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1. Rola starszych pracowników w Unii Europejskiej 
Odsetek pracowników starszych wiekiem wzrośnie w Unii Europejskiej w najbliŜszych kilkudziesięciu 
latach. Dynamika ludności w wieku produkcyjnym w krajach UE-27 wskazuje, Ŝe grupa wiekowa 55–64 
lata zwiększy się o ok. 16,2% (9,9 mln) w latach 2010–2030, podczas gdy pozostałe grupy wykazują 
tendencję spadkową – od 5,4% (40–54 lata) do 14,9% (25–39 lat). Ta wyraźna zmiana demograficzna 
wynika ze zwiększenia oczekiwanej długości Ŝycia oraz spadku współczynnika dzietności. W efekcie 
europejska siła robocza będzie starsza niŜ kiedykolwiek dotąd. W wielu krajach pracownicy starsi wiekiem 
stanowią co najmniej 30% ludności w wieku produkcyjnym. 

Wskaźniki zatrudnienia starszych pracowników (w wieku 55–64 lat) w UE-27 wynoszą obecnie poniŜej 
50%. Na świecie jest zaledwie 15 krajów, w których zatrudnienie tej kategorii pracowników kształtuje się na 
poziomie wyŜszym niŜ 50%. Z wielu względów ponad połowa pracowników starszych wiekiem rezygnuje z 
pracy przed osiągnięciem obowiązkowego wieku emerytalnego. Aby sfinansować i wesprzeć dłuŜsze Ŝycie 
obywateli europejskich, zachodzi zatem pilna potrzeba zapewnienia moŜliwości lepszej i dłuŜszej kariery 
zawodowej. 

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012 r.) ma na celu poprawę jakości Ŝycia i dobrostanu 
ludności europejskiej, zwłaszcza osób starszych wiekiem, oraz propagowanie solidarności 
międzypokoleniowej. Satysfakcjonujące Ŝycie zawodowe jest waŜną platformą wspierania procesu 
aktywnego starzenia się. Bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają zatem kluczową rolę w zapewnieniu 
aktywności osób starszych dzięki dłuŜszemu i lepszemu Ŝyciu zawodowemu. Satysfakcjonująca praca 
przyczynia się równieŜ do współpracy pomiędzy młodymi, średnimi i starszymi pokoleniami. 

 

2. Kilka faktów na temat starzenia się 
Z wiekiem nasilają się długoterminowe problemy zdrowotne i choroby przewlekłe. Ze względu na problemy 
zdrowotne, 30% męŜczyzn i kobiet w grupie wiekowej 50–64 lata wymaga pilnych zmian w miejscu pracy, 
aby zapobiec ryzyku wczesnego przejścia na emeryturę i utraty zdolności do pracy. Zaburzenia układu 
mięśniowo-kostnego i nerwowego naleŜą do najpowaŜniejszych problemów zdrowotnych. Współcześnie 
jedną z najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy i wcześniejszej emerytury jest równieŜ depresja. 
Spadek fizycznej zdolności do pracy z upływem wieku jest zjawiskiem oczywistym: wydolność sercowo-
oddechowa i siła mięśni obniŜają się o ok. 1–2% rocznie po 30. roku Ŝycia. NiŜsza sprawność fizyczna jest 
głównie problemem w przypadku pracy wiąŜącej się z duŜym obciąŜeniem fizycznym; obecnie ok. 30% 
miejsc pracy w Europie wymaga przyjmowania wymuszonych pozycji ciała, przenoszenia cięŜkich 
przedmiotów lub wykonywania powtarzalnych czynności. Niemniej jednak w kaŜdym wieku występują 
szerokie, indywidualne róŜnice w zakresie wydolności fizycznej i stanu zdrowia. Większość starszych 
pracowników moŜe cieszyć się dobrym zdrowiem i zadowalającą wydolnością fizyczną.  
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Z upływem wieku pogarszają się stan zdrowia i wydolność fizyczna, natomiast poprawie ulega wiele innych 
funkcji. 

