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Gdzie jesteśmy obecnie? 



Urodzenia żywe w Polsce 

W ciągu 40 lat liczba urodzeo zmniejszyła się o połowę 

Rocznik Demograficzny 2021,  
GUS, Warszawa 2021 



Przeciętne dalsze trwanie życia 
 w Polsce 

Średnia oczekiwana długośd życia w zdrowiu  
w Polsce i UE 

Rocznik Demograficzny 2021, GUS, Warszawa 2021 



 Sytuacja demograficzna Polski do 2020 r. Zgony i umieralnośd, GUS, Warszawa 2021 

Ludnośd według ekonomicznych grup wieku 
Piramidy wieku ludności w latach 1990, 2020  

i prognoza na 2050 r.  



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 porównaniu z innymi paostwami UE. 



Czynniki ryzyka wczesnego kooczenia aktywności zawodowej 

 cechy demograficzne 

niekorzystne warunki pracy  
niska pozycja zawodowa i niskie kompetencje zawodowe 
negatywny stosunek pracodawców do zatrudniania i zatrzymania starszych pracowników 

mniejsza otwartośd na zmianę miejsca pracy lub stanowiska 
bariery psychologiczne 
brak zadowolenia z pracy i spełnienia zawodowego 

Wiktorowicz J. 
Wydłużenie aktywności 
zawodowej czy przejście 
na emeryturę? Studium 
mikroekonomiczne. 
Studia Demograficzne 
2014;2(166):7–36. 

zły stan zdrowia 

trudna sytuacja na rynku pracy 
system ubezpieczeo społecznych zachęcający do przechodzenia na emeryturę  

sytuacja rodzinna związana z negatywnymi lub pozytywnymi aspektami życia 
chęd samorealizacji pozazawodowej 



Główne wyzwania dla pracodawców wynikające ze zmniejszania się populacji osób 
aktywnych zawodowo i wzrostu udziału osób starszych w populacji 

• spadek liczby kandydatów do pracy 

• utrata wiedzy organizacyjnej, problem w sukcesji stanowisk  

• konieczność wprowadzania niezbędnych modyfikacji w środowisku i organizacji pracy  

• spadek produktywności załogi, wynikający z:  

– obniżenia się wydolności i sprawności fizycznej oraz osłabienia sprawności psychofizycznej  

w procesie starzenia się organizmu 

– pogarszania się zdrowia starzejącego się personelu i wiążącego się z tym wzrostu absencji 

chorobowej i prezenteizmu 

 

 

 

 

 

Konieczne jest zatrzymywanie pracowników na rynku pracy jak najdłuższej poprzez 
podejmowanie działao wzmacniających ich zdolnośd do pracy.  



Korzyści dla pracownika wynikające z jak najdłuższej aktywności zawodowej  

• utrzymanie dobrego zdrowia 

• aspekt ekonomiczny 

• rytm i rutyna związane z pracą 

• utrzymanie celu i sensu życia 

• poczucie satysfakcji i spełnienia, przynależnośd do grupy, możliwośd przekazywania wiedzy i doświadczenia 

• utrzymanie i nawiązywanie nowych relacji społecznych 

• dostęp do wiedzy, innowacji i nowych rozwiązao – czerpanie z zasobu kapitału ludzkiego w firmie 

• podnoszenie i budowanie zasobu odporności psychicznej wspierającej dobrostan psychiczny 

• pozostawanie pod opieką profilaktyczną określoną przepisami Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy 

• dostęp do zasobów firmy, w tym działao promujących i wspierających zdrowie 



Korzyści dla pracodawcy wynikające z zatrudniania i zatrzymania starszych pracowników 
• czerpanie z ich doświadczenia, osiągnięd i wiedzy 

• mniejsze ryzyko rotacji na stanowisku/miejscu pracy 

• poczucie odpowiedzialności i obowiązku w pracy 

• przekazywanie wypracowanych wartości firmy nowym pracownikom 

• lojalnośd i zaangażowanie w sprawy firmy 

• budowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa 

• transfer specjalistycznej wiedzy i umiejętności 

• zdolnośd do pełnienia roli wzorców/mentorów 

• niska tendencja do rywalizacji 

• nastawienie na współpracę i orientacja na zespół 

• gotowośd do pracy w elastycznym harmonogramie 

• wrażliwośd społeczna i etyka pracy 

• wysoka umiejętnośd zarządzania własnym czasem pracy 



Możliwości organizmu maleją wraz z wiekiem, co wynika z:  

• fizjologicznego starzenia się organizmu 

• częstszego występowanie chorób, w tym układu krążenia, oddechowego, mięśniowo-szkieletowego, 
a także zaburzeo hormonalnych i metabolicznych 

Wymagania, jakie stawia przed pracownikiem praca, pozostają często niezmienne mimo 
pojawiających się z wiekiem ograniczeo – to oznacza, że rzeczywiste obciążenie pracą 
może wzrastad wraz z wiekiem. 



