonej szybkości ruchów). 

Ze względu na starzenie się mózgu, sytuację psycho-
społeczną (sytuacja finansowa, osamotnienie, strata 
bliskich osób), choroby somatyczne pojawiające się wraz 
z wiekiem i przyjmowane leki osoby starsze są szczegól-
nie podatne na zaburzenia depresyjne i lękowe. Mogą 
wystąpić: obniżony nastrój, zaburzenia snu i brak możli-
wości przeżywania uczucia szczęścia. Te oraz inne objawy 
mogą dodatkowo przyczynić się do pogorszenia pamięci 
lub uwagi oraz do obniżenia odporności emocjonalnej lub 
wzrostu poziomu przeżywanego stresu.

Praca fizyczna w środowisku gorącym 
stanowi jedno z największych obciążeń 
dla organizmu człowieka. Dla osób star-
szych taka praca wiąże się z większym 
obciążeniem układu sercowo-naczynio-
wego niż dla osób młodych.

Narażenie na zimno wiąże się z większym 
zagrożeniem dla zdrowia osób starszych 
ze względu na większy wzrost ciśnienia 
tętniczego.
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Ograniczeniu ulega wydolność fizyczna, czyli zdolność organizmu do wy-
konywania ciężkiej lub długotrwałej, angażującej duże grupy mięśni pracy 

fizycznej bez szybko nara-
stającego uczucia zmęczenia 
i znacznych zmian środowi-
ska wewnętrznego organizmu. 
Następuje również obniżenie 
progu maksymalnego wysiłku 
fizycznego i pogorszenie moż-

liwości odnowy po wysiłku (chroniczne przeciążenie mięśni i ścięgien). 
Opisane zmiany następujące wraz z wiekiem powodują, że u osób starszych, 

nawet zdrowych, następuje spadek możliwości fizycznych i umysłowych. Po-
garsza się zdolność wykonywania wysiłku fizycznego. Największe różnice doty-
czące możliwości wysiłkowych w porównaniu z osobami młodszymi widoczne 
są w przypadku ciężkiego wysiłku angażującego duże grupy mięśniowe. Starsze 
osoby szybciej odczuwają zmęczenie podczas wysiłku o charakterze statycz-
nym. Pogarsza się możliwość regeneracji po wysiłku, co skutkuje chronicznym 
przeciążeniem. 

Dla osób starszych prace koncepcyjne i wymagające abstrakcyjnego myślenia 
są trudniejsze. Zmniejsza się możliwość wykonywania kilku czynności równo-
cześnie i płynnego przejścia z jednego typu aktywności do innego. Gorsza jest 
możliwość adaptacji do nieregularnych godzin pracy, do pracy zmianowej oraz 
do gorącego lub zimnego mikroklimatu. 

Które obszary i w jaki sposób należy wspierać,  
aby skutecznie i długofalowo  
utrzy mywać zdrowie i aktywność zawodową? 

Szeroko rozumiany potencjał zdrowotny człowieka odgrywa najistotniej-
szą (obok czynników związanych z pracą zawodową) rolę w kształtowaniu 
zdolności do pracy. O wzmacnianie zdrowia należy dbać systematycznie,  
nie tylko pod koniec aktywności zawodowej.

Należy także podkreślić ważną rolę pracodawców w utrzymaniu zdrowia 
i aktywności zawodowej pracowników. Pracodawcy powinni ułatwiać wydłu-
żenie aktywności zawodowej, podejmując działania, których celem jest dosto-
sowanie pracy do potrzeb i możliwości osób starszych (modyfikacja stanowisk 
i organizacji pracy poprzez np. zmniejszenie intensywności wysiłku lub skróce-
nie czasu pracy). Obowiązkiem pracodawców jest także zapewnienie wsparcia 
psychospołecznego oraz promowanie zdrowego stylu życia w celu zwiększania 
zdolności do pracy, polepszenia zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników.

Osoby z co najmniej jedną chorobą przewlekłą są rzadziej zatrudniane 
i są mniej wydajne w pracy ze względu na zwiększoną absencję choro-
bową (w przypadku jednej choroby – 3 dodatkowe opuszczone dni pracy 
rocznie, dwóch lub więcej chorób – 7 dodatkowych opuszczonych dni) 
i prezenteizm13. 

U osób z co najmniej jedną chorobą przewlekłą ryzyko zaprzestania aktyw-
ności zawodowej jest większe niż u pozostałych pracowników (np. osoby 
z chorobami układu krążenia są 2,5 razy bardziej narażone na odejście  
z pracy z powodu niepełnosprawności). 

Na wydolność fizyczną wpływają, oprócz 
starzenia się, m.in. stan zdrowia, warun-
ki i styl życia oraz obciążenie i warunki 
środowiska pracy.

Siedem kluczowych aspektów dotyczących zdrowia pracowników

1. Utrzymanie dobrego zdrowia psychicznego

2. Zapewnienie sprzyjającej zdrowiu atmosfery w miejscu pracy

3. Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym

4. Zbilansowana dieta i prawidłowe nawyki żywieniowe

5. Aktywność fizyczna sprzyjająca zdrowiu

6. Zaprzestanie palenia papierosów i nadmiernego spożycia alkoholu

7. Ergonomia i organizacja pracy
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Zdrowie psychiczne jest nieustannym procesem  
przystosowywania się za wszelką cenę do rzeczywistości.

Morgan Scott Peck

Utrzymanie dobrego zdrowia psychicznego

Zdrowie psychiczne człowieka może różnić się na poszczególnych etapach 
życia. To, czy nastąpi załamanie zdrowia psychicznego, zależy od czynników 
stresogennych i indywidualnych możliwości poradzenia sobie z nimi. Problemy 
mogą być łagodne i trwać kilka tygodni, ale mogą być umiarkowane/ciężkie 
i zaburzać codzienne funkcjonowanie. 

Analizy wyników 29 badań wskazują, że w porównaniu z osobami zdrowymi 
u pracowników z problemami ze zdrowiem psychicznym prawdopodobieństwo 
opuszczenia rynku pracy i otrzymania renty inwalidzkiej jest o 80% większe, 
a ryzyko bezrobocia zwiększa się o 61%14. 

Istnieje wyraźny związek między stresorami w miejscu pracy a zdrowiem 
psychicznym. Wysokie wymagania zawodowe, długie godziny pracy, duża in-
tensywność pracy w połączeniu z ograniczoną kontrolą, brak równowagi mię-
dzy życiem zawodowym a osobistym oraz brak wsparcia lub niewystarczające 
wsparcie ze strony współpracowników i kierownictwa mogą przyczyniać się do 
pogorszenia zdrowia i samopoczucia pracowników15. Popularna obecnie praca 
zdalna, mimo że jest komfortowa dla pracowników w starszym wieku, może być 
również źródłem stresu związanego np. z koniecznością korzystania z nowych 
technologii czy ze zwiększonym poczuciem izolacji społecznej. 

Szacuje się, że na świecie problemy ze zdrowiem psychicznym ma mniej wię-
cej 30% osób16. W krajach UE 45% osób zatrudnionych zgłaszało, że w pracy ma 
do czynienia z czynnikami zagrażającymi zdrowiu psychicznemu, takimi jak 
presja czasu, przeciążenie pracą, radzenie sobie z trudnymi klientami/pacjenta-
mi oraz niepewność zatrudnienia. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej nasiliła 
problemy w zakresie zdrowia psychicznego. Istotne jest, aby pracownicy mówili 
swoim przełożonym o problemach, z którymi się zmagają. Dzięki temu praco-
dawca będzie mógł dostosować warunki pracy do ich potrzeb.