Atutem starzenia się jest rozwój umysłowy. Na przykład z wiekiem poprawie ulegają: zdolność 
strategicznego myślenia, bystrość, taktowność, rozwaga, racjonalne myślenie, kontrola nad Ŝyciem, 
postrzeganie holistyczne oraz umiejętności językowe. Starsi pracownicy wykazują ponadto zaangaŜowanie 
w wykonywaną pracę, lojalność wobec pracodawcy, a często równieŜ niŜszy poziom absencji w 
porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Z wiekiem poprawia się równieŜ jakość doświadczenia 
zawodowego i rozwoju osobistego. Badania w zakresie pomiaru wyników pracy pokazują, Ŝe 
doświadczenie zawodowe rekompensuje spadek poziomu niektórych podstawowych procesów 
kognitywnych, np. pamięci, oraz zdolności psychomotorycznych.  

Wiek i doświadczenie zawodowe sprzyjają równieŜ poprawie cennego kapitału społecznego starszych 
pracowników: (i) rozwijają się kompetencje zawodowe, wiedza ukryta i umiejętności współpracy, (ii) 
zwiększa się świadomość strukturalna dotycząca organizacji i jej funkcji oraz (iii) rozwijają się kontakty z 
klientami i poprawia się zrozumienie zmian otoczenia operacyjnego. 

Starsi pracownicy są w stanie nabywać nową wiedzę. Uczenie się nie zaleŜy od wieku, natomiast z 
wiekiem zmianie ulega proces uczenia się. Dlatego waŜne jest zapewnienie starszym pracownikom 
dostępu do szkoleń oraz równych szans w zakresie nabywania nowych umiejętności i aktualizowania 
kompetencji zawodowych. W procesie uczenia się przez całe Ŝycie naleŜy stosować właściwe strategie 
uczenia się i zasady dydaktyki. 

Podsumowując, starzenie się sprawia, Ŝe pracownicy z wiekem stają się pod wieloma względami lepsi i 
mocniejsi. Aktywny udział w Ŝyciu zawodowym jest zatem waŜnym pozytywnym czynnikiem aktywnego 
starzenia się. KaŜde pokolenie ma mocne i słabe strony. NaleŜy lepiej diagnozować i wykorzystywać 
mocne strony starszych pracowników, aby wiek mógł stać się wartościowym atutem w miejscu pracy. 

 

3. Zarządzanie wiekiem w miejscu pracy 
W definicji zarządzania wiekiem (ang. age management) podkreśla się, Ŝe „czynniki związane z wiekiem 
naleŜy uwzględniać w codziennym zarządzaniu, w tym w zakresie organizacji pracy i indywidualnego 
podziału obowiązków, aby kaŜdy bez względu na wiek mógł realizować cele własne i przedsiębiorstwa”. 
Zarządzanie wiekiem słuŜy ośmiu celom:  

1. Lepsza świadomość starzenia się  

2. Pozytywny stosunek do starzenia się  

3. Zarządzanie wiekiem jako podstawowy obowiązek kierownictwa i przełoŜonych 

4. Zarządzanie wiekiem jako element polityki personalnej  

5. Poprawa zdolności do pracy i wydajności  

6. Uczenie się przez całe Ŝycie 

7. Organizacja pracy przyjazna dla osób starszych  

8. Bezpieczne i godne przejście na emeryturę 

 

Praktyka europejskich zakładów pracy w zakresie zarządzania wiekiem pokazuje, Ŝe organizacje zajmują 
się kwestiami starzenia za pomocą metody „rozwiązywania problemów” lub w „proaktywny” sposób. Niski 
poziom świadomości problematyki starzenia się sprawia, Ŝe przedsiębiorstwa rozwiązują problemy przy 
uŜyciu niewystarczających zasobów i poprzez zmniejszanie obciąŜenia pracą starszych pracowników 
(metoda rozwiązania problemów; ang. problem solving approach). Dzięki lepszemu zrozumieniu procesu 
starzenia się jako wyzwania lub szansy, przedsiębiorstwa „proaktywne” są gotowe udoskonalać zasoby 
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indywidualne i wspierać międzypokoleniowe uczenie się. W swojej optymalnej postaci zarządzanie 
wiekiem wykorzystuje podejście uwzględniające wszystkie etapy Ŝycia (ang. life course approach) i 
zapewnia równe szanse wszystkim pokoleniom. 

