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Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski 

Budujemy lepszą przyszłość 

 ponad 110 lat historii 

 operacje w 50 krajach 

 firma notowana na NYSE 

 Centrala w Meksyku 

cement    beton  kruszywa 

CEMEX 
Globalny lider branży materiałów budowlanych 

CEMEX  w gronie globalnych liderów  

branży materiałów budowlanych 



Budujemy lepszą przyszłość -  dla Polski Copy Rights  CEMEX Polska 2017 

CEMEX Polska 
Krajowy lider branży materiałów budowlanych 

cement    beton  kruszywa 

 Jesteśmy jednym z czołowych 
producentów cementu, betonu 
towarowego i kruszyw w Polsce.  
Dostarczamy  materiały budowlane 
najwyższej jakości, domieszki 
chemiczne do betonu i zapraw,  
chemię budowlaną oraz świadczymy 
usługi z zakresu badań labolatoryjnych 
i doradztwa technicznego. 

  
 Nasi klienci to duże firmy budowlane, 

producenci materiałów budowlanych  
oraz osoby indywidualne. 
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Nasze projekty 

5 

Centrum  
Kulturalno – Kongresowe 

Jordanki w Toruniu 

CEMEX dostarczył ponad  
30 tys. m3 betonu na budowę 
tego obiektu, który wpisany 
został na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. 
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RÓŻNORODNOŚĆ w CEMEX 
Jesteśmy różni lecz tworzymy jeden CEMEX 

Kobieta 
23% 

Mężczyzna 
77% 

Pracownicy wg płci 

do 5 lat 
21% 

5 - 20 lat 
52% 

powyżej 20 lat 
27 % 

Pracownicy wg. stażu pracy 

89% pracowników w obszarach biznesowych 
11% w funkcjach wsparcia 
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Silny trend starzejącej się organizacji  
z przewagą pracowników 50+ 
 
• demografia kraju w trendzie spadkowym 

• wpływ reform emerytalnych  

• w ciągu kolejnych 10 lat liczebność pracowników CEMEX Polska:  

– w grupie wiekowej 30-50 spadnie o ok. 30% 
– w grupie wiekowej 50+  wzrośnie o 70% 

Nasze aspiracje: 
• Przyciągnąć, zaangażować i retencjonować pracowników młodych pokoleń 

• Zapewnić wysokie zaangażowanie i produktywność pracowników w grupie 50+ przez cały okres  
do osiągnięcia wieku emerytalnego (60/65/67) 

• Czerpać synergię z różnicy potencjału różnych pokoleń 

• Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pokoleń od początku kariery zawodowej aż do jej 
zakończenia 

Zarządzanie pokoleniowe w CEMEX Polska 
Wyzwania i aspiracje 
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Programy  
wspierające potrzeby różnorodnych grup pracowników 
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Początek  kariery 

PROFESSIONALS  

in  

DEVELOPMENT 

Rozwojowy Program Praktyk 
i Stażowy CEMEX dla 
absolwentów oraz osób na 
początku kariery 

Program działań na uczelniach  
i w szkołach (Targi Pracy, Dni CX, 
szkolenia, Ambasadorzy CX)  

BUDUJEMY 
LEPSZĄ 

PRZYSZŁOŚĆ 

Przyszli pracownicy 

Świadczenia pro rodzinne 
(wyprawka, urlopy, dofinansowania 
urlopów, elastyczny czas pracy) 

TWOJA 
RODZINA 

Pracownicy  rodzice 

PROGRAM  
Aktywni  na 50+ 

Program aktywizacji 
fizycznej  
i rozwojowej 

Pracownicy 50+ 

Rozwój kariery w CX 

MISTRZOWSKI  
REJS 

Program rozwojowy oparty na 
mentoringu -  dla  osób, które 
zaczynają karierę kierowniczą 

Program wsparcia 
w rozwoju kariery 

FORUM 
KOBIET CEMEX 

Kobiety 

W ramach CX Alumni –  
m.in. współpraca emerytowanych 
pracowników w roli trenerów wew. 
i mentorów w CX 

Byli pracownicy 

CEMEX 
Alumni 

Rozwinęliśmy siedem 
programów adresujących 
potrzeby różnorodnych 
grup pracowników. 