Z wiekiem występuje stopniowe obniżanie się sprawności narządów zmy-
słów, spostrzegawczości, szybkości reakcji i zdolności przyswajania nowej wie-
dzy. Te czynniki znacząco obniżają zasoby odporności psychicznej i umiejęt-
ność dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. Mają one 
kluczowe znaczenie w stawianiu czoła wyzwaniom, zarówno zawodowym, jak 
i osobistym. 

Niewątpliwie jednym z największych zagrożeń wynikających z wymienionych 
zjawisk jest stres.
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Należy pamiętać, że stres jest naturalną reakcją organizmu na sytuacje trud-
ne. Problem pojawia się, jeśli jest przeżywany zbyt długo i intensywnie. Może 
wpływać na funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne. 

Aby obniżyć poziom od-
czuwanego stresu, można 
wdrożyć strategie takie jak 
np. pogłębianie pozytywnych 
doświadczeń, wzmacnianie 
przyjemnych emocji, budo-
wanie wspierających przeko-
nań, budzenie optymistycz-
nej postawy wobec życia, 
praktykowanie wdzięczno-
ści i uważności, angażowa-
nie mocnych stron człowieka 
w aktywnościach zawodo-
wych. Trening uważności, 
techniki poznawczo-beha-
wioralne i wsparcie ze strony 
współpracowników również 
pomagają redukować po-
ziom stresu. W zmniejszeniu 
poziomu stresu i objawów 

wypalenia zawodowego pomóc mogą także działania podejmowane w firmie, 
np. zmniejszenie obciążenia pracowników pracą lub wprowadzenie elastycz-
nego czasu pracy. 

Nie można całkowicie wyeliminować stresu z życia, ale są sposoby, dzięki 
którym można obniżyć jego poziom tak, by nie paraliżował. 

Jeśli czujesz, że tracisz kontrolę, skoncentruj się na swoim oddechu i spróbuj 
techniki „oddychania po kwadracie”. Każdy etap powinien trwać 4 s:
• zrób głęboki wdech przez nos, 
• wstrzymaj powietrze, 
• zrób wydech przez usta,
• wstrzymaj powietrze. 

Powtarzaj ćwiczenie przez ok. 4 min. 

Możesz także spróbować następującej techniki: skoncentruj się na swoim 
otoczeniu i postaraj się znaleźć kolejno: 5 rzeczy, które widzisz, 4 rzeczy, któ-
rych możesz dotknąć, 3 rzeczy, które słyszysz, 2 rzeczy, które możesz poczuć 
i 1 rzecz, którą możesz posmakować. 

Oba ćwiczenia możesz wykonywać w każdym miejscu i w każdej chwili: 
w pracy czy przed snem – zawsze, kiedy odczuwasz niepokój lub lęk. 

Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie poradzić sobie ze stresem, codzienne 
czynności i zadania przytłaczają Cię, coraz mniej rzeczy sprawia Ci przyjem-
ność i częściej izolujesz się od innych, być może potrzebujesz pomocy specja-
listy. Nie zwlekaj i zgłoś się do poradni zdrowia psychicznego. Pamiętaj, że 
do psychologa potrzebne jest skierowanie, ale do psychiatry możesz iść bez 
skierowania. Możesz także sprawdzić, czy w Twojej okolicy działa centrum 
zdrowia psychicznego. Jest to miejsce, w którym przez całą dobę możesz 
otrzymać natychmiastowe (bez skierowania i bez umawiania wizyt) bezpłat-
ne wsparcie. Możesz również skorzystać z bezpłatnej wyszukiwarki placówek 
(https://gsl.nfz.gov.pl/GSL). 

Więcej na temat zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia:
https://pracanazdrowie.pl/zdrowie-psychiczne

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji  
w ramach Centrum Konsultacyjnego:  
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje

Według badań naukowych  
stres zawodowy:

• obniża jakość pracy,

• zmniejsza efektywność pracy,

• zaburza równowagę pomiędzy życiem 
zawodowym a osobistym,

• pogarsza atmosferę pracy,

• sprawia, że pracownicy częściej chorują,

• zwiększa rotację kadr,

• zmniejsza zaangażowanie w pracę,

• sprzyja zachowaniom kontrproduk-
tywnym,

• osłabia lojalność wobec pracodawcy.

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/
https://pracanazdrowie.pl/zdrowie-psychiczne
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje
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Większość tych, którzy osiągnęli sukces, wie doskonale po latach doświadczenia, 
że to, co tworzy właściwą atmosferę, 

to nie pojedyncze wielkie gesty, ale długa seria drobnych zachowań.

Dale Carnegie

Zapewnienie sprzyjającej zdrowiu atmosfery 
w miejscu pracy

Dla większości pracowników atmosfera w pracy jest bardzo ważna. Badania 

wskazują, że dla Polaków poza wynagrodzeniem (wskazywanym przez 86% re-
spondentów) istotne są relacje z przełożonym (75%), poczucie sensu wykony-
wanej pracy (73%) i atmosfera w pracy (72%)17. Rzadziej wskazywane były takie 
aspekty jak: zgodność wykonywanych obowiązków z preferencjami (34%), kom-
fortowe warunki w biurze (32%) czy benefity prozdrowotne (29%).

Podobne wyniki uzyskano w 2017 r. w badaniach zrealizowanych przez Kan-
tar TNS18. Pracownicy wskazali 5 czynników, które powodują, że nie zmieniają 
miejsca pracy:
• atmosfera i współpracownicy,
• zadowolenie z pracy,
• zadowolenie z wynagrodzenia,
• bezpieczeństwo i stabilizacja,
• możliwość rozwoju.

Na podstawie powyższych wyników można powiedzieć, że praca powinna 
zaspokajać potrzeby zaliczane do 3 grup:
• potrzeba bezpieczeństwa, czyli poczucie komfortu i bezpieczeństwa oraz mi-

nimalizowanie zagrożeń,
• potrzeba satysfakcji, czyli odczuwanie zadowolenia, radości i satysfakcji 

z własnego działania,
• potrzeba więzi, czyli budowanie relacji i bycie „w stadzie”, bo człowiek to 

istota społeczna.
Sprzyjające miejsce pracy to takie, w którym pracownicy:

• idą na kawę i nie mają z tego powodu wyrzutów sumienia,
• ufają sobie i otwarcie rozmawiają o trudnych wyzwaniach zawodowych,
• mogą przyznać się do błędów, co pozwala wyciągnąć wnioski na przyszłość,
• idą na urlop i nie stresują się tym, co ich czeka, gdy wrócą,
• nie zerkają na telefon i nie sprawdzają poczty elektronicznej po godzinach 

pracy i w weekend,
• nie boją się szefa,
• dzielą się swoim hobby, historiami prywatnymi i wspomnieniami z wakacji.

http://cytaty.mfiles.pl/index.php/author/1494/0/Dale_Carnegie
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Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji  
w ramach Centrum Konsultacyjnego:  
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje

Więcej na temat atmosfery w miejscu pracy: 
https://pracanazdrowie.pl/atmosfera-w-pracy

Pięć sposobów  
na dobrą atmosferę w miejscu pracy 
z perspektywy pracownika

1. Postaw na kulturę feedbacku

Kultura feedbacku to taka, w której każ-
dy czuje, że może odnieść się do zaistnia-
łej sytuacji i empatycznie wyrazić swoje 
zdanie. To zgoda na mówienie o tym,  
co się nie udało, aby wypracować roz-
wiązanie i unikać błędów w przyszłości. 
Należy przeanalizować przyczyny, wy-
ciągnąć wnioski i określić, jak zapobiegać 
podobnym sytuacjom w przyszłości. 

2. Doceniaj i chwal

Pozytywne wzmocnienie przekłada 
się na motywację długofalową, czyli 
podtrzymuje zaangażowanie pracownika 
w dłuższej perspektywie czasu niż gra-
tyfikacja materialna tu i teraz. I nie tylko 
szef może doceniać i chwalić – wzajemne 
docenianie się współpracowników i dzię-
kowanie za wspólny trud scala zespół 
i wpływa na poczucie, że jest się jego 
ważnym elementem.