 

4. Zdolność do pracy 
Szeroko zakrojone badania nad zdolnością do pracy u osób starszych pozwoliły określić podstawowe 
czynniki determinujące indywidualną zdolność do pracy. Wyniki badań moŜna przedstawić w postaci 
czteropiętrowego domu (wykres 1). Trzy pierwsze piętra określają zasoby indywidualne: (i) potencjał 
zdrowotny i funkcjonalny, (ii) kompetencje, (iii) wartości, postawy i motywację. Czwarte piętro obejmuje (iv) 
Ŝycie zawodowe. Zdolność do pracy oznacza równowagę pomiędzy pracą i zasobami indywidualnymi; 
właściwe dopasowanie tych zasobów przekłada się na dobrą zdolność do pracy. Schody obrazują 
współzaleŜności pomiędzy piętrami. Najsilniej oddziałują na siebie „praca” i „wartości i postawy” (piętra 3 i 
4). Pozytywne i negatywne doświadczenia w pracy mogą wywrzeć pozytywny lub negatywny wpływ na 
piętro trzecie. Piętro trzecie przedstawia subiektywne postrzeganie swojej pracy, czyli opinie i odczucia 
pracownika dotyczące wielu czynników związanych z codzienną pracą. Na trzecim piętrze znajduje się 
balkon, z którego pracownik moŜe obserwować bezpośrednie otoczenie miejsca pracy: (v) rodzinę oraz 
(vi) najbliŜszą społeczność. Oba te czynniki wpływają na codzienną zdolność do pracy. Zdrowy styl Ŝycia i 
zainteresowania wzmacniają potencjał zdrowotny i funkcjonalny. Sieci kontaktów osobistych oraz 
interakcje międzyludzkie wpływają na wartości, postawy i motywację. Te dwa czynniki pozazawodowe 
wpływają zatem na zdolność do pracy poprzez poprawę lub pogorszenie równowagi pomiędzy pracą i 
zasobami danej osoby. Ogólnie rzecz biorąc, indywidualna zdolność do pracy zaleŜy od sześciu 
czynników. 

Wykres 1: Dom zdolności do pracy jako model opisujący róŜne czynniki wpływające na zdolność człowieka 
do pracy. Zdolność do pracy oznacza równowagę pomiędzy pracą i zasobami indywidualnymi. Poza 
miejscem pracy na równowagę tę wpływają równieŜ rodzina i najbliŜsza społeczność. Za: Illmarinen, 2006. 
Fiński Instytut Zdrowia Pracy, program „Age Power”, projekt graficzny: Milja Ahola. Lundell i in. 2011 (w 
języku fińskim). 
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Otoczenie, w którym funkcjonują organizacje, podlega zazwyczaj nieustannym przekształceniom ze 
względu na globalizację, nowe technologie, kryzys finansowy itd. W efekcie praca do wykonania w ramach 
organizacji jest ciągle modyfikowana. Jednocześnie zmieniają się zasoby ludzkie organizacji, np. ze 
względu na starzenie się siły roboczej. Mogą pojawiać się problemy zdrowotne i coraz pilniejsza staje się 
potrzeba aktualizowania umiejętności i kompetencji. Nieoczekiwana dynamika pomiędzy piętrami domu 
utrudnia osiągnięcie właściwej równowagi pomiędzy pracą i zasobami indywidualnymi. Dlatego musimy 
starać się osiągnąć najlepszą moŜliwą równowagę na przestrzeni całego Ŝycia zawodowego.  

Trzecie piętro odzwierciedla i streszcza naszą sytuację zawodową. Informacje płynące z poszczególnych 
pięter oraz źródeł pozazawodowych mogą z łatwością kształtować wartości i postawy pracownika, jak 
równieŜ jego zaangaŜowanie i motywację w miejscu pracy. Na piętrze trzecim zapada decyzja o 
kontynuowaniu zatrudnienia w dotychczasowej organizacji do czasu emerytury lub nawet dłuŜej. Im więcej 
pozytywnych czynników zawaŜyło na tym piętrze, tym większe jest prawdopodobieństwo, Ŝe osoba będzie 
miała satysfakcjonującą i dłuŜszą karierę zawodową. Głównymi pozytywnym wskaźnikami są na przykład: 
okazywany szacunek, zaufanie do pracodawcy, wsparcie i informacje zwrotne ze strony przełoŜonych, 
sprawiedliwe traktowanie, zaangaŜowanie w pracę. Dodatnio obciąŜone piętro trzecie sprawia, Ŝe postulat 
aktywnego starzenia się staje się rzeczywistością.  