Oferują one dedykowane 
świadczenia i rozwiązania 
rozwojowe i tworzą 
społeczności pracownicze. 
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Zarządzanie pokoleniowe w CEMEX Polska 
Kluczowe programy 

• Dedykowane programy rozwojowe 
• Dedykowany program opieki 

zdrowotnej (refundacja leków na 
receptę, pobytu w zakładzie opieki 
zdrowotnej, zakup okularów 
korekcyjnych bez względu na pracę 
ponad 4 godz. przy komputerze) 

• Intermentoring (mentorzy) 
• Program CEMEX Alumni 
• Klub 50+ 

• Bonus z okazji narodzin dziecka 
• Elastyczny czas pracy 
• Dni wolne na opiekę  
• Opieka medyczna dla dzieci 

i osób starszych 
• Dofinansowanie wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży 

Pracownicy  30- Pracownicy 50+ Pracownicy 
(30-50) 

• Program Stażowy  
• Program Praktyk Letnich  
• Intermentoring (trenerzy 

wewnętrzni) 
• Dziewczyny na Politechniki 

PROFESSIONALS  

in  DEVELOPMENT 

Program 
TWOJA RODZINA 

Program 
AKTYWNI 50+  



Wykorzystanie różnicy potencjału pokoleń 
Intermentoring i dzielenie się wiedzą  

10 

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I WIEDZY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 

Pracownicy grupy wiekowej 50+  

• Opiekunowie staży i praktyk 

• Mentorzy w programie mentoringowym  Mistrzowski Rejs 

• CX Alumni – trenerzy w programie szkoleń wewnętrznych tj. Akademia BHP 

Pracownicy grupy 

wiekowej 30-  

• Trenerzy wewn.  
w szkoleniach z zakresu 
systemów i aplikacji trainers 
(MS Office, SAP etc) 
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RÓŻNORODNOŚĆ w CEMEX 
Kluczowe działania  

 Warsztaty rozwojowe  

dla kobiet CX 

 

 Podwieczorek 

technologiczny  

dla studentek 

 

 Uczestnictwo  

w Kongresie Kobiet 

 

 Aktywności regionalne 

 

 Program ochrony 

zdrowia kobiety 

 

 Wyjazdy integracyjne 

 

 

 

 

 Programy rozwoje np. 

Szkolenie z technik 

pamięciowych, szkolenie  

z edukacji ekonomicznej 

 

 Program intermentoringowy 

50+ / 30- 

 

 Program prozdrowotny 50+ 

 

 Warsztaty Nordic Walking/ 

Bezpieczna jazda na 

nartach/ 

Pierwsza pomoc  

 

 Wyjazdy integracyjne 
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Równość i różnorodność w CEMEX 
Aktywności regionalne 

 
 

W ramach profilaktyki zdrowia  
z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy: 

 
 Zajęcia z jogi 
 Szkolenie na temat zdrowego 

odżywiania 
 Porady kreatorki ds. wizerunku 
 Warsztaty z technik radzenia sobie 

ze stresem 
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Klub 50+ 
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 Powołaliśmy Klub 50+, skupiający pracowników CEMEX, którzy ukończyli 50 lat.  
Oficjalne otwarcie odbyło się w czasie warsztatów zatytułowanych „Nowy początek”.  

 Członków społeczności klubowej zachęcamy też do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem  
w organizacji oraz pełnienia roli mentora.  

