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Ludnośd według ekonomicznych grup wieku w 
wybranych latach 

https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-
struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-
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Co piąty mieszkaniec Polski 
ma więcej niż 60 lat.  

Dane 2021 
Prognoza 

2050 

Wiek 
przedprodukcyjny 

18,4% 11% 

Wiek produkcyjny 59,3% 57% 

Wiek 
poprodukcyjny 

22,3% 32,7% 

Prognoza demograficzna GUS  



https://ec.europa.eu/eurostat/documents/12743486/142
07636/PL-PL.pdf 



https://ec.europa.eu/eurostat/documents/12743486/142
07636/PL-PL.pdf 



Piramida wieku w krajach UE 

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/ 

1990 2020 

2030 
2060 



Chorujący przewlekle 

Publikacja „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeostwa. Raport z 
reprezentatywnego badania 1015 pracowników średnich i dużych firm w Polsce” NPZ 2016-2020, IMP. 



Ogólna ocena stanu zdrowia pracowników w 
zależności od wieku 

Publikacja „Zarządzanie zdrowiem personelu w 
kontekście starzenia się społeczeostwa. Raport z 
reprezentatywnego badania 1015 pracowników 
średnich i dużych firm w Polsce” NPZ 2016-
2020, IMP. 
 



Wpływ wykonywanej pracy na bóle kręgosłupa  

Publikacja „Zarządzanie 
zdrowiem personelu  
w kontekście starzenia się 
społeczeostwa. Raport  
z reprezentatywnego badania 
1015 pracowników średnich i 
dużych firm w Polsce” NPZ 2016-
2020, IMP. 
 



Uznanie warunków pracy za jeden z głównych 
czynników wpływających na zdrowie 

Publikacja „Zarządzanie zdrowiem 
personelu w kontekście starzenia się 
społeczeostwa. Raport  
z reprezentatywnego badania 1015 
pracowników średnich i dużych firm 
w Polsce” NPZ 2016-2020, IMP. 
 



Dlaczego warto pracowad? 



Dlaczego aktywnośd zawodowa jest dla człowieka korzystna? 

Długotrwała absencja 
chorobowa prowadzi do: 

utraty pracy  

znacznego i stałego 
pogorszenia zdrowia 

psychicznego i fizycznego 

obniżenia samooceny 



•mają najwyższy odsetek przewlekłych problemów zdrowotnych,  

Ludzie, którzy nigdy nie pracowali 
 

•częściej palą papierosy, nadużywają alkoholu, podejmują ryzykowne 
zachowania seksualne. 

Waddell and Burton, 2006 



Zagrożenia związane z brakiem pracy 

Utrata sprawności 

Pogorszenie stanu fizycznego i psychicznego 

• 2-3 wyższe ryzyko problemów zdrowotnych 

Wykluczenie społeczne 

Ubóstwo 

Zaburzenia psychiczne i depresja 

• Wzrost x 2-3  

Zwiększona częstośd samobójstw i śmiertelnośd 

• O 20% więcej zgonów 
Waddell and Burton, 2006 

 



Idealny przykład pozostawania aktywnym zawodowo jak najdłużej 



Dlaczego przedwcześnie rezygnujemy z pracy? 



Przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób starszych 

Osoby starsze, najczęściej rezygnują z pracy z powodu 

kłopoty ze zdrowiem (49,1%)  

nacisk ze strony pracodawcy (48,8%) 

przewlekłe zmęczenie pracą (25,6%)  

obawa przed bezrobociem (23,1%)  

potrzeba niesienia stałej pomocy rodzinie (16,3%) 



Główne problemy przedwczesnej 
niezdolności do pracy 

choroby układu 
krążenia 

choroby układu 
kostno-stawowego, 

mięśniowego i tkanki 
łącznej 

zaburzenia psychiczne  
zaburzenia 
zachowania 

Ponad 60% Polaków po 50 r.ż. ocenia swój stan zdrowia jako zły,  
a tylko ok. 8% jako dobry. 



