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Merytoryczne przes³anki
do projektu ustawy
o emeryturach pomostowych
W artykule omówiono zagadnienia odnosz¹ce siê do aktywności zawodowej osób starszych, a w szczególności
fizjologiczne uwarunkowania tej aktywności, miêdzynarodowe uregulowania dotycz¹ce polityk krajowych
wobec pracowników starszych oraz zasady definiowania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym
charakterze.
A draft of a statute on transition pensions: the principles

Wstêp
W ostatnich latach w Polsce, podobnie jak
w wiêkszości krajów uprzemys³owionych, obserwuje siê systematyczny wzrost w populacji ogólnej
liczby osób starszych w stosunku do osób m³odszych. Wynika to z dwóch podstawowych zjawisk:
zmniejszania siê liczby urodzeñ oraz wzrostu d³ugości ¿ycia. Zjawisko to jest określane jako starzenie
siê spo³eczeñstwa. Wed³ug danych GUS przeciêtne
dalsze trwanie ¿ycia dla nowonarodzonej osoby
w Polsce w 2006 roku wynosi³o 79,62 lat dla kobiet
i 70,92 lat dla mê¿czyzn (Rocznik Statystyczny RP,
2007). Równocześnie wskaźnik zatrudnienia osób
starszych wiekiem i średnia wieku przechodzenia
na emeryturê w Polsce nale¿¹ do najni¿szych
w Europie (rys.1., 2.) i wynosz¹ ok. 55 lat dla kobiet
i 59 lat dla mê¿czyzn.

Basic issues related to the work ability of older people have been presented in the article, particularly physiological limitations
of this ability, international legislation related to national policies on older workers and the principles of defining work in
special conditions, and work of special nature.

Z tych powodów zagadnienia aktywności osób starszych coraz czêściej staj¹ siê
niezwykle istotnym problemem polityki
pañstwa. Równie¿ programy Unii Europejskiej
dotycz¹ce kszta³towania zasobów ludzkich
przyjmuj¹ jako priorytet przed³u¿enie aktywności
zawodowej ludzi starszych.

Pracownik starszy – definicja
Jednoznaczne ustalenie wieku, który oznacza³by w skali globalnej pocz¹tek starzenia siê
organizmu jest bardzo z³o¿one. Podzia³y oparte
na wieku chronologicznym nie s¹ w³aściwe w od-

Rys. 1. Wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 55 – 64 lata w roku 2006 (źród³o:
Eurostat)
Fig. 1. Employment rates for people aged 55 – 64 in 2006 (source: Eurostat)
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niesieniu do spe³niania przez pracowników ró¿nych ról zawodowych. W tym przypadku nale¿y
raczej określiæ pojêcie „pracownik starszy”. Nauki
spo³eczne wi¹¿¹ starzenie siê ze spadkiem u¿yteczności spo³ecznej oraz zdolności do pe³nienia
określonych ról spo³ecznych. Taka definicja uzasadniona do celów badawczych w praktyce niesie
niekiedy niekorzystne konsekwencje dla wielu
osób. W wielu przypadkach wraz z wyd³u¿aniem siê ¿ycia cz³owieka wyd³u¿a siê równie¿
okres jego sprawnego funkcjonowania, bez
ograniczaj¹cych je cech przypisywanych starości. Dlatego podejściem by³oby określanie tzw.
wieku funkcjonalnego, wed³ug którego starośæ

Rys. 2. Średni wiek przechodzenia na emeryturê mê¿czyzn i kobiet w krajach UE
(źród³o: Eurostat)
Fig. 2. Average age of retirement of men and women in the EU (source: Eurostat)
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Rys. 3. Model ustalania wieku koñczenia aktywności zawodowej w zale¿ności od rodzaju wykonywanej pracy [2]
Fig. 3. A model for defining the age of withdrawal from the labour market depending on the kind of performed work [2]

mierzona jest nie tylko liczb¹ prze¿ytych lat,
ale parametrami zdrowia psychiczno-fizycznego, (aktywności¹ i sprawności¹ fizyczn¹ oraz
psychiczn¹). Takie podejście uwzglêdnia znaczne
indywidualne ró¿nice w procesie starzenia siê.
W aspekcie definiowania pojêcia „pracownik
starszy” wa¿ny jest jednak moment, w którym
zmieniaj¹ce siê wraz z wiekiem pewne wskaźniki
mo¿liwości psychofizycznych cz³owieka mog¹
utrudniaæ wykonywanie określonej pracy, zagra¿aj¹c zdrowiu pracownika i innych osób.
Na podstawie wielu danych, w tym równie¿
polskich, mo¿na stwierdziæ, ¿e zmniejszenie siê
wraz z wiekiem sprawności psychofizycznej
cz³owieka, poci¹gaj¹ce za sob¹ ograniczenie
mo¿liwości wykonywania bardzo ciê¿kiej pracy
fizycznej szczególnie w gor¹cym mikroklimacie,
czy prac wykonywanych w szczególnych warunkach (np. praca nocna, czy praca wymagaj¹ca
szczególnej sprawności psychofizycznej), wystêpuje ju¿ oko³o 45. roku ¿ycia [1, 2]. Z tego wzglêdu
określenie „starszy pracownik” mo¿e byæ stosowane ju¿ wobec osób powy¿ej 45. roku ¿ycia. Ten
wiek podawany jest równie¿ w raportach z badañ
przeprowadzanych systematycznie w krajach Unii
Europejskiej (Eurobarometr) i publikacjach miêdzynarodowych dotycz¹cych zdolności do pracy
pracowników starszych. Nie oznacza to jednak,

¿e w tym wieku powinniśmy koñczyæ aktywnośæ
zawodow¹. Nale¿a³oby jedynie w sposób indywidualny oceniaæ mo¿liwośæ kontynuowania przez
te osoby pracy w szczególnych warunkach.