Styl życia i charakter pracy są najważniejszymi czynnikami warunkującymi zdrowie 
populacji w wieku produkcyjnym i aktywnośd zawodową, z drugiej strony zły stan zdrowia 
może mied negatywny wpływ na produktywnośd pracowników i ich udział w rynku pracy. 

Saint-Martin A., Inanc H., Prinz C. Job quality, health and productivity: An evidence-based framework for analysis.  
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, OECD. Paris. 2018.  



Co może zrobid pracodawca? 

Kształtowanie miejsca, warunków i organizacji 
pracy, tak by były dostosowane do potrzeb 
i możliwości pracowników (w tym z chorobami 
przewlekłymi oraz starszych pracowników). 

Długotrwale i systematycznie realizowane 
działania profilaktyczne i wspierające 
pracowników w różnym wieku w zakresie 
zdrowego stylu życia.  



Odpowiedzialnośd pracodawców, profesjonalistów zajmujących się zdrowiem personelu w miejscu pracy, 
służby medycyny pracy oraz pracowników w zakresie wzmacniania zdrowia i aktywności zawodowej  

Pracownik SMP 

Pracodawca 

Zdrowie  
i 

aktywnośd 
zawodowa 



Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi w ramach realizacji zadania Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2021–2025 finansowanego przez Ministra Zdrowia pt. „Edukacja w zakresie 
zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie 
instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy” (Cel 
Operacyjny 5: Wyzwania demograficzne) realizuje działania w zakresie wsparcia zdrowia 
i aktywności zawodowej zróżnicowanego wiekowo personelu ze szczególnym uwzględnieniem 
starzejących się pracowników.  

 

 



Centrum Konsultacyjne 



Zakres tematyczny konsultacji 

• jak przeciwdziaład wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy poprzez poradnictwo i wczesne 
interwencje w przypadku związanych z wiekiem problemów zdrowotnych stanowiących 
przeciwwskazanie do kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku lub w wyuczonym 
zawodzie? 

• jak poprzez wpływ na styl życia pracowników podnieśd produktywnośd i ograniczyd absencję 
wynikającą z chorób, dolegliwości i procesów starzenia się? 

• jak prowadzid diagnozę potrzeb zdrowotnych personelu? 

• jak podnieśd skutecznośd benefitów prozdrowotnych? 

• jak zaplanowad, wdrożyd i rozwijad strategię promocji zdrowia personelu? 

 



Zakres tematyczny konsultacji 

• jak przeciwdziaład malejącej sprawności fizycznej i radzid sobie z obciążeniem pracą wraz  
z wiekiem? 

• jak zapobiegad negatywnym skutkom zdrowotnym pracy zmianowej oraz zrealizowad 
działania edukacyjne i profilaktyczne w tym zakresie? 

• jak ocenid ryzyko zawodowe w odniesieniu do czynników chemicznych  
i biologicznych w środowisku pracy oraz przygotowad zalecenia dla pracowników 
eksponowanych na te czynniki?  

• jak ocenid psychospołeczne warunki pracy i ich wpływ na zdrowie, samopoczucie, 
zadowolenie i efektywnośd pracy oraz jak realizowad działania edukacyjne  
i interwencyjne adresowane do różnych grup zawodowych? 

 



Narzędzia pomocne w realizacji działao wspierających zdrowie  
i aktywnośd zawodową pracowników 

• Kwestionariusz do subiektywnej oceny stanu zdrowia personelu firmy 

• Kwestionariusz do oceny zachowao i postaw personelu wobec zdrowia 

• Kwestionariusz do diagnozy kultury organizacyjnej związanej ze zdrowiem 

• Kwestionariusz do ewaluacji jakości wdrożenia programu promocji zdrowia 

• Kwestionariusz do oceny efektów wdrożenia działao prozdrowotnych 



kluczowych aspektów dotyczących zdrowia pracowników  7 

Działania wspierające dobrostan, zdrowie 
i aktywnośd zawodową pracowników 
(na podstawie: CHRODIS+, www.chrodis.eu) 

http://www.chrodis.eu/


Materiały edukacyjne dla pracowników, pracodawców i profesjonalistów 
zajmujących się zdrowiem pracowników 



Prezentacje, filmy, webinaria, konferencje 



Dziękuję za uwagę! 

Kinga Polaoska 
kinga.polanska@imp.lodz.pl 