Czynniki ryzyka przedwczesnej niezdolności do pracy 

Od 45 r.ż. 
zmieniają się 
możliwości 

wykonywania 
pracy z powodu  

obniżania się 
wydolności i 

sprawności fizycznej  

zmniejszania się 
sprawności 

psychofizycznych, 
np. szybkości 

reakcji, sprawności 
narządów zmysłów 
spostrzegawczości  

wzrostu częstości 
wielu chorób, np. 
układu krążenia, 
oddechowego, 

ruchu, zaburzeo 
hormonalnych i 

przemiany materii 

Wymagania, jakie stawia wykonywana praca zawodowa pozostają - mimo tych problemów - 
niezmienne, co  sprawia, że wraz z wiekiem może wzrastad rzeczywiste obciążenie pracą.  



Jak zmienia się nasz organizm wraz z wiekiem? 



Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mające wpływ na zdolnośd do pracy 

Zmienia się skład ciała: 

 zmniejsza się beztłuszczowa masa ciała;  

 pogarsza się struktura tkanki kostnej (osteoporoza) - zmiany wcześniej i w większym 
stopniu dotyczą kobiet (zmiany hormonalne); 

 zmniejsza się masa mięśni i ich siła – włókna mięśniowe zanikają  zastępuje je tkanka 
tłuszczowa i włóknista,  zmiany w większym stopniu dotyczą mężczyzn, utrata masy 
mięśniowej jest u obu płci większa w dolnej części ciała (spadek sprawności fizycznej).  

Mięśnie tracą od 15 do 20% swojej siły w okresie od 30 do 60 rż. 



Zmiany w układzie krążenia: 

• zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego i wydłużenie czasu 

rozkurczu; 

• naczynia krwionośne stają się mniej giętkie i podatne (zwężenie naczyo); 

• przerost m. sercowego, zmniejszenie frakcji wyrzutowej  (szczególnie 

podczas wysiłku fizycznego). 

Zmiany w krążeniu powodują zmniejszenie zdolności do 
wykonywania wysiłku fizycznego. 

Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mające wpływ na zdolnośd do pracy 



Zmiana sprawności układu oddechowego: 

• wzrost oporu w górnych drogach oddechowych 

• zwiększenie  objętości przestrzeni martwej,  

• zmniejsza się powierzchnia wymiany gazowej 

• zmniejsza się elastycznośd płuc 

• wzrasta objętośd powietrza zalegającego 

Rezultatem zmian w układzie krążenia i oddechowym jest zmniejszenie 
wartości VO2 max – wskaźnika wydolności fizycznej. 

Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mające wpływ na zdolnośd do pracy 



Zmniejszenie VO2 max – odpowiadającego za obniżenie zdolności do wykonywania 
wysiłku fizycznego:  

• spadek możliwości wykonywania czynności  angażujących duże grupy 
mięśniowe; 

• szybsze odczuwanie zmęczenia podczas pracy o charakterze statycznym; 

• obniża się próg wysiłku; 

• pogarsza się możliwośd odnowy po wysiłku fizycznym (chroniczne przeciążenie 
mięśni i ścięgien).   

Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mające wpływ na zdolnośd do pracy 



Zmiany w narządach zmysłów 

Narząd wzroku: 

 pogorszenie sprawności akomodacji oka, 

 łatwiejsze męczenie się wzroku,  

 zmniejszenie przezierności soczewki,  

 zwiększają się wymagania co do poziomu 
kontrastu (oświetlenie),  

 pogorszenie zdolności adaptacji do 
ciemności, 

 zwiększenie wrażliwośd siatkówki na 
olśnienie    

Narząd słuchu:  
 podwyższenie progu słyszenia - utrudnienie 

rozpoznawania i rozróżniania dźwięków 

Narząd równowagi: 
 zawroty głowy,  

 zmiany miażdżycowe naczyo mózgowych 

Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mające wpływ na zdolnośd do pracy 