 Obecnie Klub skupia ponad 100 pracowników CEMEX  

Klub jest dobrowolną społecznością utworzoną w celu:  
 

1. podnoszenia kwalifikacji osób 50+, w tym propagowania i wdrażania różnorodnych sposobów 
uczenia się, 

2. rozwijania stałych kontaktów pomiędzy pracownikami 50+ poprzez tworzenie sieciowej 
platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji, 

3. wspomagania rozwoju osób 50+ poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi i technik 
teleinformatycznych 

4. propagowania i czynnego udziału w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu  
oraz wolontariatu pracowniczego, 

5. rozpowszechniania informacji na temat dostępnych środków publicznych,  
w tym z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na wsparcie rozwoju osób 50+, 

6. wspierania zdrowego i aktywnego stylu życia. 
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Klub 50+  

Wykład medyczny nt. Boreliozy i badania  Szkolenie  Pierwsza pomoc 

Szkolenie nt. nowych rozwiązań 
technologicznych oraz  efektywnej  

nauki on-line   

Profilaktyczne badania medyczne 
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NA CZYM POLEGAŁ UDZIAŁ  

W PROGRAMIE? 

 

Program składał się z 2 etapów: 

 

1. badania (dla 50 osób w wieku 50+) 

 

• ocena stanu zdrowia (pomiary ciśnienia krwi, wzrostu i masy ciała, 
wskaźnika BMI oraz pomiary zawartości tkanki tłuszczowej w celu 
określenia ryzyka wystąpienia np. cukrzycy, miażdżycy lub choroby 
niedokrwiennej serca),  

• ocena wydolności fizycznej oraz ogólnej sprawności,  

• ocena ewentualnych dolegliwości mięśniowo-szkieletowych,   

• ocena wybranych czynników stylu życia, 

• ocena psychologicznych aspektów dobrego samopoczucia. 
 

2.   „interwencji” 

• indywidualny plan ćwiczeń fizycznych pod okiem  fizjoterapeuty 
(3 razy w tygodniu po 60 min w czasie pracy )  

• indywidualne zalecenia dietetyczne 

• cykl 10 szkoleń/warsztatów (m.in. z zakresu radzenia sobie ze 

stresem, wypalenia  zawodowego, asertywności, komunikacji między 

pracownikami i wsparcia  społecznego). 

Program prozdrowotny  
dla pracowników 50+ 



Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski 16 

REZULTATY  
Czas trwania 9 miesięcy. 

Po zakończeniu programu uczestnicy: 

 Osiągnęli lepsze wyniki w większości przeprowadzonych prób sprawnościowych 

 Istotnie lepiej oceniali swój styl życia 

 Bardzo dobrze ocenili prowadzone w nim działania 

 Zaobserwowali poprawę kondycji, lepsze samopoczucie psychiczne, poprawę 
ogólnego stanu zdrowia, zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa, 
a także poprawę kontaktów z kolegami z pracy. 

Program prozdrowotny  
dla pracowników 50+ 
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Zdrowie i bezpieczeństwo  
naszym priorytetem 
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Chcemy, aby każdy pracownik wracał z pracy do domu  
w kondycji i zdrowiu, w jakiej do niej przyszedł. 
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Zarządzanie zdrowiem w CEMEX Polska 
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MONITOROWANIE 

•  Coroczny Firmowy   
 Bilans  Zdrowia 

•  Absencja chorobowa 

•  Analiza dostępnych 
danych i statystyk  
(Dni Zdrowia) 

• Pomiary na 
stanowiskach pracy 

• Ocena ryzyka  

PROFILAKTYKA/ 

PROMOCJA 
ZDROWIA 

• Program promocji 
zdrowia „Budujemy 
zdrowie” (Fit4Life) 

• Szczepienia ochronne 
(np. grypa, kleszcze) 

• Profilaktyczne badania 
(wstępne, okresowe, kontrolne) 

OCHRONA 
ZDROWIA 

•  Rozszerzony pakiet 
usług medycznych dla 
pracowników  
i członków rodziny 

•  Przychodnie 
przyzakładowe, punkty 
pierwszej pomocy 

• Dofinansowanie  do 
recept, rehabilitacji – 
dla pracowników 50+ 
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Program promocji zdrowia CEMEX   
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PROMOCJA 
AKTYWNOŚCI 

FIZYCZNEJ: 