3. Postaraj się słuchać innych ludzi

Słuchanie jest niedocenianą umiejęt-
nością. Czasami wystarczy wysłuchać 
innych, po prostu być, aby stworzyć 
atmosferę zaufania i bezpieczeństwa.
Dyskusja i wymiana doświadczeń pozwo-
lą wspólnie wypracować odpowiednie 
rozwiązania.

4. Stwarzaj przestrzeń do wspólnego rozwoju

Rozwój to nie tylko dofinansowanie studiów czy kursu języka obcego.  
To również możliwość dzielenia się doświadczeniami i uczestniczenia w spo-
tkaniach zespołów składających się ze specjalistów różnych dziedzin.  
Im więcej punktów widzenia, tym szersza perspektywa, a rozumienie 
i dostrzeganie złożoności zadań sprawia, że pracownicy stają się bardziej 
świadomi i chętniej angażują się w kolejne aktywności w pracy.

5. Postaw na integrację

Możliwości wspólnego spędzania czasu poza pracą jest dużo. Właśnie takie 
pozafirmowe aktywności łączą ludzi, pozwalają się lepiej poznać i budować 
relacje. To także świetna okazja, by spotkać się w mniej formalnych sytuacjach 
i porozmawiać z osobą, którą znamy tylko z maila lub rozmów telefonicznych.

https://pracanazdrowie.pl/konsultacje
https://pracanazdrowie.pl/atmosfera-w-pracy


Co tydzień dokonuję przeglądu ról, jakie odgrywam w życiu –  
ojca, męża, prezesa, samego siebie – i zastanawiam się,  

jakie działania mogą pomóc mi poczuć, że jestem człowiekiem sukcesu, 
 który spełnia się w odgrywanych rolach.

Ryan Smith
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Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym

Wyniki badań przeprowadzonych w polskich firmach wskazują, że pracownicy 
zbyt mało czasu poświęcają na regenerację i wypoczynek. Zachowanie równo-
wagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym oraz zdrowie psychiczne to 
fundamenty kultury zdrowia w firmie19.

W badaniu z 2021 r. ok. 60% pracowników wskazało, że na ich samopoczucie 
w miejscu pracy wpływ ma przede wszystkim atmosfera20. O zachowaniu rów-
nowagi między życiem zawodowym a osobistym, poczuciu bezpieczeństwa, cie-
kawych projektach i zadaniach oraz o możliwości rozwoju osobistego mówiło 
50% badanych. To główne czynniki wpływające na poczucie satysfakcji, a co za 
tym idzie, utrzymanie zdrowia psychicznego i fizycznego.

Jak odpoczywać, żeby wypocząć?

• Wpisz odpoczynek w swój plan tygodnia.

• Zaplanuj odpoczynek z uwzględnieniem czasu na „niespodziewane”  
sytuacje – nie rezygnuj z czasu dla siebie.

• Zapomnij o tym, co musisz.

• Posprzątaj.

• Żyj tu i teraz, a nie w sieci.

• Jeśli nie umiesz odpoczywać w domu, wyjdź na zewnątrz.

• Uwolnij emocje.

• Pobądź „sam ze sobą”.

• „Wyłącz” myślenie.

• Jeśli możesz, zmień otoczenie. Wyjdź na balkon, spacer albo spędź dzień w le-
sie. Niech to będzie coś, co pozwoli Ci nabrać dystansu i „przewietrzyć” głowę.

Więcej na temat regeneracji po pracy: 
https://pracanazdrowie.pl/regeneracja

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji  
w ramach Centrum Konsultacyjnego:  
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje

https://pracanazdrowie.pl/regeneracja
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje
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Zbilansowana dieta i prawidłowe nawyki żywieniowe

Nadwaga i otyłość sprzyjają rozwojowi wielu chorób przewlekłych (m.in. cho-
rób układu krążenia, nowotworów, cukrzycy typu 2) i są jednym z największych 
wyzwań zdrowotnych w XXI w. Ponad połowa populacji osób dorosłych ma 
nadwagę lub jest otyła. Nadwaga i otyłość coraz częściej wiążą się również z za-
burzoną samooceną i ostracyzmem społecznym oraz gorszymi perspektywami 
zatrudnienia, absencją chorobową (zwiększenie BMI o 1 kg/m2 zwiększa ryzyko 
choroby i niepełnosprawności o 8%) i prezenteizmem21. Zdrowe odżywianie to 
dłuższe i lepsze życie: odpowiednia dieta pozwala utrzymywać wyższy poziom 
energii i lepsze samopoczucie. Wpływa na odporność i radzenie sobie ze stre-
sem. Przekłada się na poziom koncentracji i wytrwałość, pozwala czerpać radość 
z życia.

Błędy żywieniowe najczęściej popełniane przez Polaków to22:

zbyt duże spożycie zbyt małe spożycie

• soli
• czerwonego mięsa i prze-

tworów mięsnych
• cukru i słodyczy oraz sło-

dzonych napojów

• produktów zbożowych 
z pełnego przemiału

• warzyw i owoców
• nasion roślin strączkowych
• ryb
• chudych produktów mlecz-

nych bez dodatku cukrów
• orzechów

Wskaźnik masy ciała (BMI) = masa ciała (kg) / wzrost2 (m2)

• 18,5–24,99 kg/m2 – prawidłowy

• 25–29,99 kg/m2 – nadwaga

• ≥30 kg/m2 – otyłośćTwoje pożywienie powinno być lekarstwem,  
a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.

Hipokrates
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Osobom z prawidłową masą ciała zaleca się jej utrzymywanie, osobom oty-
łym lub z nadwagą – modyfikację dotychczasowego stylu życia, aby zmniejszyć 
masę ciała. W przypadku współistnienia chorób układu krążenia albo zaburzeń 
gospodarki tłuszczowej lub cukrzycy można rozważyć także leczenie farmako-
logiczne otyłości.

Tłuszcz zgromadzony w obrębie jamy brzusznej zwiększa ryzyko rozwoju 
chorób układu krążenia i cukrzycy w większym stopniu niż tłuszcz zgromadzo-
ny w tkance podskórnej. Rozkład tkanki tłuszczowej można orientacyjnie ocenić, 
mierząc obwód talii w pozycji stojącej, w połowie odległości między górnymi 
brzegami talerzy kości biodrowych a dolnymi brzegami łuków żebrowych.

Granicą zakresu referencyjnego jest obwód talii ≥94 cm u mężczyzn 
i ≥80 cm u kobiet. W przypadku wyższych wartości należy wdrożyć inten-
sywne działania, których celem jest redukcja masy ciała. W przypadku 
obwodu talii ≥102 cm u mężczyzn i ≥88 cm u kobiet rozpoznaje się otyłość 
brzuszną.

Więcej na temat zdrowego odżywiania:  
https://pracanazdrowie.pl/odzywianie

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji  
w ramach Centrum Konsultacyjnego:  
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje

Zasady zdrowego żywienia22,23

• Spożywaj posiłki regularnie (5–6 posiłków co 2–3 godz.). Pamiętaj  
o piciu płynów (co najmniej 2 l dziennie).

• Warzywa i owoce spożywaj jak najczęściej – powinny stanowić połowę 
pokarmu (co najmniej 400 g warzyw i owoców dziennie – im więcej,  
tym lepiej, z zachowaniem proporcji – więcej warzyw niż owoców).

• Spożywaj przynajmniej 3 porcje (90 g) produktów zbożowych pełnoziar-
nistych, np. kasze, pieczywo razowe czy makaron razowy. Są głównym 
źródłem węglowodanów złożonych i błonnika pokarmowego.