Zmiany w narządach zmysłów 

Ośrodkowy układ nerwowy 

• Spadek zdolności do uczenia się (kompensowany doświadczeniem, 

wiedzą, motywacją)  

• Pogorszenie zdolności zapamiętywania (szczególnie w sytuacjach 

występowania dodatkowych, zakłócających bodźców) 

• Pogorszenie procesu koncentracji uwagi, szybkości reagowania   

• Obniżenie odporności emocjonalnej, wzrost poziomu przeżywanego 

stresu 

Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mające wpływ na zdolnośd do pracy 



Tolerancja zimna: 

• Osoby starsze są w znacznie większym stopniu narażone na 
odmrożenie (termoregulacyjny skurcz naczyo w skórze i tk. 
podskórnej, wzrost pojemności minutowej serca,  zwiększenie 
oporu obwodowego, wzrost lepkości krwi - wzrost RR;  

• Większa utrata płynów niż w warunkach komfortu cieplnego- 
wzmożenie diurezy - wzrost RR, zmniejszenie podaży płynów-
odwodnienie;  

• Niekorzystny wpływ zimna na układ oddechowy.    

Środowisko zimne: 

 – temperatura powietrza <100C  

 - względna wilgotnośd <65% 

Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mające wpływ na zdolnośd do pracy 



Tolerancja gorąca:  

• Gorsza tolerancja niż w młodym wieku, większy koszt 
fizjologiczny, gorsza aklimatyzacja; 

• Mniejsze wydzielanie potu (wyższa temp. wnętrza ciała);  

• Mniejsze uczucie pragnienia (odwodnienie – stres cieplny).  

Środowisko gorące: 
-temperatura powietrza w pomieszczeniu >300C 
-względna wilgotnośd > 65% lub bezpośrednie 
oddziaływanie otwartego źródła promieniowania 
cieplnego w pomieszczeniu 

Zmiany zachodzące wraz z wiekiem mające wpływ na zdolnośd do pracy 



U starszych osób zwiększa się podatnośd na wiele chorób 
somatycznych (pośrednio związanych z pracą)  

• nadciśnienie tętnicze 

• choroba wieocowa 

• zespoły bólowe kręgosłupa 

• POChP 

• choroby nowotworowe 

• cukrzyca 

 

 



Zadania służby medycyny pracy wobec starzejącego 
się pracownika 



Zadania służby medycyny pracy w opiece 
profilaktycznej nad starszymi pracownikami 

• rzeczywistych możliwości wykonywania pracy fizycznej przez pracowników 
starszych;  

• zasad zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym wykonywania pracy 
fizycznej w różnych warunkach mikroklimatu;  

• wpływu czynników zawodowych i pozazawodowych na obniżenie się zdolności 
do pracy;  

• czynników wywołujących stres u pracowników starszych; 

• zasad i metod stymulowania zachowao prozdrowotnych pracowników starszych. 

Konieczne jest 
określenie 

Osoby starsze należą do tzw. grupy ryzyka, którą cechuje niekorzystne 
położenie i dyskryminacja w zatrudnieniu na rynku pracy  



Jakie kryteria powinna spełniad praca, by była odpowiednia dla osoby z 
problemami zdrowotnymi/ograniczeniami związanymi z wiekiem? 

Pracownik 
posiada 

odpowiednie 
umiejętności i 
jest w stanie ją 

wykonywad 
(fizycznie i 

psychicznie) 

Praca nie stanowi 
ryzyka dla 
zdrowia 

pracownika, a 
jego obecnośd - 

dla innych 

Zdolnośd do 
pracy na 

określonym 
stanowisku 
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Aby uczciwie wybrad 
wszyscy wykonacie ten 
sam test – wejdziecie 

na to drzewo.  