5. Zdolność do pracy a starzenie się 
Zdolność do pracy moŜna ocenić w oparciu o wskaźnik zdolności do pracy (ang. Work Ability Index, WAI), 
który jest subiektywnym, złoŜonym z siedmiu elementów narzędziem ankietowym. Punktacja wynosi od 7 
do 49; im wyŜsza liczba punktów, tym lepsza ocena. Stosuje się następujące stopnie oceny: słaba, 
średnia, dobra i celująca. Wskaźnik WAI ma wysoką wartość predyktywną: 60% osób, które uzyskały słabą 
ocenę WAI w wieku 45–57 lat, korzystało z renty inwalidzkiej 11 lat później. Wskaźnik został 
przetłumaczony na 26 języków i jest szeroko stosowany w róŜnych kulturach na całym świecie. 

Zdolność do pracy zazwyczaj maleje z wiekiem, choć średnie oceny dla ludności w wieku produkcyjnym od 
20 do 65 lat mieszczą się w kategorii dobrych i celujących. JednakŜe w przypadku około 30% 
zatrudnionych męŜczyzn i kobiet powyŜej 45. roku Ŝycia obserwuje się wyraźny spadek wskaźnika WAI. 
Dotyczy to zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Dynamika wiekowa WAI róŜni się ponadto w 
zaleŜności od sektora gospodarki. Zdolność do pracy wydaje się być niŜsza w rolnictwie, przemyśle 
drzewnym, metalurgicznym i transportowym, jak równieŜ w sektorze pomocy społecznej, a w niektórych 
krajach takŜe wśród nauczycieli. Największą zbieŜność pomiędzy pracą i zasobami indywidualnymi 
zaobserwowano w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym oraz w branŜy bankowej i 
ubezpieczeniowej. 

Indywidualne róŜnice w zakresie zdolności do pracy zwiększają się wraz z wiekiem. Populacja 
pracowników powyŜej 45. roku Ŝycia jest bardzo heterogeniczna w porównaniu z młodszymi pokoleniami. 
Ocena wskaźnika WAI jest średnia lub niska w przypadku ok. 15–30% pracowników w wieku 45 lat. 
Istnieje ryzyko, Ŝe osoby te utracą zdolność do pracy, o ile nie zostaną podjęte działania prewencyjne i 
naprawcze. 

Dynamika spadkowa zdolności do pracy z wiekiem wynika z trudności w dostosowaniu zmian w pracy do 
zmian w zasobach indywidualnych. śycie zawodowe wydaje się toczyć własnym torem, który 
niekoniecznie jest zbieŜny z tokiem normalnego procesu starzenia się człowieka. Z tego względu piętro 
trzecie często jest ujemnie obciąŜane, a starsi pracownicy uznają, Ŝe ich zdolność do pracy ulega 
pogorszeniu. 
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6. Wspieranie zdolności do pracy 
Model domu zdolności do pracy sugeruje, Ŝe działania podejmowane w miejscu pracy na rzecz wspierania 
zdolności do pracy powinny obejmować wszystkie cztery piętra. Pracownicy ponoszą większą 
odpowiedzialność za swoje zdrowie i kompetencje, natomiast pracodawca w większym stopniu odpowiada 
za organizację pracy. Koncepcja wspierania opiera się zatem na współpracy pomiędzy pracodawcą i 
pracownikiem, którzy wspólnie są w stanie zapewnić lepszą równowagę w miejscu pracy i zwiększyć 
zdolność do pracy. Współodpowiedzialność sprawia, Ŝe podejmowane działania są łatwiejsze do 
zaakceptowania i realizacji oraz zapewniają korzyści wszystkim stronom. 

Wspieranie zdrowia (piętro 1) obejmuje nawyki z zakresu Ŝywienia, spoŜywania alkoholu, aktywności 
fizycznej, regeneracji i snu. Poza zdrowym stylem Ŝycia, działania prewencyjne i proaktywne ze strony 
słuŜb BHP oraz odpowiednie traktowanie powaŜnych problemów zdrowotnych odgrywają waŜną rolę w 
zapewnieniu dobrego stanu zdrowia na przestrzeni całego Ŝycia zawodowego. Kompetencje specjalistów 
BHP powinny zatem równieŜ obejmować problematykę starzenia się i zdrowia. Zrozumienie przez nich 
potrzeby dostosowania miejsca pracy do powstałych wskutek starzenia się zmian potencjału zdrowotnego i 
funkcjonalnego ma waŜne znaczenie dla zapewnienia starszym pracownikom lepszej jakości Ŝycia 
zawodowego. Jako Ŝe wiele problemów zdrowotnych związanych jest z pracą, naleŜy zdiagnozować 
zawodowe zagroŜenia dla zdrowia i zapobiegać im w miejscu pracy (piętro 4). Silna współzaleŜność 
pomiędzy zdrowiem i pracą wymaga aktywnego współdziałania ze strony specjalistów BHP, pracodawców 
i pracowników. 