• Ograniczaj spożycie czerwonego mięsa, przetworzonych produktów 
mięsnych i tłuszczów zwierzęcych. Jedz ryby (łosoś, śledź, morszczuk, 
makrela, sardynka, dorsz – 2 razy w tygodniu), jaja, chude mięso i nasiona 
roślin strączkowych (groch, fasola, soczewica, bób, soja) oraz orzechy. 
Wybieraj oleje roślinne, nie zwierzęce.

• Spożywaj produkty mleczne niskotłuszczowe, przede wszystkim fermen-
towane (jogurty, kefiry).

• Ogranicz spożycie soli, cukru, słodyczy oraz słodzonych napojów. Ciast-
ka, batoniki, słone przekąski, żywność fast food zawierają – oprócz dużej 
ilości soli lub cukru – szkodliwe dla zdrowia tłuszcze trans. Używaj ziół –  
są zdrowe i poprawiają smak potraw.

• Nie spożywaj alkoholu.

Bądź codziennie aktywny fizycznie i utrzymuj masę ciała w normie.

https://pracanazdrowie.pl/odzywianie/
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje
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Aktywność fizyczna sprzyjająca zdrowiu

Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna dla zdrowia?
• Regularna aktywność fizyczna ma istotne znaczenie w zapobieganiu choro-

bom przewlekłym (np. choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, nowotwo-
ry) i ich leczeniu24. Jest także korzystna dla zdrowia psychicznego (zapobiega 
osłabieniu funkcji poznawczych oraz objawom depresji i lęku). Może również 
przyczynić się do utrzymania zalecanej masy ciała i ogólnego dobrego sa-
mopoczucia. W przypadku osób starszych zmniejsza także ryzyko upadków 
oraz związanych z nimi urazów. Przeciwdziała pogarszaniu się sprawności 
ruchowej i zmniejszaniu się gęstości kości (osteoporozie).

• Aż 79% aktywnych zawodowo Polaków deklaruje, że aktywność fizyczna 
poprawia ich samopoczucie i efektywność25.

• Według badań prowadzonych przez Uniwersytet Kalifornijski26 40% indywi-
dualnego poczucia szczęścia jest kształtowane przez świadome zachowania. 
Jednym z 5 sposobów na szczęście, odczuwane także w życiu zawodowym, 
jest aktywność fizyczna. 

Paradoks aktywności fizycznej –  
różnice pomiędzy aktywnością fizyczną pozazawodową a zawodową
Potwierdzono korzystny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, ale dotyczy 
to tylko aktywności fizycznej w czasie wolnym (aktywność rekreacyjna, sport). 
Coraz więcej dowodów wskazuje, że praca zawodowa wymagająca dużej ak-
tywności fizycznej nie tylko nie ma takiego wpływu, lecz także zwiększa ryzyko 
chorób układu krążenia, zaburzeń ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, 
absencji chorobowej, a w konsekwencji prowadzi do pogorszenia zdolności do 
pracy i wcześniejszego kończenia aktywności zawodowej. Jest to zdrowotny 
paradoks aktywności fizycznej. 

Przyczyną są różnice między takim wysiłkiem27. Wysiłek w czasie wolnym 
wystarcza do poprawiania wydolności fizycznej i jest wykonywany przez krót-
ki czas z przerwami na regenerację. W obciążającej fizycznie pracy zawodowej 
dużo jest wysiłku statycznego wynikającego z podnoszenia i przenoszenia cięż-
kich przedmiotów, długotrwałego utrzymywania niewygodnych pozycji i wielo-
krotnego powtarzania takich samych ruchów/czynności, a wysiłek dynamiczny 
najczęściej ma małą lub umiarkowaną intensywność, ale trwa zbyt długo i po-
zbawiony jest okresów regeneracji. 

Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na uprawianie sportu,  
prędzej czy później będą musieli znaleźć czas na chorobę.

Edward Stanley
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Dlatego pracownicy fizyczni nie powinni rezygnować z rekreacyjnej aktywności 
fizycznej w czasie wolnym. Regularna racjonalna aktywność fizyczna ma kluczo-
we znaczenie dla utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego.

Wysiłek rekreacyjny/sportowy Wysiłek w pracy zawodowej

• Wysoka intensywność
• Krótki czas trwania
• Głównie dynamiczny wysi-

łek angażujący wiele mięśni
• Wystarczający czas 

na regenerację

• Niska/średnia intensywność
• Długi czas trwania
• Wysiłek statyczny, wymu- 

szone pozycje, powtarzal- 
ność czynności

• Niewystarczający 
czas na regenerację

Regularna aktywność fizyczna ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdro-
wia fizycznego i psychicznego. Dodatkowym pozytywnym efektem ubocznym 
wspólnej aktywności ruchowej pracowników jest integracja zespołu i zwiększe-
nie więzi z pracodawcą. 

Bardzo ważne jest, aby rodzaj i intensywność aktywności fizycznej były do-
stosowane do wieku i możliwości pracownika oraz uwzględniały rodzaj ak-
tywności zawodowej. Dla osób >65 r.ż. duże znaczenie ma trening siłowy oraz 
ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową. 

Aby uzyskać istotne korzyści zdrowotne, osoby starsze powinny24:
• podejmować tygodniowo co najmniej 150–300 min aktywności aerobowej 

o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75–150 min aktywności aero- 
bowej o dużej intensywności albo równoważne połączenie aktywności 
o umiarkowanej i dużej intensywności;

• co najmniej 2 razy w tygodniu wykonywać ćwiczenia o umiarkowanej lub 
większej intensywności wzmacniające wszystkie główne grupy mięśni;

• 3 lub więcej razy w tygodniu podejmować różnorodną aktywność fizyczną, 
która kładzie nacisk na równowagę funkcjonalną i trening siłowy o umiarko-
wanej lub większej intensywności.

Aby uzyskać dodatkowe korzyści zdrowotne, osoby starsze mogą:
• zwiększyć aerobową aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności  

do >300 min lub
• podejmować aktywność fizyczną o dużej intensywności przez >150 min w ty-

godniu lub
• równoważnie połączyć aktywność o umiarkowanej i dużej intensywności28.

Spędzaj mniej czasu w pozycji siedzącej
Z danych Eurostatu z 2017 r. wynika, że w UE ok. 28% pracowników siedzi 
w pracy przez prawie cały czas, a 30% przez 25–75% czasu pracy29. Dużo czasu 
spędza się w pozycji siedzącej także w domu. Problem ten jest poważny i na-
rasta: w latach 2002–2017 w UE odsetek osób wykazujących małą aktywność 
fizyczną (czas siedzenia >4,5 godz./dzień) zwiększył się z 49% do 54%30. 

Przebywanie przez długi czas w pozycji siedzącej jest szkodliwe dla zdrowia: 
• nieprawidłowe ustawienie i większe obciążenie kręgosłupa jest przyczyną 

dolegliwości i zwyrodnień; 
• występuje odkształcenie niektórych tkanek pod naciskiem ciała oraz zmiana 

przepływu krwi;
• ograniczenie ruchliwości, zmniejszenie wydatku energetycznego i zmiany 

metabolizmu są czynnikami ryzyka wielu chorób przewlekłych.
Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, zwłaszcza nieprawidłowej, jest 

czynnikiem ryzyka bólów pleców, karku i ramion. Brak ruchu może powodować 
obrzęki kończyn dolnych, przewlekłą niewydolność żylną i żylną chorobę zakrze-
powo-zatorową, nadciśnienie tętnicze, a także nadwagę i otyłość. Wykazano rów-
nież, że długotrwałe siedzenie zmniejsza mózgowy przepływ krwi. Siedzący tryb 
życia zwiększa ogólne ryzyko zgonów i ryzyko zgonów z powodu chorób układu 
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krążenia, a także cukrzycy typu 231. Negatywne skutki długiego czasu pozosta-
wania w pozycji siedzącej są częściowo niwelowane przez aktywność fizyczną. 
Z badań wynika, że przeznaczenie około 60–75 min dziennie na aktywność fi-
zyczną o umiarkowanej intensywności wydaje się eliminować zwiększone ryzy-
ko zgonu związane z długim czasem siedzenia. Pracującym w pozycji siedzącej 
zaleca się krótkie przerwy co najmniej raz na godzinę. W czasie takiej przerwy 
trzeba koniecznie wstać i poruszać się (krótki spacer, ćwiczenia rozciągające). 
O konieczności skracania czasu siedzenia trzeba pamiętać również w domu.