Konieczne jest zastosowanie 
spersonalizowanego podejścia 

do pracownika! 
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Bariery w zatrudnianiu osób starszych 

Przyczyny niskiej aktywności zawodowej osób starszych 

otoczenie zewnętrzne 

pracodawca 

najbliższe otoczenie (rodzina) 

 warunki środowiska pracy 

służba medycyny pracy 

postawa pracownika 

stan zdrowia 

uwarunkowania 
psychospołeczne 



Współpraca w utrzymaniu aktywności zawodowej 
osób starszych  

Pracownik 

Pracodawca 

Lekarz 
sprawujący 

opiekę 
profilaktyczną 
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Uwarunkowania psychologiczne 

• przeciwwskazania do podjęcia określonej pracy lub wykonywania 
określonych czynności, 

• związane z nim dodatkowe potrzeby, np. rehabilitacja, opieka medyczna 
uniemożliwiające lub utrudniające podjęcie pracy zawodowej, 

• częste choroby/zaostrzenia istniejącego stanu, które powodowałyby znaczną 
absencję chorobową, 

• potrzeba stałej opieki medycznej,  

• ograniczenia mobilności. 

Stan zdrowia i wynikające z niego: 

Problemy natury medycznej w zatrudnianiu osób 
starszych - perspektywa pracownika  



Niższa produktywnośd 
(niewystarczające kwalifikacje 
zawodowe, niższa wydajnośd jako 
pochodna stanu zdrowia, absencja 
chorobowa, gorsza jakośd pracy) 

Przekonanie, że nie warto 
pracowad za pieniądze, jakie 
proponują pracodawcy (renta, 
emerytura) 

Ukrywanie swojego stanu zdrowia 
przed lekarzem sprawującym 
opiekę profilaktyczną 

Ukrywanie swojego stanu zdrowia 
przed otoczeniem – niemożnośd 
uzyskania właściwej pomocy w 
odpowiednim momencie 

Problemy w zatrudnianiu osób starszych - perspektywa pracownika  



TAK 

Czy będzie Pan(i) w stanie wykonywad swoją 
obecną lub podobną pracę do momentu 
ukooczenia 60 r.ż.? 

NIE 

https://www.eurofound.europa.eu/pl/data/european-working-conditions-survey 



Niższa wydajnośd pracy, większe ryzyko wypadków przy 
pracy 

Rynek pracownika 

Absencja chorobowa, prezenteizm 

Koniecznośd modyfikacji i dostosowania stanowisk pracy 

Problemy w zatrudnianiu osób starszych - perspektywa 
pracodawcy 



Stan zdrowia jest jedną z najważniejszych indywidualnych determinant 
zdolności do pracy, a niepełnosprawnośd - jedną z przyczyn bierności 

zawodowej osób w wieku 50-64.  

Program „Solidarnośd pokoleo - 
działania dla zwiększenia aktywności 
zawodowej osób w wieku 50+” 

Konieczne jest wykorzystanie potencjału służb powołanych do ochrony 
zdrowia pracujących i poszerzenie ich działao o: 

działania w kierunku umacniania zdrowia,  

wzmocnienie systemu rehabilitacji zawodowej,  

zapobieganie chorobom będącym najczęściej przyczyną czasowej i 
długotrwałej niezdolności do pracy, z uwzględnieniem następstw chorób 
zawodowych i wypadków przy pracy.  



• zapobieganie wystąpieniu choroby/urazu zanim wystąpią poprzez 
ograniczanie narażenia na czynniki, które mogą spowodowad 
chorobę 

Prewencja pierwotna   

• redukowanie wpływu choroby lub urazu, który już wystąpił 
wykrywanie i leczenie jak najwcześniej, by zahamowad lub zwolnid 
postęp choroby, działania zapobiegające nasileniu/nawrotowi 
choroby i implementacja programów powrotu do pracy. 

Prewencja drugorzędowa 

• zmniejszenie nasilenia choroby lub jej skutków - pomoc w 
długofalowym leczeniu złożonych problemów zdrowotnych by 
wspomóc pacjenta w codziennym funkcjonowaniu, zwiększyd 
jakośd życia i przedłużyd oczekiwany czas przeżycia. 