Utrzymanie kompetencji zawodowych wymaga stałego aktualizowania umiejętności i kompetencji (piętro 
2). MoŜliwość zdobywania kwalifikacji w trakcie pracy i udziału w róŜnych rodzajach specjalnych kursów 
szkoleniowych stwarza starszym pracownikom szansę wzmacniania swoich kompetencji. NaleŜy jednak 
brać pod uwagę zmiany procesu uczenia się u pracowników starszych wiekiem. Pomiędzy młodszymi i 
starszymi pracownikami występują róŜnice w zakresie strategii i warunków uczenia się, wykorzystywania 
obrazów, relaksacji i szybkości nabywania wiedzy. NajwaŜniejszą platformą nauki jest jednak praca i samo 
miejsce pracy. Zdobywanie kwalifikacji w trakcie pracy jest moŜliwe, jeśli obowiązki i zadania zostały 
zaplanowane w taki sposób, by zapewnić moŜliwość nauki. Pozytywne doświadczenia w zakresie nauki w 
miejscu pracy na przestrzeni całego Ŝycia zawodowego zmniejszają liczbę barier dla nabywania nowej 
wiedzy i korygują negatywne postawy wobec uczenia się. WaŜna jest równieŜ postawa przełoŜonego: jeśli 
popiera on ideę uczenia się przez całe Ŝycie i realizuje ją poprzez tworzenie moŜliwości szkoleniowych, 
wyeliminowana zostaje waŜna przeszkoda dla zdobywania wiedzy przez starszych pracowników. Uczenie 
się jest waŜnym czynnikiem sukcesu aktywnego starzenia się.  

Wartości, postawy i motywacja (piętro 3) rzadko są przedmiotem bezpośrednich działań interwencyjnych. 
Czynniki te są raczej kształtowane w sposób bardziej pośredni. Oznacza to, Ŝe działania naleŜy głównie 
ukierunkować na piętro „praca”. Na charakterystykę piętra trzeciego wpływa wiele udoskonaleń w zakresie 
umiejętności zarządzania i przywództwa. Ludzie powinni mieć poczucie, Ŝe są szanowani i mogą ufać 
pracodawcy. Oczekują wsparcia ze strony przełoŜonego w trudnych i wymagających sytuacjach 
zawodowych. Potrzebują informacji, czy dobrze wykonują pracę i jak mogą poprawić swoje wyniki. Dialog 
przełoŜonego i pracowników powinien mieć postać ciągłego procesu, a nie odbywającej się raz na rok 
oceny pracownika. Pracownicy dostrzegają i doceniają sprawiedliwe traktowanie oraz brak tolerancji dla 
dyskryminacji ze względu na wiek. Indywidualne zaangaŜowanie i motywacja pracownika są głównymi 
wskaźnikami dodatniego obciąŜenia piętra trzeciego. NaleŜy równieŜ wspomnieć, Ŝe pracownicy ponoszą 
ostateczną odpowiedzialność za własne wartości, postawy i inne czynniki osobiste. Zmiana własnego 
nastawienia do pracy, zasobów wewnętrznych i spraw rodzinnych jest koniecznym warunkiem osiągnięcia 
lepszej, trwałej równowagi w Ŝyciu zawodowym. Taka równowaga przyczynia się do dodatniego 
obciąŜenia piętra trzeciego. 
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Praca stanowi największe i najcięŜsze piętro domu (piętro 4). Składa się na nie środowisko pracy 
(fizyczne, umysłowe, społeczne), organizacja pracy i ustalenia w zakresie pracy, czas pracy, wspólnota 
pracy i zadania słuŜbowe, jak równieŜ zarządzanie. Kierownictwo i przełoŜeni odgrywają waŜną rolę ze 
względu na uprawnienia do organizowania procesów pracy i zadań indywidualnych pracowników. 
Wszystkie decyzje i zmiany w zakresie pracy odbywają się za ich pośrednictwem. Odpowiadają równieŜ za 
kwestie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ocenę ryzyka. Ocena ryzyka powinna 
uwzględniać duŜe róŜnice indywidualne w zakresie potencjału funkcjonalnego i zdrowotnego pracowników, 
niepełnosprawność, problematykę płci itd. Pracownicy z wszystkich grup wiekowych mogą być naraŜeni na 
szkodliwe warunki pracy. Jako Ŝe dostosowywanie pracy do zdolności, umiejętności i stanu zdrowia 
pracownika powinno być ciągłym, dynamicznym i opartym na odpowiedniej ocenie ryzyka procesem, 
modyfikowanie pracy w zaleŜności od stanu zdrowia i potrzeb starszych pracowników nie powinno 
stanowić dodatkowego obciąŜenia. Wiek jest tylko jednym z aspektów róŜnorodności siły roboczej, ale 
konieczna jest poprawa poziomu świadomości problematyki wieku wśród kadry kierowniczej. Wszystkie 
związane z wiekiem działania i ulepszenia, jakie są konieczne w zakładach pracy, moŜna określić mianem 
„zarządzania wiekiem” (zob. punkt 3 powyŜej).  

