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Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy kaŜdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. 
 

 
Pracować lepiej i dłuŜej 

 

Christa Sedlatschek, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w sprawie 
sposobów mających na celu przedłuŜenie aktywności zawodowej osób starszych. 

 

2012 jest Europejskim rokiem aktywnego starzenia się, znanym równieŜ pod pełną nazwą jako 
Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Wielu z nas zdaje sobie 
sprawę, Ŝe w większości krajów w Europie mamy do czynienia ze starzejącą się populacją. Częściowo 
wynika to z przyczyn, z których moŜemy być dumni - moŜemy spodziewać się znacznie dłuŜszego okresu 
Ŝycia niŜ miało to miejsce w poprzednich pokoleniach. Przeciętnie Ŝyjemy osiem lat dłuŜej niŜ w latach 60-
tych i w ciągu następnych czterech lub pięciu dekad długość Ŝycia wydłuŜy się o kolejne pięć lat. Jest to 
dobra informacja dla nas wszystkich, ale w połączeniu z niskim wskaźnikiem urodzeń, który 
obserwowaliśmy w ciągu kilku ostatnich dekad otrzymujemy schemat, który powtarza się w całym 
rozwiniętym świecie. Obejmuje on coraz większą liczbę starszych osób w ujęciu bezwzględnym, ale takŜe 
znacznie wyŜszy odsetek osób starszych w całej populacji. 

 

Innymi słowy, ludność Europy starzeje się w szybkim tempie. W 2010 roku populacja osób w wieku 
powyŜej 65 lat wynosiła nieco ponad 87 mln osób lub około 17,4% ogółu populacji. W porównaniu z 
danymi z 1985 roku, populacja osób w wieku 65 lat i powyŜej wynosiła 59,3 mln  - 12,8 % ogółu populacji. 
Oczekuje się, Ŝe liczba ta będzie dalej wzrastać w odniesieniu do populacji osób w wieku produkcyjnym 
ulegając podwojeniu do 2060 roku. Jest to wyzwanie, ale równieŜ szansa, aby wykorzystać kwalifikacje i 
umiejętności osób starszych.  

 

Jak moŜemy poradzić sobie z tymi znaczącymi zmianami? Jak podkreślił László Andor, Europejski 
Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans: „kluczem do sprostania 
wyzwaniom związanym ze wzrostem udziału osób starszych w naszym społeczeństwie jest „aktywne 
starzenie się”: zachęcanie starszych osób do pozostawania aktywnym zawodowo przez dłuŜszy czas i 
późniejsze odchodzenie na emeryturę, poprzez zaangaŜowanie w pracę wolontariacką po przejściu na 
emeryturę oraz prowadzenie zdrowego i autonomicznego trybu Ŝycia.” 
 

Aktywne starzenie się 
 

Stąd znaczenie obchodów Europejskiego Roku Starzenia się, który rozpoczął się w styczniu w 
Kopenhadze. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat wkładu osób starszych w Ŝycie 
społeczeństwa i zachęcanie decydentów do pomagania ludziom w „aktywnym” starzeniu się. Istotą 
aktywnego starzenia się jest pozostawanie w dobrym zdrowiu, dalsze samodzielne Ŝycie oraz odgrywanie 
pełnej roli w społeczeństwie. 

 

Kluczowa część takiego działania wiąŜe się z umoŜliwieniem starszym pracownikom, aby cieszyli się 
zdrowiem pozostając na rynku pracy przez dłuŜszy czas. Stopy zatrudnienia starszych pracowników (55-
64 lat) w UE-27 są obecnie niŜsze niŜ 50%. Innymi słowy, z róŜnych powodów, ponad połowa starszych 
pracowników opuszcza pracę przed przejściem na emeryturę, a to oznacza, Ŝe istnieje ogromny 
niewykorzystany potencjał wśród osób pracujących dłuŜej, dlatego naleŜy wspierać dłuŜsze Ŝycie 
europejskich obywateli.  
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Prognozy zorientowane są w szczególności na rzecz zwiększenia liczby starszych kobiet w ramach rynku 
pracy EU-27, oczekując wzrostu stopy zatrudnienia kobiet w wieku od 55 do 64 lat o 20,9% w latach 2012 i 
2060, w porównaniu do wzrostu wśród męŜczyzn wynoszącego 11,5%. 
 