- Dofinansowanie 
Pracowniczych Klubów 

Sportowych 

-  Karty sportowe 
- Fit przerwy w pracy 

 

DNI ZDROWIA  
I BHP  

(pikniki rodzinne) 

ERGONOMIA 

ZDROWE 
ODŻYWIANIE 

- Kampanie edukacyjne/ 
wykłady 

- „Świeży sok dla każdego 
pracownika” 

- Warsztaty 
przygotowania zdrowych 

posiłków 

- Wystawy dietetyczne 

BADANIA 
KONTROLNE 

- Pomiar glukozy, 

cholesterolu, 
ciśnienia, analiza 

składu ciała 

ZARZĄDZANIE 
STRESEM 

- Szkolenia/warsztaty  

-Elastyczny czas pracy 

- Praca zdalna 

- Joga 

COMIESIĘCZNE 
KAMPANIE 

EDUKACYJNE 

„12 ZASAD 
ZDROWIA” 

 
PROGRAM  
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Monitorowanie stanu zdrowia 
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Profilaktyka 
zdrowia 

Ochrona 
medyczna 

 
• Bezpośredni dostęp do szerokiego  
 grona specjalistów  

• Kompleksowy, coroczny przegląd   
 stanu zdrowia 

• W nagłych przypadkach możliwość  
 skorzystania z wizyty domowej 

• Bezpłatne szczepienia (grypa, kleszcze) 

• Przyzakładowe przychodnie  
 medyczne 
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Opieka medyczna w CEMEX 

21 
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Profilaktyka zdrowia 
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Profilaktyka zdrowia 
kobiet 

 
 Warsztaty medyczne na temat 

profilaktyki raka piersi  
 Nauka samobadania piersi 
 Zachęcenie do  wykonywania 

mammografii w ramach pakietu 
opieki medycznej 

Profilaktyka zdrowia 
mężczyzn 



Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski 

Comiesięczne kampanie edukacyjne 

23 
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Zdrowie zawodowe  

   Kampania  
Chroń słuch 

Kampania  
Dbaj o kręgosłup 

Kampania  
Chroń płuca 

     Pomiary czynników 
szkodliwych 

Badania medyczne 

 
Kampania 

 Chroń wzrok  
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Kampania edukacyjna w ramach 12 ZASAD ZDROWIA 
CHROŃ PŁUCA 
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Szkolenia „Ochrona słuchu przed 
hałasem”.  
 
 Uczestniczyło w sumie ok 80 

pracowników pracujących  
w narażeniu na hałas 

  
Program szkolenia: 
 
 rodzaje ochronników słuchu 
 kontrola narażenia na hałas  
 zagrożenia jakie płyną z braku 

stosowania ochronników słuchu  
 prawidłowe użytkowanie oraz 

konserwacja ochronników słuchu  
 weryfikacja poprawnej aplikacji 

wkładek oraz nauszników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrona słuchu przed hałasem 

Szkolenia edukacyjne 
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Program prewencji stresu  

we współpracy z PIP 

 

•  Nauka metod radzenia  
sobie ze stresem 

 

•  Zapewnienie odpowiedniego 
poziomu wiedzy nt. stresu 
 i jego wpływu na zdrowie 

 
•   Zachęcenie do podjęcia działań 

chroniących zdrowie 
 

CELE 
SZKOLENIA 
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•  Nauka bezpiecznych technik    
            wykonywania  pracy  
oraz pomocnych ćwiczeń 

 

•  Zapewnienie odpowiedniego 
poziomu wiedzy nt. ergonomii 

 
•   Zachęcenie do podjęcia działań 

chroniących zdrowie 
                

          1. Dlaczego tak wielu ludzi 
narzeka na ból w pracy? 

 
    2. Zapoznanie z prawidłową 

postawą przy pracy 
 

3. Jak pracować, aby ograniczyć 
ryzyko bólu/ urazu/choroby? 

 
4.     Przedstawienie zestawu 

dedykowanych do specyfiki pracy 
ćwiczeń do wykonywania podczas 

pracy.  
 