Zmiana zadań indywidualnych z uwzględnieniem mocnych stron, potrzeb i moŜliwości starszych 
pracowników ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zdolności do pracy, dobrostanu i wydajności 
personelu. Przykładami działań przyjaznych dla osób starszych jest zmniejszenie fizycznego obciąŜenia 
pracą, wprowadzenie krótkich przerw w pracy oraz uwzględnienie zagroŜeń zdrowotnych przy planowaniu 
pracy zmianowej i elastycznych form pracy. Z drugiej strony naleŜy wykorzystywać mocne strony starszych 
pracowników (zob. punkt 2). Nowe potrzeby i zmiany w zakresie pracy moŜna najłatwiej ustalić, zwracając 
się do starszych pracowników z pytaniem, w jaki sposób chcieliby zmienić i poprawić swoją pracę. Innym 
uŜytecznym pomysłem moŜe być dzielenie obowiązków pomiędzy starszych i młodszych pracowników, 
aby zdyskontować ich róŜne mocne strony. 

 

7. Korzyści ze wspierania zdolności do pracy wśród 
starszych pracowników 

Przykłady dobrych praktyk pokazują, Ŝe korzyści z inwestowania we wspieranie zdolności do pracy 
przewaŜają nad kosztami. Pracownicy mogą nadal wydajnie pracować, poprawia się atmosfera w pracy, 
zwiększa się wydajność i maleją problemy związane z wiekiem. Analiza kosztów i korzyści wskazuje na 
moŜliwość osiągnięcia bardzo dobrego zwrotu z inwestycji: kaŜde wydane euro przynosi po paru latach 
zysk rzędu 3–5 euro. Jest to związane z niŜszymi wskaźnikami absencji chorobowej, niŜszymi kosztami 
inwalidztwa zawodowego oraz wyŜszą wydajnością. 

8. Zagadnienia polityczne dotyczące starszych 
pracowników 

Potrzebne jest wiele reform w celu poprawy procesu aktywnego starzenia się poprzez zapewnienie 
starszym pracownikom moŜliwości dłuŜszej i lepszej kariery zawodowej:  

1. reforma postaw w celu stworzenia sprawiedliwego i właściwego nastawienia wobec starszych 
pracowników,  

2. reforma zarządzania w celu określenia i wykorzystania mocnych stron starszych pracowników,  

3. reforma Ŝycia zawodowego w celu zapewnienia moŜliwości kariery wszystkim pokoleniom bez względu 
na wiek,  
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4. reforma systemu emerytalnego, która uwzględniałaby znaczące róŜnice indywidualne pomiędzy 
starszymi pracownikami poprzez zapewnienie elastyczności wieku emerytalnego oraz premii 
finansowej za pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego,  

5. reforma organizacyjna w celu poprawy współpracy pomiędzy poszczególnymi zainteresowanymi 
stronami i podmiotami, wpływającej na dłuŜsze i lepsze Ŝycie zawodowe,  

6. reforma usług zdrowotnych w celu wzmocnienia proaktywnych i prewencyjnych usług w zakresie 
zdrowia zawodowego. 