Prewencja trzeciorzędowa 

Profilaktyka (prewencja) i promocja zdrowia 



•Przepisy prawne, zakaz używania szkodliwych substancji, nakładanie 
na pracodawcę utrzymywania standardów bezpiecznego i zdrowego 
środowiska pracy, edukacji pracowników, etc. 

Prewencja pierwotna 

•Np. regularne badania i testy screeningowe. Prewencja drugorzędowa 

•Np. programy rehabilitacyjne połączone z zmianą zawodu. Prewencja trzeciorzędowa  

Profilaktyka (prewencja) i promocja zdrowia 



podnoszenie 
świadomości 
zdrowotnej 

pracowników 

współpracę z 
pracodawcami 

wdrażanie systemów 
dobrej praktyki w 

zarządzaniu zdrowiem 
w miejscu pracy 

obejmujących zdrowie, 
bezpieczeostwo i 
podtrzymywanie 

zdolności do pracy 
osób w wieku 50 +  

wdrażanie programów 
ukierunkowanych na 

powroty do pracy osób 
z problemami 
zdrowotnymi 

Zadania te mogą byd realizowane przez smp w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej poprzez 



Działalnośd profilaktyczna wobec starszych pracowników 

• Wizytowanie stanowisk pracy; 

• Wywiad dotyczący przeszłości chorobowej; 

• Kwalifikowanie do grup czynnego poradnictwa; 

• Rozszerzenie zakresu badao wstępnych i okresowych (ekg, glukoza, lipidogram i in.); 

• Zwiększenie częstotliwości badao profilaktycznych; 

• Zwrócenie uwagi na: nałogi, złe nawyki żywieniowe, nadwaga, brak aktywności 
ruchowej; 

• Edukacja pacjenta w zakresie zdrowego stylu życia;  

• Dodatkowe programy profilaktyczne; 

 

 



Szczególne zadania związane z opieką profilaktyczną nad starzejącymi 
się pracownikami 

jak najwcześniejsza identyfikacja osób zagrożonych utratą 
zdolności do pracy 

ustalenie dalszego postępowania – działania medyczne i 
organizacyjne w miejscu pracy 

w przypadku trudności - skierowanie na konsultację do 
Centrum Konsultacyjnego  

realizacja indywidualnego planu działao dla danego 
pracownika 



Działania podejmowane w celu utrzymania zdolności 
do pracy  - zakres współpracy smp z pracodawcami:  

Eliminowanie niekorzystnych czynników ze stanowisk pracy  

Przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników starszych  

Podejmowanie prób przekwalifikowania pracownika 

Wykorzystywanie nowych osiągnięd technologicznych jako pomocy 
umożliwiającej organizowanie zatrudnienia w różnych dziedzinach 

Badanie specyficznych rodzajów ryzyka, wynikających z zastosowania 
nowej technologii, w aspekcie zatrudnienia osób starszych  



Promocja zdrowia - zachowania prozdrowotne leżą u podstaw świadomego 
wpływania na utrzymanie zdrowia i zdolności do pracy w starszym wieku; 

Pracodawca angażuje się we wzmacnianie zdrowia pracowników, podejmując 
działania wykraczające poza obowiązki prawne – zakład pracy powinien byd 
środowiskiem wspierającym zdrowie; 

Uwzględnienie stresu psychospołecznego (czynniki zawodowe i pozazawodowe) 
oraz opracowanie zasad jego ograniczania;  

Monitorowanie chorób pośrednio związanych z warunkami pracy we wczesnym 
okresie zachorowania – analiza absencji chorobowej, ocena stanu zdrowia 
podopiecznych.     

Działania podejmowane w celu utrzymania zdolności 
do pracy  - zakres współpracy smp z pracodawcami:  



Ocena zagrożeo dla zdrowia na stanowisku pracy  

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

wykonywania.  