CELE 
SZKOLENIA 

PROGRAM 
SZKOLENIA 

      KAMPANIA DBAJ O KRĘGOSŁUP 

      Szkolenia z ergonomii z fizjoterapeutą  
dla pracowników biurowych i produkcyjnych 
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      Kampania Dbaj o kręgosłup 

PODEJMIJ WYZWANIE  

„RUSZ SIĘ DLA ZDROWIA” 
#Fit4LifeChallenge 

 

Pokaż nam jak ćwiczysz wraz z grupą 
kolegów/koleżanek z pracy – nagraj krótki film. 
Następnie zaproś kolejną grupę  do podjęcia 
wyzwania. 
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Audyt ergonomiczny na stanowiskach pracy 
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 Pracownicy zaczęli korzystać  

z dodatkowych monitorów, czy podnóżków 
 

 Świadome organizowanie przerw w pracy 
na zmianę pozycji i wykonanie kilku 
ćwiczeń 
 

 Cześć biurek wymagała regulacji wysokości 
 

 Część foteli zgłoszono do wymiany,  
w celu lepszego dopasowania do postury 
pracownika 
 

  Postanowiono wyposażyć pracowników  
w poduszki sensomotoryczne, piłki inne 
przyrządy służące do siedzenia i ćwiczeń 
 

  Wszystkim przesłano i rozwieszono na 
tablicach informacyjnych ćwiczenia do 
wykonania podczas przerw w czasie pracy  
z komputerem oraz zasady prawidłowego 
ustawienia elementów stanowiska 
komputerowego i pozycji ciała przy pracy. 

 
 

 
 

EFEKTY 
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Promocja aktywności fizycznej 
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Aktywna  

integracja pracowników, 

poprawa kondycji fizycznej i psychicznej 

Promocja aktywności fizycznej 

PRACOWNICZE 
KLUBY SPORTOWE 

CEMEX 
 

Pracownicy utworzyli 

 25 grup sportowych 

ZASADY WSPARCIA FINANSOWEGO 

 
 minimum 5 członków klubu będących 

pracownikami CEMEX Polska 
 
 wsparcie finansowe zakupu strojów, sprzętu, 

wynajmu obiektów, trenerów, wyjazdów  
i uczestnictwa w zawodach 

  
 

 



Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski 33 

Promocja aktywności fizycznej 

CEMEX wspiera fundacje charytatywne 

Kraków Business Run 

Bieg firmowy Bieg firmowy 

Warszawa Business Run 

https://www.link4.pl/sites/default/files/logo_poza_horyzonty.jpg
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Promocja aktywności fizycznej 
Turnieje sportowe CEMEX 

34 

Coroczny turniej piłki nożnej o puchar Prezesa CEMEX Polska  

Coroczny turniej siatkówki CEMEX 
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Promocja aktywności fizycznej 
EKOdzień na rowerze 

Każdy uczestnik tej inicjatywy otrzymał odblaski oraz darmowy serwis rowerowy  
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Promocja aktywności fizycznej 
Konkurs prozdrowotny 

1. Nagroda dla zespołu z najwyższą liczbą 
spalonych kalorii w przeliczeniu na członka 
zespołu, w czasie trwania konkursu 

2. Nagroda indywidualna dla osoby, która spaliła 
najwięcej kalorii w czasie trwania konkursu 

Stworzono 11 zespołów wśród handlowców. 