 

Ze względów politycznych naleŜy w pierwszej kolejności przeprowadzić reformy pozytywne, a dopiero 
potem negatywne. Pozytywne reformy oznaczają przede wszystkim rozwijanie Ŝycia zawodowego, aby 
ludzie mogli i chcieli pracować dłuŜej. Cel ten moŜna osiągnąć poprzez wszechstronne propagowanie 
modelu zdolności do pracy wszystkich pokoleń. Następnie moŜna podnieść wiek emerytalny i ograniczyć 
moŜliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. 

Pilnie potrzebne są innowacyjne modele wydłuŜania Ŝycia zawodowego i podnoszenia rzeczywistego 
wieku emerytalnego. Niektóre przykłady dobrych praktyk pokazują, Ŝe zwiększenie wymiaru urlopów lub 
zmniejszanie obciąŜenia pracą z wiekiem przekłada się na wzrost rzeczywistego wieku emerytalnego o 
około trzy lata. Pewne przedsiębiorstwo produkcyjne wprowadziło program „Age Master”, w ramach 
którego oferuje dodatkowe dni wolne pracownikom powyŜej 58. roku Ŝycia. Dzięki temu mają oni więcej 
czasu na odpoczynek po wykonywaniu trudnej, wymagającej precyzji pracy manualnej, w tym wytwarzania 
zamków do drzwi. Liczba płatnych dni wolnych od pracy zwiększyła się z sześciu (dla pracowników w 
wieku 58 lat) do czternastu (63 lata). Objęci programem pracownicy mogli i chcieli pracować około trzech 
lat dłuŜej, przechodząc na emeryturę w wieku 63 lat. Pewne przedsiębiorstwo energetyczne wprowadziło z 
kolei program 80–90–100, w ramach którego zmniejszenie wymiaru pracy o 20% wiązało się z obniŜeniem 
wynagrodzenia o 10%, lecz uprawnienia emerytalne pozostawały na poziomie 100%. Około 25% 
pracowników skorzystało z tej moŜliwości, a rzeczywisty wiek emerytalny wzrósł o około 3 lata, osiągając 
poziom 64 lat. 

Te nowatorskie przykłady pokazują, Ŝe osoby starsze chcą i mogą pracować dłuŜej, gdy stworzy się im 
moŜliwości lepszego sterowania obciąŜeniem pracą lub godzinami pracy. Pracodawcy i pracownicy są 
zadowoleni z nowych modeli. 

 

9. Starsi pracownicy jako zasób w Ŝyciu zawodowym i 
społecznym 

Starsi pracownicy są waŜną częścią siły roboczej współczesnych społeczeństw, a ich liczba wzrośnie w 
nadchodzących dziesięcioleciach. Pracownicy ci róŜnią się umiejętnościami i kompetencjami od innych 
pokoleń. Ich brak w Ŝyciu zawodowym oznaczałby powstanie niedoboru potencjału zawodowego, 
strukturalnego i w zakresie sieci kontaktów. WaŜną rolę odgrywa równieŜ przekazywanie wiedzy ukrytej 
(cichej) młodszym pokoleniom. Najmocniejsza kombinacja kompetencji w miejscu pracy powstaje poprzez 
połączenie mocnych stron róŜnych pokoleń.  

Lepszy stan zdrowia i dłuŜsza oczekiwana długość Ŝycia stwarzają starszym pracownikom moŜliwość 
wzmacniania społeczeństwa przyjaznego dla osób starszych wiekiem. Dobrej jakości Ŝycie zawodowe jest 
jednak waŜnym warunkiem utrzymania aktywności starszych pracowników oraz zapewnienia 
społeczeństwu moŜliwości korzystania z ich mocnych stron i talentów. W ten sposób osoby te aktywnie 
uczestniczą w tworzeniu zrównowaŜonego i troskliwego społeczeństwa, w którym występuje solidarność 
międzypokoleniowa, produktywne Ŝycie zawodowe stanowi zaś waŜną platformę aktywnego starzenia się. 
Satysfakcjonująca praca moŜe przyczyniać się do unikania chorób lub pogorszenia stanu zdrowia 
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fizycznego bądź umysłowego, zapewnienia dobrej kondycji fizycznej i umysłowej oraz propagowania 
pozytywnych i aktywnych postaw Ŝyciowych. Jakość Ŝycia zawodowego ma ogromny wpływ na wszystkich 
pracowników, jako Ŝe tak wiele naszego czasu spędzamy w pracy. Wyniki niedawnych badań 
longitudinalnych pokazują, Ŝe zdolność do pracy przed przejściem na emeryturę jest predykatorem 
zdolności samodzielnego funkcjonowania w codziennym Ŝyciu w wieku 73–85 lat. Im większa jest zdolność 
do pracy przed emeryturą, tym wyŜsza jest później jakość Ŝycia. W aktywne starzenie się naleŜy zatem 
inwestować w latach aktywności zawodowej. Inwestycje w bezpieczeństwo i higienę pracy są zarazem 
inwestycjami na resztę naszego Ŝycia. 

