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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



Chorujący przewlekle

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



Wyzwania w zarządzaniu starzejącymi się pracownikami



Najważniejsze wyzwania związane ze 
starzejącymi się pracownikami

Stereotypy

Absencja

Próba odłożenia 
przejścia na 
emeryturę

Następcy

https://www.aihr.com/blog/aging-workforce-challenges/



Najważniejsze wyzwania związane ze 
starzejącymi się pracownikami

„Starsi pracownicy są mniej zmotywowani, mniej 
elastyczni, zbyt powolni, częściej chorują etc.” Stereotypy

Inicjatywa firmy Daimler – wystawa, na której można 
sprawdzić swoją sprawność fizyczną, pamięć, umiejętność 

pracy w grupie
współczesny 45-latek – wiek biologiczny 36 lat i 119 lat 

doświadczenia życiowego

https://www.reuters.com/article/us-world-work-
daimler/young-at-heart-mercedes-cultivates-its-
aging-workforce-idUSKBN1JF0BWhttps://www.aihr.com/blog/aging-workforce-challenges/



Firma Mercedes przeprowadziła audyt demograficzny by zachęcić do otwartej dyskusji nt. struktury 
wiekowej i zachęcić do współpracy między pokoleniami

Stworzono platformę video, na której starsi pracownicy umieszczają filmy szkoleniowe by przekazywać 
swoją wiedzę i doświadczenie młodszym

Wspólne tworzenie nowych narzędzi i rozwiązań ułatwiających pracę – współpraca młodzieży i 
pracowników 50+, np. tworzenie egzoszkieletu, pozwalającego na wykonywanie pracy z mniejszą siłą

Starsi pracownicy mogą pracować na część etatu lub do określonych projektów

Prowadzone są programy „dojrzałych talentów” polegające na dwustronnej współpracy pomiędzy 
doświadczonymi pracownikami i ich młodszymi kolegami, jak również na przekazywaniu usystematyzowanej 
wiedzy przed odejściem na emeryturę

Firma BMW zmieniło podłogi na drewniane by zmniejszyć wpływ na kolana starszych pracowników oraz 
stosuje system rotacyjny by zmniejszyć obciążenia osób starszych

Firmy coraz częściej inwestują w pracowników 50+, gdyż nie ma wystarczająco dużo młodych ludzi, którzy 
mogą ich zastąpić

Najważniejsze wyzwania związane ze starzejącymi się pracownikami

Przykłady działań pracodawcy

https://www.reuters.com/article/us-world-work-daimler/young-at-heart-mercedes-cultivates-its-aging-workforce-idUSKBN1JF0BW



Najważniejsze wyzwania związane ze 
starzejącymi się pracownikami

Rosnąca absencja jest faktem wśród starszych 
pracowników, może wynikać nie tylko z pogarszającego się 
zdrowia, ale również malejącej motywacji

Absencja chorobowa

Wysoka 
absencja 

Dodatkowe 
urlopy dla 
starszych 

pracowników

Absencja bez 
zmian

Zapytanie 
pracowników 

na czym 
polega 

problem 

Zbyt duże 
obciążenia

Automatyzacja 
procesów

Znaczne 
zmniejszenie 

absencji

Przykład działania pracodawcy – firmy pocztowej

https://www.aihr.com/blog/aging-workforce-challenges/



Najważniejsze wyzwania związane ze 
starzejącymi się pracownikami

Dłuższe zatrzymywanie doświadczonych pracowników jest 
częstą praktyką

Opóźnienie przejścia na 
emeryturę

https://www.aihr.com/blog/aging-workforce-challenges/

Co pomaga?

międzypokoleniowa dyskusja w miejscu pracy

rozwiązania ergonomiczne zmniejszające obciążenia 
pracowników

benefity dla starszych pracowników – podwyższenie 
wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia zdrowotne, wolne dni 



Najważniejsze wyzwania związane ze 
starzejącymi się pracownikami

Najważniejszym zadaniem i przyszłym trendem jest 
zadbanie o transfer wiedzy i doświadczenie młodszym 
współpracownikom.

Następcy 

https://www.aihr.com/blog/aging-workforce-challenges/

Co pomaga?