Konieczność ograniczania czasu nieprzerwanego siedzenia jest ważna dla 
wszystkich: zarówno dla pracowników umysłowych, jak i dla pracowników 
produkcji. Dlatego należy tak zorganizować pracę, aby pracownicy mieli moż-
liwość realizacji tych zaleceń.

Jak pracodawca może wspierać aktywność fizyczną pracowników?
• Edukacja pracowników – zwiększanie wiedzy pracowników na temat zna-

czenia różnych form aktywności fizycznej dla zdrowia. Pokazywanie, jak ak-
tywność fizyczna zwiększa energię, ale także jak pozwala pozbyć się stresu. 

• Organizowanie wirtualnych i na żywo spotkań ze sportowcami, pasjona-
tami aktywności fizycznej, osobami z lokalnego otoczenia, a także z własnej 
firmy, które czynnie uprawiają jakiś sport lub się nim interesują.

• Zawieranie z pracownikami „kontraktów na aktywność fizyczną” – polega-
jących na umówieniu się na konkretną aktywność fizyczną i wspieraniu pra-
cowników w jej uprawianiu. To wsparcie może polegać na dofinansowaniu 
np. zawodów, sprzętu, karnetów do obiektów sportowych. 

• Wspieranie aktywności pracowników: zapewnienie zaplecza technicznego 
do realizacji aktywności sportowych w miejscu pracy, np. montaż stojaków 
na rowery, pryszniców i szatni (dla osób, które chcą trenować bezpośrednio 
przed pracą lub podczas przerwy w pracy).

• Organizowanie, koordynowanie w firmie grupy pracowników wspólnie star-
tujących w zawodach oraz wspólnie ćwiczących.

• Przygotowanie miejsc do ćwiczeń, spacerów na terenie firmy – zadbanie o to, 
aby pracownicy aktywizowali się podczas przerw w pracy. 

• Organizowanie aktywności sportowej z rodzinami i przyjaciółmi pracowni-
ków, również w wersji zdalnej, z możliwością zbierania punktów. 

• Oferowanie dofinansowania zajęć sportowych (karnety na basen, wstęp do 
obiektów sportowych).

• Zapewnienie przerw w pracy na ćwiczenia, promowanie korzystania ze 
schodów. 

• Stworzenie firmowych reprezentacji pracowników w różnych dyscyplinach 
sportowych, proponowanie startów w lokalnych rozgrywkach, zawodach, 
sponsorowanie strojów i wspieranie ducha zdrowej rywalizacji.

Więcej na temat aktywności fizycznej:  
https://pracanazdrowie.pl/aktywnosc-fizyczna

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji  
w ramach Centrum Konsultacyjnego:  
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje

Pamiętaj!

• Podejmowanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej jest lepsze niż brak 
aktywności.

• Nawet jeśli osoby starsze nie przestrzegają zaleceń dotyczących czasu 
i rodzaju aktywności fizycznej, każda aktywność fizyczna będzie korzyst-
na dla ich zdrowia.

• Osoby starsze powinny zacząć od niewielkiej aktywności, stopniowo 
zwiększając jej częstość, intensywność i czas trwania.

• Osoby starsze powinny być na tyle aktywne fizycznie, na ile pozwala ich 
sprawność ruchowa.

https://pracanazdrowie.pl/aktywnosc-fizyczna
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje
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Zaprzestanie palenia papierosów, 
używania podgrzewanych wyrobów tytoniowych  
i papierosów elektronicznych 
oraz nadmiernego spożycia alkoholu 

Pomimo podejmowanych od wielu lat działań edukacyjnych i interwencyjnych 
oraz obowiązujących rozwiązań ustawodawczych palenie papierosów i nad-
mierne spożycie alkoholu nadal stanowią jedno z najważniejszych wyzwań 
zdrowia publicznego. Zarówno palenie papierosów, jak i nadmierne spożycie 
alkoholu zwiększają ryzyko chorób, wypadków i zgonów. 

W 2019 r. 20% wszystkich zgonów w Polsce przypisywano paleniu (w UE 17%)3. 
Chociaż odsetek zgonów spowodowanych spożyciem alkoholu jest taki sam, jak 
średni dla UE (6%), tendencje dotyczące umieralności związanej ze spożyciem 
alkoholu wykazują od początku XXI w. wzrost zarówno w przypadku męż-
czyzn, jak i kobiet oraz we wszystkich grupach wiekowych. 

W badaniu przeprowadzonym w 2020 r. zaobserwowano korzystne zmiany do-
tyczące rozpowszechnienia regularnego palenia. Palenie papierosów co najmniej 
raz dziennie zadeklarowało 23% mężczyzn oraz 15% kobiet: w 2018 r. odpowied-
nio 28% oraz 23%32. Zwraca jednak uwagę fakt, że okazjonalne palenie papiero-
sów deklarował/a 1 na 4 mężczyzn i 1 na 5 kobiet. Wiele osób używało również 
podgrzewanych wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych z wyrobami 
tytoniowymi, jakim są elektroniczne papierosy (11% mężczyzn, 7% kobiet). 

Od 2012 r. średnie spożycie alkoholu wśród dorosłych Polaków jest wyż-
sze niż średnia w UE, a w latach 2016–2019 wykazywało tendencję wzro-
stową.  W 2019 r. dorośli Polacy wypijali średnio ok. 11 l czystego alkoholu 
w porównaniu z ok. 10  l w UE. W czasie pandemii COVID-19 ok. 30% męż-
czyzn i 15% kobiet piło więcej niż w 2018 r. lub zaczęło spożywać alkohol3,32. 
Niepokojące jest duże spożycie alkoholi mocnych (wg danych publikowanych 
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. 
55% alkoholu spożywano w formie piwa, 38% alkoholu wysokoprocentowego, 
a 7% wina)32.

Palenie tytoniu oraz nadmierne spożycie alkoholu mają negatywny wpływ 
na wydajność pracowników ze względu na zwiększoną absencję i prezenteizm. 
Mniejsze jest również prawdopodobieństwo ponownego zatrudnienia palących 
i nadmiernie spożywających alkohol33–36. Warto również podkreślić zmniejszoną 

Papierosy i alkohol słusznie nazywane są używkami, gdyż zużywają człowieka.

Andrzej Majewski
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produktywność wynikającą z częstych przerw 
w pracy, zwiększoną liczbę wypadków w cza-
sie pracy oraz wyższe koszty dla pracodawcy 
(np. koszty ubezpieczeń czy przygotowania 
pomieszczenia służącego jako palarnia).

Szkodliwe nałogi – zalecenia

Palenie papierosów, używanie  
podgrzewanych wyrobów tytoniowych 
oraz papierosów elektronicznych
• Nie pal papierosów, nie używaj podgrzewa-

nych wyrobów tytoniowych oraz papiero-
sów elektronicznych.

• Unikaj biernej ekspozycji na dym tytoniowy 
oraz substancje wydzielane podczas używa-
nia elektronicznych papierosów.

• Respektuj regulamin zakładu pracy dotyczący 
zakazu palenia papierosów, podgrzewanych 
wyrobów tytoniowych oraz papierosów elek-
tronicznych i wymagaj od współpracowni-
ków przestrzegania tych zasad.