Dodatkowa literatura 

Eurofound resource pack ‘Living longer, working better – active ageing in Europe’ (śyć dłuŜej, pracować 
lepiej – aktywne starzenie się w Europie) 
http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

Gould, R., Ilmarinen, J., Järvisalo, .J, Koskinen, S. Dimensions of work ability. Results of the Health 2000 
Survey. (Wymiary zdolności do pracy. Wyniki badania zdrowia w 2000 r.) Finnish Centre of Pensions 
(ETK), The Social Insurance Institution (KELA), National Public Health Institute (KTL), Finnish 
Institute of Occupational Health (FIOH), Helsinki, 2008. 

Ilmarinen, J. ‘Work Ability – a comprehensive concept for occupational health research and prevention. 
Editorial’(Zdolność do pracy – wszechstronna koncepcja w zakresie badań nad zdrowiem 
zawodowym i profilaktyki. Artykuł wstępny), Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 
2009, 35(1), 1–5.  

Ilmarinen, J. Towards a longer worklife. Ageing and the quality of worklife in the European Union (Ku 
dłuŜszemu Ŝyciu zawodowemu. Starzenie się a jakość Ŝycia zawodowego w Unii Europejskiej), 
Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, 2006. 

Ilmarinen, J. ‘Aging and Work: An International Perspective’ (Starzenie się i praca: perspektywa 
międzynarodowa), in: Sara J. Czaja and Joseph Sharit (eds) Aging and Work. Issues and 
Implications in a Changing Landscape, The Johns Hopkins University Press 2009, 51–73. 

Nygård, C-H., Savinainen, M., Kirsi, T., Lumme-Sandt, K. Age Management during the Life Course 
(Zarządzanie wiekiem na przestrzeni Ŝycia), Tampere University Press, Tampere 2011. 

Rowe, J., Kahn, R. Successful aging (Udane starzenie się), A Dell Trade Paperback, New York 1998. 

Taylor, P. (ed.) Ageing Labour Forces: Promises and Prospects (Starzenie się ludności aktywnej 
zawodowo: obietnice i perspektywy), Edward Elgar, 2008. 

Tuomi, K., Huuhtanen, P., Nykyri, E., Ilmarinen, J. ‘Promotion of work ability, the quality of work and 
retirement’ (Wspieranie zdolności do pracy, jakości pracy i emerytury), Occupational Medicine 2001, 
51(5), 318–324. 

von Bonsdorff, M.E., Kokko, K., Seitsamo, J., von Bonsdorff, M.B., Nygård, C-H., Ilmarinen, J., Rantanen, 
T. ‘A 28-year follow-up study on differences in midlife physical and mental work strain according to 
work ability trajectories’ (28-letnie badanie kontrolne róŜnic fizycznego i umysłowego obciąŜenia 
pracą w średnim wieku w oparciu o trajektorie zdolności do pracy), Scandinavian Journal of Work, 
Environment & Health 2011, 37(6), 455–463. 

von Bonsdorff, M.B., Seitsamo, J., Ilmarinen, J., Nygård, C-H., von Bonsdorff, M.E., Rantanen, T. ‘Midlife 
work ability predicts late-life disability: A 28-year prospective follow-up’ (Zdolność do pracy w 
średnim wieku jako predyktor niepełnosprawności w podeszłym wieku: 28-letnie badanie kontrolne), 
Canadian Medical Association Journal 2011. DOI:10.1503/cmaj.100713. 

Wallin, M., Hussi, T. ‘Best practices in Age Management – evaluation of organisation cases’ (Najlepsze 
praktyki w zakresie zarządzania wiekiem – ocena przypadków organizacji), Final report of research 
project (2011), Pdf-version downloadable at: http://www.tsr.fi/database.  