Istnienie dwustronnych programów mentoringowych

Szkolenie młodych pracowników by zmniejszać lukę 
pokoleniową

Stosowanie spersonalizowanych programów rozwoju



Co robić by wesprzeć starzejącego się pracownika 



Konieczna transformacja systemu opieki zdrowotnej nad pracownikami –
by realizować działania profilaktyczne



Terminem „całkowite zdrowie pracownika” 
są określane polityki, strategie, programy i 
działania, które mają integrować ochronę 
przed zagrożeniami ze strony środowiska 
pracy i chorobami związanymi z pracą z 

promocją działań prewencyjnych i 
promujących zdrowie tak by zwiększać 

dobrostan (well-being) pracownika.

ZDROWI
LUDZIE

ZDROWE 
MIEJSCE 

PRACY

KULTURA
ZDROWIA

https://www.cdc.gov/niosh/twh/default.html

Całkowite zdrowie pracownika



Odpowiedzialni za zdrowie pracownika

Pracownik



Odpowiedzialni za zdrowie pracownika

Pracodawca
Społeczeństwo –
system zdrowia 

publicznego

Edukacja
Zwiększanie 
świadomości 
zdrowotnej

Stwarzanie 
możliwości dbania 

o zdrowie



Pracodawca
Służba 

medycyny 
pracy

Efektywna
opieka 

profilaktyczna 
nad 

pracownikiem



Lekarz i pielęgniarka służby medycyny pracy mają 
znacznie lepsze możliwości diagnozowania zaburzeń 

zdrowotnych związanych z pracą i podejmowania 
działań profilaktycznych

Nowoczesna opieka profilaktyczna
nad pracownikami



Niektóre z działań profilaktycznych nie wymagają dodatkowych 
środków finansowych, a jedynie poświęcenia większej uwagi 

pacjentowi

Jeszcze inne wymagają indywidualnego podejścia do pacjenta.

Jeśli zrobimy tylko 4 rzeczy – regularną aktywność fizyczną, 
odżywiamy się zdrowo, nie palimy i unikamy bycia otyłym –

zmniejszamy ryzyko cukrzycy, zawału serca, udaru mózgu i raka o 
80%. 

Los Angeles Times, August 11, 2009, Shara Yurkiewicz

Nowoczesna opieka profilaktyczna
nad pracownikami



Sztuczna inteligencja w miejscu pracy – szansa 
czy zagrożenie dla starzejących się 

pracowników?



Szanse dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Wykonanie za 
pracownika 

niebezpiecznej 
pracy

Poprawa 
jakości pracy

Większe 
możliwości 
edukacji w 

zakresie 
zdrowia i 

bezpieczeństwa

Monitorowanie 
zdrowia i 

bezpieczeństwa

Celowana 
prewencja, 
skuteczny 
nadzór i 

compliance

Współpraca 
człowiek-

technologia



Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników

Nieprzewidziane sytuacje Cyberbezpieczeństwo Bliskość robotów i ludzi –
kolizje, wypadki

Przeładowanie (poznawcze, 
intensywność)

Brak wsparcia socjalnego (gdy 
kolegami z pracy są roboty)

Stały monitoring pracownika Nacisk na wydajność Ryzyko utraty pracy

lub przeciwnie – monotonia, 
zanik umiejętności 
pracowników, błędy, 
wypadki





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 osiągnięć 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 być 
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: 



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 działań dla danego 
pracownika



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

Działalność 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+) 

Działalność 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 działań 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 
zachowań w ramach profilaktyki zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej, 
poprawiających kondycję psychofizyczną;



Zakres działań konsultacyjnych

Medycznym, obejmujące identyfikację ograniczeń i przeciwwskazań 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, uprawnień i obowiązków pracowniczych, możliwości korzystania z 
regulacji prawnych dot. funkcjonowania zawodowego, omówienia do których zawodów i 
prac najczęściej wraz z wiekiem traci się zdolność do pracy, jakie choroby stanowią 
największe zagrożenie – wraz z upływem stażu pracy – dla jej kontynuowania, jak unikać 
konieczności zaprzestania aktywności zawodowej z powodu wieku i stanu zdrowia.



Rola lekarza medycyny pracy 
z perspektywy pracodawcy

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 

pracować na różnych 
poziomach organizacji.

Jest partnerem pracodawcy 
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!