Czy ludzie są zadowoleni z tej rosnącej roli osób starszych w miejscu pracy? Według niedawnego  
badania Eurobarometru, wydaje się, Ŝe tak, przy szerokim poparciu dla idei pracy osób w wieku 
emerytalnym a nawet poza aktualnym wiekiem emerytalnym. Na przykład, 61% Europejczyków uwaŜa, Ŝe 
ludzie powinni mieć moŜliwość kontynuowania pracy po osiągnięciu oficjalnego wieku emerytalnego, a 
jedna trzecia twierdzi, Ŝe sami chcieliby kontynuować pracę po osiągnięciu wieku uprawniającego do 
emerytury. 

 

JeŜeli  jednak naszym celem jest wydłuŜenie okresu pracy, badania pokazują równieŜ znaczenie 
świadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Drugi europejski sondaŜ na temat 
bezpieczeństwa i higieny pracy zlecony instytutowi Ipsos MORI, pokazuje, Ŝe 87% ludzi w całej Europie 
uwaŜa, Ŝe bezpieczeństwo i odpowiednia higiena pracy są waŜne, jeśli ludzie mają pracować dłuŜej zanim 
przejdą na emeryturę ( 56% twierdzi, Ŝe jest to „bardzo waŜne”). Jednak według badań Eurobarometru, 
wielu Europejczyków równieŜ uwaŜa, Ŝe warunki w ich miejscach pracy mogą nie pozwolić im na 
kontynuowanie pracy w starszym wieku: tylko czterech na dziesięć (42%) stwierdziło, Ŝe wydaje im się, Ŝe 
będą w stanie wykonywać swoją obecną pracę do wieku 65 lat lub dłuŜej, podczas gdy 17% oczekuje, Ŝe 
nie będzie w stanie wykonywać swojej obecnej pracy w wieku 59 lat. Ponad połowa stwierdziła, Ŝe ich 
miejsca pracy nie są dostosowane do potrzeb osób starszych. 

 

Bezpieczeństwo i zdrowie starszych pracowników 
 

Podczas gdy w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy promujemy obchody 
Europejskiego Roku, jednocześnie podkreślamy kluczowe znaczenie dobrego stanu zdrowia i 
bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia w miejscu pracy na wszystkich etapach Ŝycia, umoŜliwiające 
pozostanie starszym osobom na rynku pracy przez dłuŜszy czas.  

 

JeŜeli chcemy zachęcić ludzi do dłuŜszej aktywności na rynku pracy, musimy rzucić wyzwanie niektórym 
przypadkom dyskryminacji starszych pracowników: zmiana negatywnych postaw jest w duŜej mierze tym, 
o co chodzi w Europejskim Roku. Zamiast postrzegać starsze osoby jako obciąŜenie dla populacji w wieku 
produkcyjnym, naleŜy doceniać je za cenne umiejętności i posiadane doświadczenie oraz ich wkład w 
miejscu pracy.  

 

Starsze osoby są w pewnym sensie bardziej naraŜone równieŜ w pracy. Osoby te są w większym stopniu 
naraŜone na udział w wypadkach śmiertelnych w miejscu pracy. Występowanie długoterminowych 
problemów zdrowotnych równieŜ ulega zwiększeniu wraz z wiekiem: zaburzenia mięśniowo-szkieletowe 
mają newralgiczne znaczenie, a depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn przechodzenia na 
wcześniejszą emeryturę. W zawodach o wysokim obciąŜeniu fizycznym zauwaŜymy oczywiście wyŜsze 
poziomy występowania zwolnień chorobowych w kaŜdym wieku, ale w przypadku pracowników w wieku 45 
i 50 lat ulegają one znacznemu podwyŜszeniu. Niemniej jednak istnieją znaczne róŜnice pomiędzy pracami, 
które mogą wykonywać poszczególni pracownicy w róŜnym wieku, a w odpowiednich warunkach 
większość starszych pracowników jest w stanie zachować zdrowie i sprawność fizyczną. 
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Zarządzanie wiekiem w miejscu pracy 
 

To czego potrzebujemy, to prawdziwy nacisk na znaczenie „zarządzania wiekiem” w miejscu pracy: 
menedŜerowie muszą brać pod uwagę czynniki związane z wiekiem przypisując konkretne zadania 
poszczególnym osobom, tak aby kaŜdy, niezaleŜnie od wieku był w stanie wykonywać swoją pracę. 

 
Oznacza to skupienie się na tym, co nazywamy „zdolnością do pracy”: znalezienie równowagi między 
pracą i zasobami indywidualnymi. 