• Jeśli potrzebujesz pomocy w rzuceniu 
palenia:

 – zorientuj się, czy w Twoim miejscu pra-
cy jest realizowany program antyniko-
tynowy, w którym możesz uczestniczyć;

 – zapytaj lekarza sprawującego opiekę 
profilaktyczną o materiały do samo-
edukacji, poproś o wskazanie listy do-
stępnych ośrodków terapeutycznych, 
w których możesz uzyskać pomoc, oraz 
o dostępne metody leczenia farmakolo-
gicznego (nikotynowa terapia zastęp-
cza czy substancje lecznicze w formie 
tabletek). 

Pomocne są testy do oceny stopnia motywacji do zaprzestania palenia ty-
toniu (test dr Niny Schneider37) oraz test do oceny uzależnienia od nikotyny 
(test Fagerströma38) dostępne wraz z interpretacją w opracowaniu „Profilak-
tyka chorób układu krążenia u osób pracujących – informacje i zalecenia dla 
pracowników”39.

Spożycie alkoholu
Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia 3 wzory spożywania alkoholu: picie 
ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie. Różnią się one intensywnością konsump-
cji alkoholu oraz natężeniem objawów i problemów. Wszystkie wymagają zmia-
ny sposobu picia40. 

Picie ryzykowne – picie za dużo, za często, w nieodpowiedniej sytuacji, w spo-
sób, który uprawdopodobnia wystąpienie szkód zdrowotnych w przyszłości, 
jeżeli picie nie zostanie ograniczone.

Picie szkodliwe – picie alkoholu spowodowało już szkody somatyczne, psy-
chiczne, społeczne, ale nie spowodowało uzależnienia od alkoholu.

Uzależnienie od alkoholu – picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami, 
które miały wcześniej znaczenie. Głównym objawem uzależnienia jest pragnienie 
alkoholu. Wypicie alkoholu nawet po bardzo długim okresie abstynencji może wy-
zwalać zjawisko gwałtownego nawrotu innych objawów zespołu uzależnienia. 

Do rozpoznania wzoru spożywania alkoholu służy Test Rozpoznawania Za-
burzeń Związanych z Piciem Alkoholu (AUDIT) opracowany przez Światową 
Organizację Zdrowia. AUDIT, interpretacja wyników testu oraz zalecenia poma-
gające ograniczyć spożycie alkoholu dostępne są w opracowaniu „Alkohol – czy 
można pić bezpiecznie?”40.

Więcej na temat zaprzestania palenia papierosów, 
używania podgrzewanych wyrobów tytoniowych,  
elektronicznych papierosów oraz nadmiernego spożycia alkoholu: 
https://pracanazdrowie.pl/papierosy-i-alkohol

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji  
w ramach Centrum Konsultacyjnego:  
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje

https://pracanazdrowie.pl/papierosy-i-alkohol 
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje
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Ergonomia dąży do rozwiązań optymalnych,  
a więc gwarantujących nie tylko bezpieczeństwo pracy,  

ale sprzyjających zadowoleniu i samorealizacji człowieka.

Adam Stabryła, Jerzy Trzcieniecki 

Ergonomia i organizacja pracy

Starsi pracownicy dysponują wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, ale mogą mieć 
trudności z adaptacją do pracy wymagającej wysiłku fizycznego lub szybkości.

Dzięki doświadczeniu osoby starsze uzyskują wysoką sprawność: 
• optymalizując pozycję ciała podczas pracy, 
• zmieniając metody pracy na bardziej efektywne, 
• optymalnie wykorzystując narzędzia, 
• zwalniając tempo pracy. 

Zwolnienie tempa pracy jest możliwe, gdy pracownik dysponuje szerokim 
zakresem kontroli wykonywanej pracy, pozwalającym korzystać z umiejętności 
i doświadczenia oraz motywacji. 

Wytyczne i rekomendacje dotyczące stanowisk pracy,  
na których zatrudnione są osoby starsze41

Organizacja pracy
• Tempo pracy – powinno być ustalane i dostosowane do możliwości pracow-

nika, nie powinno być narzucone. Dobrym rozwiązaniem jest praca grupowa, 
podczas której pracownicy mogą sobie wzajemnie pomagać, a tempo pracy 
zmienia się indywidualnie.

• Godziny pracy – wydłużanie czasu pracy nie jest wskazane, szczególną uwa-
gę należy zwracać na wprowadzenie przerw w pracy.

• Zmienność – korzystne jest zróżnicowanie pracy (ograniczenie monotonii), 
jednak niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na przystoso-
wanie się do nowego zadania.

• Praca zmianowa – objawy nietolerancji pracy zmianowej nasilają się w 40–45 r.ż.; 
narastają wtedy zaburzenia snu, trudności z zasypianiem, skłonność do 
drzemek w ciągu dnia, zmniejsza się amplituda rytmu dobowego i zwiększa 
skłonność do desynchronizacji rytmów dobowych. Dla pracowników star-
szych korzystne jest wprowadzenie ruchomego czasu pracy. 

• Rola – ważne jest precyzyjne określenie wymagań, ponieważ niejednoznacz-
ne określenie roli w miejscu pracy stanowi poważne obciążenie dla pracow-
ników starszych i zmniejsza ich pewność siebie.

• Perspektywy – obawy związane z przyszłością (dalszym zatrudnieniem) 
wpływają w negatywny sposób na wydajność pracy i mają negatywne  
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Czynniki ergonomiczne
• Powtarzalność pracy – należy unikać powtarzalnych czynności, ponieważ 

powodują zaburzenia w zakresie funkcjonowania układu mięśniowo-szkie-
letowego, szczególnie u osób starszych.

• Pozycja ciała – starsi pracownicy mają mniejszą wytrzymałość mięśni, więc 
gorzej tolerują długi czas pracy w pozycji wymuszonej. Niewygodna i obcią-
żająca pozycja przyspiesza pojawianie się zmian zwyrodnieniowych w ukła-
dzie ruchu. Pracownicy starsi nie powinni wykonywać pracy z obciążeniem 
statycznym i w wymuszonej pozycji ciała.

• Podnoszenie/przenoszenie ciężkich przedmiotów – ze względu na zacho-
dzące z wiekiem zmiany w układzie ruchu czynności takie są szczególnie źle 
tolerowane przez osoby starsze – ich wykonywanie wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem uszkodzenia układu ruchu i/lub wypadku.

• Szybkość – czynności wymagające dużej szybkości ruchów nie są wskazane 
dla osób starszych, ponieważ mniejsza jest u nich liczba szybkokurczliwych 
włókien mięśniowych, więc i gorsza jest koordynacja nerwowo-mięśniowa.

• Precyzja – prace wymagające dużej precyzji nie są wskazane dla pracowni-
ków starszych, ponieważ wiążą się najczęściej z dużym obciążeniem statycz-
nym. Dodatkowo z wiekiem następuje pogorszenie wzroku oraz ograniczenie 
zdolności manualnych. 

• Praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego – zdolność organizmu do 
wykonywania ciężkiej lub długotrwałej pracy fizycznej maleje, jednocześnie 
rośnie ryzyko przeciążeń poszczególnych układów, co w konsekwencji może 
prowadzić do zmęczenia, urazów i wypadków w pracy. 

Odpowiednie dla osób starszych stanowiska to te, na których praca jest 
lżejsza, bezpieczniejsza i lepiej zorganizowana. Jeżeli takim wymaganiom 
będą odpowiadały stanowiska, to wiek przestanie być przeszkodą w wyko-
nywaniu pracy. 

Czynniki fizyczne
• Hałas – utrudnia pracę osób starszych ze względu na to, że mają gorszy słuch 

i większą wrażliwość na zakłócenia podczas czynności wymagających kon-
centracji uwagi. 