Fizjologiczne uwarunkowanie
aktywności zawodowej
pracowników starszych
Polityka promuj¹ca aktywnośæ zawodow¹
osób starszych powinna uwzglêdniaæ fizjologiczne mo¿liwości wykonywania pracy zawodowej w ró¿nych warunkach środowiska pracy
w aspekcie wieku. Starzenie siê jest procesem
nieuchronnym dla ka¿dego cz³owieka, lecz jego
przebieg wykazuje du¿e ró¿nice indywidualne.
Tak¿e nie we wszystkich obszarach ¿ycia zawodowego nale¿y spodziewaæ siê wraz z wiekiem
ograniczania mo¿liwości wykonywania pracy
w równym stopniu. Zmniejszaj¹ca siê z wiekiem
wydolnośæ i sprawnośæ fizyczna oraz niektóre
sprawności psychofizyczne bywaj¹ czasem kompensowane u osób starszych miêdzy innymi du¿ym doświadczeniem czy wzrostem odporności
emocjonalnej. Zidentyfikowane s¹ jednak tak¿e
takie rodzaje aktywności zawodowej, w których
nale¿y zwracaæ uwagê na wiek pracownika.

Rys. 4. Zmiany ogólnej wydolności fizycznej: maksymalne pobieranie tlenu VO2 max
(w l/min) u mê¿czyzn (N = 640) [1, 7]
Fig. 4. Changes in overall physical capacity: maximum oxygen intake VO2 max of
men (N = 640) [1, 7]

Nale¿¹ do nich miêdzy innymi bardzo ciê¿ka
i ciê¿ka praca fizyczna (w tym dźwiganie ciê¿arów), praca w mikroklimacie gor¹cym, czy praca
zmianowa, szczególnie nocna.
Jednym z mierników stanu zdrowia, warunkuj¹cym zdolnośæ cz³owieka do wykonywania wysi³ku
fizycznego w pracy zawodowej i w ¿yciu codziennym, jest jego wydolnośæ fizyczna (rys. 3.).
Wydolnośæ fizyczna określa zdolnośæ organizmu do wykonywania ciê¿kiej lub d³ugotrwa³ej
pracy fizycznej, anga¿uj¹cej du¿e grupy miêśni,
bez szybko narastaj¹cego uczucia zmêczenia
i znacznych zmian środowiska wewnêtrznego
organizmu (zaburzeñ homeostazy). Stanowi
ona miarê zdolności do dobrej tolerancji wysi³ku
i szybkiej likwidacji zmian wynikaj¹cych ze zmêczenia po jego zakoñczeniu. Poziom wydolności
fizycznej obni¿a siê wraz z wiekiem. Obok procesów fizjologicznych zwi¹zanych ze starzeniem
siê wp³yw na poziom wydolności fizycznej maj¹
równie¿ takie czynniki, jak ogólny stan zdrowia,
styl ¿ycia, warunki środowiska pracy oraz ¿ycia.
Wyniki badañ przeprowadzonych wśród aktywnych zawodowo osób w Polsce wykaza³y,
¿e stopniowe obni¿anie siê poziomu wydolności
fizycznej nastêpuje u mê¿czyzn w wieku powy¿ej
50. roku ¿ycia, a u kobiet ju¿ w wieku powy¿ej 40.
roku ¿ycia (rys. 4. i 5.) [3].
Osoby wykonuj¹ce pracê umys³ow¹ maj¹
istotnie statystycznie ni¿sz¹ wydolnośæ fizyczn¹
ni¿ osoby wykonuj¹ce pracê fizyczn¹. Zaobserwowano jednak, ¿e zmniejszanie siê wydolności
fizycznej wraz z wiekiem szybciej przebiega
u osób wykonuj¹cych bardzo ciê¿k¹ pracê fizyczn¹, ni¿ wykonuj¹cych pracê umys³ow¹ lub lekk¹
pracê fizyczn¹.
Rozpatruj¹c mo¿liwości wykonywania pracy,
w której dominuje obci¹¿enie wysi³kiem fizycznym, nale¿y uwzglêdniæ równie¿ mo¿liwości
si³owe i sprawnościowe osób starszych. Wraz
z wiekiem zmniejsza siê bowiem si³a miêśniowa
[3] (rys. 6. str. 4.), co w po³¹czeniu ze zmniejszaj¹c¹ siê wydolności¹ uk³adu kr¹¿enia i oddychania
istotnie ogranicza mo¿liwości wykonywania
ciê¿kiej pracy fizycznej przez pracowników