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

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



Szczególne zagrożenia dla starszych pracowników 

praca zmianowa, w 
tym nocna  

praca w godzinach 
nadliczbowych  

pyły wibracja miejscowa 
mikroklimat gorący 

i zimny  

hałas  

praca z 
dominującym 
obciążeniem 

fizycznym 

czynniki chemiczne  
czynniki 

psychospołeczne 

dodatkowe zadania 
poza własnym 
stanowiskiem 

nierównomierne 
tempo pracy  
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Analiza stanowiska pracy: 

organizacja pracy (zmianowa, w tym nocna, wyjazdy służbowe, praca w terenie), 

chronometraż pracy (ze zwróceniem uwagi na wykonywane czynności, np. podnoszenie, 
obracanie, siadanie, stanie, chodzenie, dźwiganie), 

rodzaj narzędzi i materiałów, z których korzysta pracownik, 

warunki pracy i związane z nimi zagrożenia, 

lokalizacja stanowiska pracy i dostęp do niego, 

charakterystyka zaplecza socjalno-sanitarnego, 

wymagane kwalifikacje i umiejętności pracownika 

Ocena stanowiska pracy 



Protokół z wizytacji stanowiska pracy powinien obejmowad 
następujące informacje:  

lokalizacja stanowiska pracy i zadania na nim realizowane 

kto pracuje na tym stanowisku, z uwzględnieniem pracowników z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności 

zestawienie czynników narażenia: fizycznych, chemicznych, biologicznych, sposobu 
wykonywania pracy, mikroklimat zimny lub gorący 

stosowane narzędzia, produkty, materiały i wykonywane czynności 

czynniki organizacyjne, np. tempo pracy, system akordowy, monotonia pracy, brak 
kontroli nad pracą, zadowolenie z pracy, ruchy monotypowe, presja czasu, brak 

wsparcia ze strony współpracowników i kierownictwa  

obciążenia fizyczne, sposób wykonywania pracy, np.: koniecznośd użycia siły – 
podnoszenie, przenoszenie, ciągnięcie, popychanie, powtarzanie ruchów, 

niewygodna i nieruchoma pozycja, miejscowy ucisk przez narzędzia i powierzchnie  

stosowane środki ochrony osobistej 

wywiad z pracownikiem 

wnioski, komu przekazano informacje, ewentualne potwierdzenie pracodawcy o ich 
otrzymaniu 



Adaptacja stanowisk pracy do możliwości 
pracowników starszych 

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

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

• Organizacja pracy (czasu pracy i zadao). 



• Parametry dynamiczne - ograniczanie prac stałych o charakterze dynamicznym 

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

• Koordynacja wzrokowo-ruchowa - zatrudnianie do prac wymagających większej 

dokładności, ale nie wymagających użycia dużej siły; 

• Dopuszczalne obciążenie pracą kobiet powinno byd o połowę mniejsze niż 

mężczyzn.  

 

Adaptacja stanowisk pracy do możliwości 
pracowników starszych 



Badanie profilaktyczne 



Badanie profilaktyczne pracownika obejmuje  

ocenę zagrożeo dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (dane 
zawarte w skierowaniu od pracodawcy, wizytacja stanowiska pracy) 

ustalenie zakresu badao lekarskich i pomocniczych adekwatnych do rodzaju 
zagrożeo (w oparciu o przepisy prawne, zalecenia instytutów naukowo-

badawczych, aktualną wiedzę medyczną i obserwacje własne) 

badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego i w zależności 
od wskazao lekarzy specjalistów oraz badania dodatkowe 

ustalenie braku lub istnienia przeciwwskazao zdrowotnych do wykonywania 
pracy na konkretnym stanowisku 

określenie częstotliwości badao profilaktycznych 

ustalenie istniejących i potencjalnych zagrożeo w utrzymaniu aktywności 
zawodowej i dalszego trybu postępowania  

sformułowanie zaleceo dla pracodawcy, pracownika i lekarza POZ 



Badanie lekarskie 

Badania podmiotowe i przedmiotowe mają na celu stwierdzenie istnienia 
lub braku przeciwwskazao zdrowotnych do pracy. 