 

Pracodawcy mogą uczynić wiele w tej dziedzinie. Promowanie zdrowia w miejscu pracy, na przykład, 
pomaga pracownikom w zaadaptowaniu zdrowego stylu Ŝycia obejmującego odŜywianie, spoŜywanie 
odpowiedniej ilości płynów i aktywność fizyczną. Prowadzenie odpowiednich ocen ryzyka, z 
uwzględnieniem róŜnic między poszczególnymi pracownikami w zakresie wydajności i zdrowia: wiek staje 
się tylko jednym z wielu czynników, które naleŜy brać pod uwagę, gdy menedŜerowie rozwaŜają 
„dopasowanie” pracowników do poszczególnych rodzajów prac. 

 

Wreszcie, waŜny element zarządzania wiekiem obejmuje przebudowę poszczególnych zadań 
pracowników w celu dopasowania ich do mocnych stron, potrzeb i moŜliwości osób starszych. Badania 
wykazują, Ŝe istnieje wiele środków, które mogą promować zdolność do pracy związaną z organizacją 
pracy, godzinami pracy, szkoleniem, ergonomicznymi środkami, itp. Najbardziej skutecznym i wydajnym 
sposobem na dostosowanie miejsca pracy do potrzeb pracowników jest umoŜliwienie im uczestniczenia w 
planowaniu i realizacji działań. Są oni ekspertami w swoim miejscu pracy.  

 

Istnieje wiele przykładów tego, jak to moŜe działać w praktyce. Na przykład, jedna z firm produkcyjnych 
wprowadziła plan „Mistrz Wieku”, w ramach którego pracownikom w wieku powyŜej 58 lat udzielane są 
dodatkowe dni urlopu, pozwalające na dłuŜszy odpoczynek po wykonaniu fizycznie wymagających prac.  

W rezultacie, starsze osoby w firmie wykazują tendencję do przechodzenia na emeryturę o trzy lata 
później. Tymczasem, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadziło program „80-90-100”, który umoŜliwia 
starszym pracownikom zmniejszenie czasu pracy o 20%, zmniejszenie pensji o 10%, ale z zachowaniem 
wszystkich świadczeń emerytalnych: co ponownie doprowadziło do wydłuŜenia okresu pracy pracowników 
przed przejściem na emeryturę.  

 

Przykłady takie jak te pokazują, Ŝe ludzie są w stanie i chcą pracować dłuŜej, jeŜeli są do tego 
zmotywowani. Ponadto badania pokazują, Ŝe wynikiem takich działań są niŜsze stopy zwolnień 
chorobowych, niŜsze koszty niezdolności do pracy oraz lepsza wydajność: zwrot z inwestycji dla tego 
rodzaju planów moŜe wynosić pomiędzy trzy i pięć do jednego roku po okresie kilku lat.  

 

 

Zarządzanie wiekiem w europejskich miejscach pracy pokazuje wyraźną róŜnicę pomiędzy organizacjami, 
które zajmują się starzejącymi się pracownikami w sposób „rozwiązujący problemy” oraz „proaktywny”, a 
tymi organizacjami, które tego nie robią. 

 

Organizacje, które postrzegają starzenie się siły roboczej jedynie jako problem mają tendencje do 
mniejszej aktywności niŜ te, które przyjmują tą sytuację jako szansę i w pełni wykorzystują moŜliwość 
uczenia się młodych pracowników od starszych.  
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Ponadto, powaŜne traktowanie aktywnego starzenia się jest opłacalne, nie tylko dla pracowników i ich 
pracodawców. Ostatnie badania pokazują, Ŝe im lepsza nasza zdolność do pracy przed przejściem na 
emeryturę, tym lepsza jakość naszego Ŝycia w przyszłości, niŜszy poziom zachorowań oraz pogorszenia 
formy fizycznej i mentalnej. Oznacza to zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej dla nas wszystkich: 
inwestowanie w bezpieczeństwo i higienę pracy jest inwestycją dla kaŜdego. WaŜne jest, aby rozpocząć 
wcześniej, dzisiejsi młodzi ludzie są przyszłymi starszymi pracownikami. 

 
Podstawą tego wszystkiego jest stworzenie kultury prewencji i nadanie ludziom uprawnień do aktywnego 
udziału w tworzeniu lepszego środowiska pracy. Dobre przywództwo i partycypacja pracownicza jest 
sprawdzonym czynnikiem sukcesu.  

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach EU-OSHA w tym obszarze odwiedź stronę 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

lub pobierz broszurę ze strony naszej siostrzanej agencji UE,  

Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków śycia i Pracy (Eurofound) 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 
 
 