• Wibracja – zarówno miejscowa, jak i przenosząca się na całe ciało jest gorzej 
tolerowana przez osoby starsze z powodu występujących z wiekiem zmian 
w układzie nerwowym i mięśniowym.

• Mikroklimat gorący i zimy – praca w wysokich i niskich temperaturach jest 
gorzej tolerowana przez osoby starsze, gorsza jest również tolerancja gwał-
townych zmian temperatury. Praca w takich warunkach nie jest wskazana dla 
osób starszych z powodu dużego obciążenia układu sercowo-naczyniowego.

• Oświetlenie – starsi pracownicy wolniej adaptują się do zmian oświetlenia 
i wymagają znacznie większego natężenia światła na stanowiskach pracy.

Najlepszym sposobem wspierania zdolności do pracy starzejących się pra-
cowników jest połączenie promocji zdrowia z przeprojektowaniem miejsc 
pracy uwzględniającym indywidualne potrzeby i zapewniającym elastycz-
ność w miejscu pracy. Wymagania dotyczące pracy powinny zmieniać się tak, 
jak z wiekiem zmieniają się sami pracownicy. Jeśli modyfikacja stanowiska 
pracy nie jest możliwa, rozwiązaniem może być zmiana zakresu obowiązków 
lub przeniesienie starszego pracownika na stanowisko mniej obciążające. 

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji  
w ramach Centrum Konsultacyjnego:  
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje

Więcej na temat ergonomii i organizacji pracy: 
https://pracanazdrowie.pl/ergonomia

konsekwencje zdrowotne. Istotne jest więc zapewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa zatrudnienia.

• Kontrola – starsi pracownicy są bardziej lojalni wobec firmy pod warunkiem, 
że sami kontrolują wykonywanie pracy.

https://pracanazdrowie.pl/konsultacje
https://pracanazdrowie.pl/ergonomia 
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Lekarz przyszłości nie będzie dawał leków,  
lecz poinstruuje swego pacjenta w kwestii odpowiedniego stylu życia,  

diety oraz przyczyn chorób i zapobiegania chorobom.

Thomas Edison

Rola służby medycyny pracy  
w utrzymaniu aktywności zawodowej pracowników

Wszyscy pracownicy mają prawo do sprawowanej przez służbę medycyny pra-
cy profilaktycznej opieki zdrowotnej, rozumianej jako ogół działań zapobiegają-
cych powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które 
w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakte-
rem pracy.

Jej głównym elementem są obowiązkowe badania profilaktyczne, których 
podstawą przeprowadzania jest art. 229 § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którym 
pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzecze-
nia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym 
stanowisku. 

Wyróżnia się trzy rodzaje badań lekarskich do celów przewidzianych w Ko-
deksie pracy: 
• badania wstępne, 
• badania okresowe, 
• badania kontrolne. 

Badania wstępne, wykonywane przed podjęciem pracy, zmianą stanowiska 
lub zmianą warunków na dotychczasowym stanowisku prowadzących do no-
wych narażeń lub uciążliwości zawodowych, mają na celu:
• indywidualną ocenę stanu zdrowia i predyspozycji zdrowotnych do pracy,
• ocenę, czy cechy fizyczne i psychiczne pracownika lub kandydata na pra-

cownika pozwolą mu na wykonanie pracy na danym stanowisku, bez ryzyka 
wystąpienia niekorzystnych zmian w jego stanie zdrowia, 

• identyfikację schorzeń lub niesprawności, które mogłyby stanowić zagrożenie 
dla współpracowników podczas wykonywania pracy, 

• rozpoznanie stanów chorobowych, które w wyniku podjęcia lub kontynu-
owania pracy mogą ulec zaawansowaniu.

Badania okresowe, wykonywane, gdy kończy się termin ważności poprze-
dzających je badań wstępnych lub okresowych, dodatkowo mają na celu ocenę 
progresji zmian w stanie zdrowia w porównaniu z wynikami stwierdzonymi 
w poprzednich badaniach profilaktycznych. 

Kontrolnym badaniom lekarskim podlega pracownik powracający do pracy 
po trwającej dłużej niż 30 dni przerwie spowodowanej chorobą. Badania te są 
przeprowadzane w celu ustalenia, czy stan zdrowia osoby przebywającej na 
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długotrwałym zwolnieniu lekarskim nie uległ 
pogorszeniu na tyle, żeby mogła wykonywać 
pracę na dotychczasowym stanowisku, a tym 
samym, czy przebyta choroba nie zmieniła 
stanu zdrowia pracownika w sposób mogący 
mieć wpływ na możliwość kontynuowania 
czynności zawodowych w sposób bezpieczny 
dla niego samego i jego otoczenia. 

Ponieważ na obligatoryjne badania lekar-
skie pracowników zgłaszają się często osoby 
niekorzystające na co dzień z opieki zdro-
wotnej, lekarz medycyny pracy może wykryć 
zaburzenia stanu zdrowia pracownika na ich 
wczesnym etapie, dzięki czemu może zapo-
biegać rozwojowi powikłań. Może również 
realizować działania z zakresu profilaktyki, 
m.in. związane z modyfikacją stylu życia. Bar-
dzo ważną kwestią jest wczesne rozpoznanie 
choroby w celu zapewnienia jak najlepszej 
opieki medycznej, a tym samym wydłużenia 
długości życia w zdrowiu, zapewnienia wyż-
szej jakości życia oraz dłuższego utrzymania 
aktywności zawodowej42. Badania profilak-
tyczne, orzecznictwo do celów Kodeksu pracy 
i pozostałe zadania należące do służby medy-
cyny pracy co do zasady powinny być ukie-
runkowane zarówno na zawodowe czynniki 
ryzyka, jak i pozazawodowe aspekty zdrowia, 
które mogą wpływać na możliwość wykony-
wania pracy.

Lekarz przeprowadzający badanie okreso-
we może poszerzyć jego zakres o dodatkowe 
specjalistyczne badania konsultacyjne oraz ba-
dania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy 
termin następnego badania, niż określono we 
wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, 

że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej 
do pracy lub pracownika. Wykonywane wówczas specjalistyczne badania kon-
sultacyjne oraz badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego.

Dlatego tak ważne jest podejście do obowiązkowych, bezpłatnych badań pro-
filaktycznych jako przywileju oceniającego stan zdrowia – nie jako restrykcyjnej 
weryfikacji stwarzającej ryzyko niedopuszczenia do pracy lub uniemożliwienia 
jej kontynuacji, ale jako szansy na wykrycie na wczesnym etapie, często od-
wracalnym bądź uleczalnym, niebezpiecznej choroby. Obligatoryjne badania 
z zakresu medycyny pracy nie powinny być tylko utożsamiane z uzyskaniem 
orzeczenia, ale z dodatkową okazją do poprawy stanu zdrowia.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami, niezbędna z uwagi na 
warunki pracy, obejmuje przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami 
wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych. Ten przy-
wilej przysługuje pracownikom, którzy zgłoszą pracodawcy niemożność wy-
konywania dotychczasowej pracy, podejrzewając szkodliwy wpływ warunków 
jej wykonywania na swoje zdrowie. W takiej sytuacji mają prawo oczekiwać od 
lekarza medycyny pracy doradztwa, jak ograniczyć ryzyko zdrowotne, a w uza-
sadnionych przypadkach – orzeczenia nakazującego pracodawcy przeniesienie 
na inne stanowisko.

Służba medycyny pracy może wspierać wydłużenie okresu aktywności zawo-
dowej poprzez spersonalizowane działania prowadzone w ramach opieki pro-
filaktycznej, ukierunkowane na wczesne wykrycie zagrożeń oraz odpowiednią 
interwencję – najlepiej we współpracy z pracodawcą.