 

Niezbędne jest uzyskanie pełnej informacji o stanie 
zdrowia pracownika, a w przypadku osób ze 
zdiagnozowanymi schorzeniami wiąże się z 

analizą dokumentacji medycznej badanego 

w uzasadnionych przypadkach z uzyskaniem 
informacji od lekarza leczącego na temat 

stwierdzonych u pracownika chorób 

przeprowadzeniem konsultacji specjalistycznej 



Istotne jest uzyskanie 
informacji nt.  

Czy pacjent leczy się 
regularnie?  

Czy miewa zaostrzenia 
dolegliwości? 

Czy był hospitalizowany 
z powodu choroby 

podstawowej? 

Czy zdaniem lekarza 
prowadzącego 

wykonywanie obowiązków 
zawodowych nie pogorszy 

przebiegu choroby 
pacjenta? 

Jaka jest skutecznośd 
leczenia? 

W przypadku chorób przewlekłych 



Większośd chorób przewlekłych prawidłowo leczonych i dobrze 
kontrolowanych nie stanowi przeciwwskazania do pracy! 



Częstą praktyką jest 
wydawanie przez lekarzy 
leczących zaświadczeo, 

zawierających w swej treści 
jedynie „zdolny/a do pracy”, 

podczas gdy lekarz smp 
oczekuje: 

informacji o rozpoznaniu i 
przebiegu choroby przewlekłej 

w przypadku badao kontrolnych 
– informacji na temat: 

powodu zwolnienia lekarskiego 

okresu czasowej niezdolności do 
pracy  

zastosowanego leczenia bądź 
jego kontynuacji 

informacji o zakooczeniu 
niezdolności do pracy  

ewentualnych uwag, ograniczeo i 
przeciwwskazao do 

wykonywania pewnych czynności 



Utrata zdolności do pracy na 
dotychczasowym stanowisku 

może wynikad z 

fizjologicznego, związanego z 
wiekiem pogorszenia sprawności 

organizmu 

problemów medycznych 
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Wynikiem badania profilaktycznego może byd koniecznośd 

ograniczeo czasu pracy 

zmiany systemu pracy, np. bez pracy zmianowej 

wyeliminowania pewnych zadao z zakresu obowiązków,  
np. bez podnoszenia ciężarów, ciężkiej pracy fizycznej 

podjęcia intensywnych działao diagnostycznych i/lub 
terapeutycznych 

przekwalifikowania pracownika obecnie lub w najbliższej 
przyszłości 

przeniesienia pracownika na inne stanowisko 



Wynik badania profilaktycznego 

Identyfikacja zagrożenia utratą zdolności do pracy ze względu na starzenie 
się organizmu lub problemu zdrowotne 

Identyfikacja problemów zdrowotnych wymagających natychmiastowej 
interwencji 

Stwierdzenie trwałej niezdolności do pracy na określonym stanowisku, 
nierokującej powrotu do pracy w wyniku leczenia i rehabilitacji 

Stwierdzenie przeciwwskazao zdrowotnych do wykonywania pracy na 
dotychczasowym stanowisku i szkodliwego wpływu pracy na zdrowie.  

 Podejrzenie choroby zawodowej 



Rodzaje działao w przypadku zagrożenia utraty zdolności do pracy 

Identyfikacja 
zagrożenia wymaga 

Działania medyczne 
wzmacniające zdrowie 

Wsparcie w 
przekwalifikowaniu 

Współpraca z pracodawcą 



Rodzaje działao w przypadku zagrożenia utraty zdolności do pracy 

Działania medyczne 
wzmacniające zdrowie 

Profilaktyka i promocja  

Rehabilitacja zawodowa 

Współpraca z pracodawcą 



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

Działalnośd adresowaną do pracodawców i 
profesjonalistów zajmujących się 

zarządzaniem zdrowiem pracowników w 
odpowiedzi na konkretne zapotrzebowania 

firm (obejmujące pogłębioną analizę 
identyfikującą zagrożenia i ocenę ryzyka 

związanego z miejscem pracy u pracowników 
w wieku 50+)  