„BE FIT Z MI FIT” 
 Zbudujmy zdrowy zespół CEMEX! 
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Promocja aktywności fizycznej 
Rywalizacja CEMEX „Rusz się dla zdrowia” 
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Dni Zdrowia i BHP w biurze  

„Zdrowy kręgosłup” – ćwiczenia fizyczne 
 

Analiza składu ciała 
 i konsultacja  
z dietetykiem 

„Lunch & Learn” – przygotowanie zdrowych posiłków 
 

Masaż biurowy 
 

Pierwsza pomoc 
 

Pomiar  glukozy, cholesterolu, ciśnienia,  
CO w wydychanym powietrzu, BMI 
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PIKNIKI  RODZINNE  W RAMACH DNI ZDROWIA I BHP 

 

Zorganizowano 8 pikników rodzinnych  

• Szkolenia, pokazy, warsztaty 

• Diagnozy, badania i konsultacje specjalistów   

Udział wzięło ok.  1500 osób 

 

Dni Zdrowia i BHP CEMEX 
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Grupy Ratownicze w CEMEX 
Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym 

41 

Ratownicy z Chełma współdziałają z zespołem medycznym  
w resuscytacji   

8 ratowników CEMEX ćwiczyło z 21 zespołami medycznymi  
biorącymi  udział w mistrzostwach 

Zawody trwały od godziny 8:00 do 15:30 

W zawodach uczestniczyli również ratownicy z Cementowni Rudniki 

W zawodach wzięło udział 20 zespołów ratownictwa medycznego 
 z  całego kraju oraz jeden zespół medyczny z Ukrainy 

Scenariusz ćwiczeń dotyczył zdarzenia masowego wypadku  
w którym urazu doznały 4 osoby , które pracowały na niewłaściwie 

zabezpieczonym rusztowaniu.  
NA zdjęciu ratownicy usztywniają nogę jednego z poszkodowanych 

Nasi ratownicy otrzymali wysokie oceny od zespołów medycznych  
 sędziów za profesjonalizm i umiejętność współdziałania. 

 Sędzia główny zawodów powiedział wprost – system zakładowej 
grupy ratowniczej CEMEX Polska powinien być kopiowany w innych 

zakładach całego kraju 
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Punkty pierwszej pomocy i zdrowia 

Pracownicy mają do dyspozycji 
ponadstandardowo wyposażone 

stanowisko pierwszej pomocy 
wydzielone w osobnym 

pomieszczeniu, gdzie znajduje się 
również ciśnieniomierz do 

badania ciśnienia tętniczego. 

Na wyposażeniu zakładów są 
również defibrylatory oraz nosze. 
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Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca 
w Cementowni 
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W związku z Europejskim Dniem Przywracania Akcji Serca 
16.10.2018r w Cementowni odbyły się ćwiczenia  
z udzielania pierwszej pomocy.  
 
Pracownicy CEMEX, przećwiczyli resuscytację  
krążeniowo - oddechową, a także pozycję boczną ustaloną. 
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Propagowanie zasad zdrowego odżywiania 

44 

 

 JABŁKOWE PONIEDZIAŁKI 

 

 OWOCNE SPOTKANIA 

 

 SOK DLA KAŻDEGO  

     PRACOWNIKA  

 

 EDUKACJA/WARSZTATY 

 

 FITOMAT 
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Wyzwanie OPTYMALNA WAGA 
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CEL: obniżenie wagi zespołu kluczem 
do zdrowia i lepszego samopoczucia.  
 
Inicjatywa pracowników  
Mobilnych Wytwórni Betonu. 

PRZEBIEG WYZWANIA 
 Ilość osób: 13 o BMI powyżej normy 
 Okres trwania: 6 miesięcy 01.2017 - 06.2017  
 Ważenie kontrolne dokonywane co miesiąc 
 Konsultacje z dietetykiem 
 Badania stanu zdrowia 
 Do zrzucenia 78,5kg 
 

Cel osiągnięty już w 100 %! 
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Quizy, konkursy wiedzy 
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Środki odurzające i alkohol 
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Wolontariat CEMEX 
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O co pytamy pracowników? 
Trzynaście perspektyw oceny  

49 

Ankieta pracownicza  

-  źródłem wiedzy na temat tego, co należy poprawiać 
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KORZYŚCI  
wdrażania programów prozdrowotnych 

REZULTATY DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH 

 

 Poprawa zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej oraz 

psychicznej pracowników 

 

  Wzrost wiedzy i świadomości dotyczącej dbania o własne  

 zdrowie w miejscu pracy i poza nim 

 

 Uwrażliwienie na działania i zachowania służące podniesieniu 

poziomu bezpieczeństwa w firmie 

 

 Międzypokoleniowa integracja pracowników 

 

 Wzrost średniego wieku przejścia na emeryturę 

 

 Większa efektywność pracy 

 

 Wzrost zaangażowania i zadowolenia z miejsca pracy. 