Możliwości organizmu człowieka maleją wraz z wiekiem, a ponieważ jedno-
cześnie wymagania, jakie stawia wykonywanie pracy zawodowej, pozostają nie-
zmienne, wraz z wiekiem wzrasta rzeczywiste obciążenie pracą, a tym samym 
pogarsza się zdolność do jej wykonywania.

Kluczowe stają się:
• wczesna identyfikacja zagrożenia utratą zdolności do kontynuowania pracy 

na dotychczasowym stanowisku i podjęcie odpowiedniej interwencji medycz-
nej z wykorzystaniem systemu ochrony zdrowia pracujących (np. działania 
obejmujące wykrywanie wczesnych zmian w stanie zdrowia związanych 
z pracą lub starzeniem się organizmu, szeroko zakrojona profilaktyka i pre-
wencja tzw. chorób cywilizacyjnych oraz rehabilitacja zawodowa); 

• wsparcie pracowników, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywa-
nia dotychczasowej pracy lub zagrożenie, że takie przeciwwskazania poja-
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do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku / w wyuczonym 
zawodzie – obejmujące poradnictwo i zaproponowanie interwencji, możli- 
wych / akceptowanych dla pracodawcy modyfikacji w narażeniu zawodowym / 
/ na stanowisku pracy).

Zakres usług powinien obejmować działania o charakterze:
• świadomościowym – identyfikacja problemu utraty zdolności do pracy; 
• edukacyjnym – proces uczenia się i zdobywania dodatkowych umiejętności;
• psychologiczno-zdrowotnym – wzmacnianie samooceny, kształtowanie wła-

ściwych zachowań w ramach profilaktyki zdrowotnej;
• medycznym – identyfikacja ograniczeń i przeciwwskazań do pracy oraz 

wskazanie możliwości kontynuowania pracy; 
• informacyjnym – zwiększenie wiedzy na temat dostępnej pomocy, uprawnień 

i obowiązków pracowniczych, regulacji prawnych, zawodów i prac najczę-
ściej związanych z ryzykiem utraty zdolności do pracy oraz sposobów unik-
nięcia konieczności zaprzestania aktywności zawodowej z powodu wieku 
i stanu zdrowia.

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji  
w ramach Centrum Konsultacyjnego:  
https://pracanazdrowie.pl/konsultacje

wią się w najbliższych latach, w ustaleniu istniejących ograniczeń, oce-
nie możliwości i predyspozycji oraz wskazaniu dalszej ścieżki kariery 
zawodowej.

Aby wspierać aktywność zawodową starzejących się pracowników, pra-
codawca bądź delegowani przez niego przedstawiciele zarządu, działu kadr 
i BHP – we współpracy z lekarzem medycyny pracy – powinni ustalić: 
• rzeczywiste możliwości wykonywania pracy przez starszych pracowników, 
• zasady zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym pracy w różnych 

warunkach, 
• wpływ czynników zawodowych i pozazawodowych na obniżanie się zdol-

ności do pracy, 
• czynniki stresowe, 
• zasady i metody stymulowania zachowań prozdrowotnych. 

Przykładami dobrych praktyk związanych z opieką profilaktyczną nad sta-
rzejącymi się pracownikami są: 
• rozszerzenie zakresu badań wstępnych i okresowych lub zwiększenie ich 

częstotliwości,
• edukacja i wsparcie pracowników w zakresie zdrowego stylu życia, 
• identyfikacja osób zagrożonych utratą zdolności do pracy,
• zakwalifikowanie pracowników w określonym wieku do grup czynnego 

poradnictwa. 
Ustalenie granicy wieku kwalifikującego do grupy czynnego poradnictwa, 

czyli szerszej i częstszej profilaktycznej opieki zdrowotnej, powinno być prze-
prowadzane indywidualnie w każdym zakładzie z uwzględnieniem występu-
jących w nim uciążliwości i szkodliwości zawodowych.

Centrum Konsultacyjne oferuje kompleksowe usługi specjalistów ds. zdrowia 
pracownika, w tym:
• działalność skierowaną do pracodawców i profesjonalistów zajmujących 

się zarządzaniem zdrowiem pracowników w odpowiedzi na konkretne za-
potrzebowanie firm (pogłębiona analiza identyfikująca zagrożenia i ocena 
ryzyka związanego z miejscem pracy u pracowników w wieku 50+); 

• działalność wspierającą utrzymanie aktywności zawodowej, tj. poradnic-
two w celu wczesnego wykrycia zwiększonego ryzyka utraty zdolności 
do pracy i zaproponowania interwencji (działania prowadzone przez służ-
bę medycyny pracy we współpracy z pracodawcą – w przypadku związa-
nych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących przeciwwskazanie 

https://pracanazdrowie.pl/konsultacje
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Podsumowanie

Aktywność zawodowa jest bardzo korzystna dla pracownika nie tylko ze 
względów ekonomicznych, ale przede wszystkim ze względu na możliwość 
utrzymania dobrego zdrowia. Należy jednak pamiętać, że możliwości or-
ganizmu człowieka maleją wraz z wiekiem. Po 45 r.ż. obniża się wydolność 
i sprawność fizyczna, zmniejsza się sprawność psychofizyczna (np. spostrze-
gawczość, szybkość reakcji, sprawność narządów zmysłów), wzrasta częstość 
chorób przewlekłych, w tym układu krążenia, oddechowego, mięśniowo-sz-
kieletowego, a także zaburzeń hormonalnych i przemiany materii. Często jed-
nak, pomimo zmian związanych z fizjologicznym starzeniem się organizmu 
i częstszym występowaniem chorób przewlekłych, wymagania, jakie stawia wy-
konywanie pracy zawodowej, pozostają niezmienne, dlatego wraz z wiekiem 
wzrasta rzeczywiste obciążenie pracą i nierzadko coraz trudniej jest pozostać 
wówczas aktywnym zawodowo. Kluczowe jest zatem uświadomienie sobie 
zmian zachodzących wraz z wiekiem w organizmie człowieka. Taka wiedza 
pozwoli na wczesną identyfikację zagrożenia utratą zdolności do kontynuowa-
nia pracy na dotychczasowym stanowisku i podjęcie odpowiednich działań. 
Oczywiście o wzmacnianie zdrowia należy dbać systematycznie, a nie tylko 
pod koniec aktywności zawodowej. Ważne jest wspieranie zdrowia poprzez 
wzmacnianie aktywności prozdrowotnych w kontekście stylu życia i przyjazne-
go zdrowiu środowiska pracy. Odpowiednie dla osób starszych stanowiska to 
te, na których praca jest lżejsza, bezpieczniejsza i lepiej zorganizowana. Wyma-
gania, jakie stawia praca, powinny zmieniać się tak, jak z wiekiem zmieniają się 
sami pracownicy. Jeżeli takim wymaganiom będą odpowiadały stanowiska, to 
wiek przestanie być przeszkodą w wykonywaniu pracy. Należy także podkre-
ślić kluczową rolę lekarza medycyny pracy, który w ramach systemu ochrony 
zdrowia pracujących powinien realizować działania obejmujące wykrywanie 
wczesnych zmian w stanie zdrowia związanych z pracą lub starzeniem się or-
ganizmu, szeroko zakrojoną profilaktykę i prewencję chorób przewlekłych oraz 
rehabilitację zawodową. Nieodłącznym elementem strategii nakierowanej na 
wsparcie starzejących się pracowników jest podjęcie interwencji, gdy istnieją 
przeciwwskazania do wykonywania dotychczasowej pracy lub zagrożenie, że 
takie przeciwwskazania pojawią się w najbliższych latach. Pracownik potrzebu-
je wówczas ustalenia istniejących ograniczeń, oceny możliwości i predyspozycji 
oraz wskazania dalszej ścieżki kariery zawodowej.
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