Działalnośd wspierającą utrzymanie 
aktywności zawodowej tj. poradnictwo w 

celu wczesnego wykrycia zwiększonego 
ryzyka utraty zdolności do pracy i 

zaproponowania interwencji (jako działania 
smp we współpracy z pracodawcą - 

poradnictwo i zaproponowanie interwencji – 
możliwych/akceptowanych dla pracodawcy 

modyfikacji w narażeniu 
zawodowym/stanowisku pracy) 



Zakres działao konsultacyjnych 

Świadomościowym, które obejmują proces identyfikacji problemu utraty zdolności 
do pracy związanej z wiekiem i pojawiającymi się problemami zdrowotnymi;  

Edukacyjnym, które obejmują proces uczenia i zdobywania dodatkowych 
umiejętności; 

Psychologiczno-zdrowotnym polegające na wzmacnianiu samooceny, budowaniu 
pozytywnego wizerunku i poczucia wartości oraz kształtowaniu właściwych 
zachowao w ramach profilaktyki zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej, 
poprawiających kondycję psychofizyczną; 



Zakres działao konsultacyjnych 

Medycznym, obejmujące identyfikację ograniczeo i przeciwwskazao do pracy, związanych z 
wiekiem i stanem zdrowia oraz wskazanie możliwości kontynuowania pracy;  

Informacyjnym, zwiększające wiedzę pracowników na temat pomocy dostępnej w 
instytucjach rynku pracy, uprawnieo i obowiązków pracowniczych, możliwości korzystania z 
regulacji prawnych dot. funkcjonowania zawodowego, omówienia do których zawodów i 
prac najczęściej wraz z wiekiem traci się zdolnośd do pracy, jakie choroby stanowią 
największe zagrożenie – wraz z upływem stażu pracy – dla jej kontynuowania, jak unikad 
konieczności zaprzestania aktywności zawodowej z powodu wieku i stanu zdrowia. 



Częstotliwośd badao profilaktycznych  

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

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

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

Częstotliwośd badao jest ustalana w zależności od rodzaju i wielkości narażenia zawodowego, 
typu schorzenia, stopnia zaawansowania i dynamiki zmian chorobowych i ewentualnego wpływu 

postępu choroby na możliwośd wykonywania pracy w przyszłości lub też od potencjalnego 
negatywnego wpływu pracy na progresję zmian chorobowych pracownika. 

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



Zalecenia dla pracodawcy, pracownika i lekarza POZ 

Zalecenia dla pracodawcy mogą dotyczyd: 

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

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

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

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

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

Lekarz POZ  

• informacja o problemach ujawnionych podczas badania profilaktycznego, ze wskazaniem 
na koniecznośd działao diagnostyczno-terapeutycznych, czy też rehabilitacyjnych, jak 
również na temat ewentualnych oczekiwao przed następnym badaniem okresowym 

• Wszystkie zalecenia powinny zostad przekazane w formie pisemnej. 



Rola lekarza medycyny pracy 

Jest jednocześnie lekarzem 
i ekspertem w relacjach 

praca-zdrowie, zarówno w 
aspekcie profilaktyki, jak i 

diagnostyki i leczenia.  

Jako członek zespołu 
multidyscyplinarnego lub 

pracując samodzielnie, 
uczestniczy we wspieraniu 
zdrowia osób pracujących 

w zdrowych i bezpiecznych 
warunkach. 

Jest doradcą pracodawcy, 
udziela porad w sprawach 
organizacyjnych, rozumie 

język organizacji, zna 
przepisy prawne i potrafi 

pracowad na różnych 
poziomach organizacji. 

Jest partnerem w ochronie 
zdrowia. 



” Nie starzeje się ten, kto nie ma na 
to czasu”   

Benjamin Franklin 



STRONA INTERNETOWA (HTTP://NPZ.NET.PL/) 





http://www.imp.lodz.pl 

https://www.facebook.com/implodz https://www.facebook.com/KlinikaIMP 



Dziękuję za uwagę! 