 

 

 



 dłuższa aktywność zawodowa i możliwość osiągania dochodów niezbędnych do zaspokajania 
potrzeb życiowych, 

 możliwość rozwoju społecznego i zawodowego, 
 możliwość uczestniczenia w kontaktach społecznych, 
 poczucie własnej wartości i przydatności społecznej i zawodowej, 
 możliwość przekazywania zdobytej przez lata wiedzy i doświadczeń, 
 poczucie, że osoby te nie są dyskryminowane, 
 możliwość aktywności społecznej i zawodowej, często  także w wieku emerytalnym. 

KORZYŚCI DLA OSÓB 50+ 

 przełamywanie negatywnych stereotypów dotyczących osób 50+, 
 przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, 
 promowania aktywnego stylu życia i pozytywnego stosunku do pracy, 
 ograniczania skali społecznego wykluczenia osób 50+. 

 
 

KORZYŚCI SPOŁECZNE 

Zarządzanie wiekiem – to się opłaca 



 zwiększenie wydajności pracy osób 50+ poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału 
starszych pracowników, zwiększenie ich motywacji do pracy, 

 zwiększenie wydajności pracy pozostałych pracowników dzięki dobrej atmosferze pracy 
  i ograniczeniu konfliktów międzypokoleniowych, 
 zmniejszenie kosztów pracy, np. poprzez mniejszą absencję pracowników w starszym wieku, 

uzyskaną dzięki profilaktyce zdrowotnej i dostosowaniu czasu pracy do potrzeb pracowników 
50+, 

 zmniejszenie kosztów działalności biznesowej, dzięki przekazywaniu wiedzy i doświadczeń 
młodszym pracownikom przez ich starszych kolegów; firma oszczędza nie musząc zamawiać 
szkoleń na zewnątrz, ma możliwość przekazywania tą drogą nie tylko wiedzy i doświadczeń,  
ale także swojej kultury organizacyjnej, czego nie można osiągnąć w szkoleniach zewnętrznych, 

 zatrzymanie w firmie wiedzy starszych pracowników. 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI - bezpośrednie 

  budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i zaufania do niego wśród pracowników,  
co wzmacnia ich motywacje do pracy i lojalność wobec firmy, 

 budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania do firmy w jej otoczeniu 

 zwiększanie kreatywności i efektywności działania w zespołach międzypokoleniowych,  
które pozwalają łączyć najlepsze elementy potencjału młodych i starszych pracowników. 

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI - pośrednie 

Zarządzanie wiekiem – to się opłaca 



Typowe przyczyny napięć między przedstawicielami różnych pokoleń  
  Etyka pracy  
  Technologia  
  Perspektywa  
  Rozumienie hierarchii  
  Relacje  
  Przywództwo  

Wyzwania i trudności 

Współistnieją co najmniej cztery różne pokolenia o odmiennych wartościach, sposobie działania, 
odmiennym języku 
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Nagrody CEMEX Polska 
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 Złoty listek CSR  

„Polityki” 

Firma Dobrze 
Widziana 
BCC 

Złota Karta Lidera 
Bezpiecznej Pracy 

I miejsce  
w krajowym 
Konkursie Dobrych 
Praktyk w ramach 
Kampanii „Bezpieczni 
na starcie, zdrowi na 
mecie” 

Kryształowa statuetka  
w Konkursie 
Lider Zarządzania  
Zasobami Ludzkimi 

Trzeci rok z 
kolei  CEMEX Polska 
z tytułem Etyczna 
Firma w konkursie 
„Pulsu Biznesu” 
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Dziękuję za uwagę   