Rys. 5. Zmiany ogólnej wydolności fizycznej: maksymalne pobieranie tlenu VO2 max
(w l/min) u kobiet (N = 584) [1, 7]
Fig. 5. Changes in overall physical capacity: maximum oxygen intake VO2 max of
women (N = 584) [1, 7]
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rytmu sen-czuwanie [10]. Szczególnej uwagi
wymagaj¹ starsi wiekiem pracownicy wykonuj¹cy pracê w systemie zmianowym lub w nocy,
zw³aszcza pracuj¹cy w zawodach obci¹¿onych
du¿¹ odpowiedzialności¹ za ¿ycie innych, efekty
ekonomiczne czy te¿ bezpieczeñstwo. Porównanie wskaźnika zdrowia uwzglêdniaj¹cego czêstośæ wystêpowania schorzeñ uk³adu kr¹¿enia,
przewlek³ych schorzeñ uk³adu pokarmowego,
nerwic i zaburzeñ snu w grupie pracowników
dziennych i pracowników zmianowych (nocnych), wykazuje, ¿e stan zdrowia pracowników
zmianowych jest istotnie gorszy od stanu
zdrowia pracowników dziennych [8]. Ró¿nica
miêdzy obiema grupami utrzymywa³a siê nawet
po dziesiêcioletnim okresie ustania aktywności
zawodowej (rys. 8.).
Stwierdziæ nale¿y, ¿e u pracowników, którzy
przekroczyli 45. rok ¿ycia zaczyna narastaæ czêstośæ wystêpowania zespo³u nietolerancji pracy
zmianowej [9].
Rys. 6. Zmiany funkcjonalne w uk³adzie miêśniowym: ró¿nice si³y miêśniowej koñczyny górnej i dolnej w ró¿nych
grupach wiekowych [5]
Fig. 6. Functional changes in the muscular system: differences in muscle force of upper and lower extremities for
different age groups [5]

starszych. Osoby w wieku powy¿ej 45. roku ¿ycia
charakteryzuj¹ mniejsze wartości si³ prostuj¹cych
i zginaj¹cych stawy, zw³aszcza podczas czynności,
w których wykorzystywane s¹ du¿e grupy miêśniowe (koñczyny dolne i tu³ów) [5].
Zmiany te decyduj¹ o ograniczonych mo¿liwościach wykonywania przez pracowników
starszych bardzo ciê¿kiej i ciê¿kiej pracy
fizycznej, zw³aszcza zwi¹zanej z du¿ym
obci¹¿eniem statycznym.
Kolejnym wa¿nym zagadnieniem jest określenie zasad zapobiegania negatywnym nastêpstwom nadmiernego obci¹¿enia wysi³kiem
fizycznym wykonywanym w środowisku gor¹cym
i zimnym. Praca fizyczna w środowisku gor¹cym
stanowi jedno z najwiêkszych obci¹¿eñ dla
organizmu cz³owieka. Zasady organizacji pracy
w takich warunkach regulowane s¹ odrêbnymi
przepisami, w których jednak bezpośrednio

nie uwzglêdnia siê, wynikaj¹cych z wieku, zmian
w tolerancji gor¹cego środowiska. Wyniki wielu
badañ zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych wskazuj¹ na s³absz¹ tolerancjê pracy
fizycznej w gor¹cym środowisku przez osoby
po 45. roku ¿ycia. Praca w takich warunkach
powoduje wiêksze obci¹¿enie uk³adu sercowo-naczyniowego u osób starszych w porównaniu
z osobami m³odymi (rys. 7.).
Nie stwierdzono wyraźnie gorszej tolerancji
środowiska zimnego przez osoby starsze. Stwierdzono jednak, ¿e aktywnośæ uk³adu przywspó³czulnego w odpowiedzi na stres powodowany
przez zimno ulega³a obni¿eniu [7].
Praca wykonywana w systemie zmianowym
stanowi wiêksze obci¹¿enie dla pracowników,
poniewa¿ wymusza niefizjologiczny rytm aktywności, co wp³ywa na zaburzenia rytmiki
oko³odobowej wielu czynności ¿yciowych, w tym

Rys. 7. Zmiany w tolerancji pracy w środowisku gor¹cym: odnowa HR (czêstośæ
skurczów serca) w grupach wiekowych badanych osób [6]
Fig. 7. Changes in the ability to work in hot environments in different age groups [6]
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Wypadki w pracy a wiek pracownika
Z analizy wypadków w krajach Unii Europejskiej przeprowadzonej przez Ilmarinena
[2] wynika, i¿ wypadki powoduj¹ce absencjê
chorobow¹ d³u¿sz¹ ni¿ 3 dni s¹ czêstsze wśród
m³odych pracowników (poni¿ej 26. roku ¿ycia),
w porównaniu z grup¹ osób starszych wiekiem.
Nie wynika to z zatrudniania osób m³odych
na stanowiskach pracy obarczonych du¿ym
ryzykiem – pracownicy m³odzi s¹ zatrudniani
czêściej na stanowiskach pracy o stosunkowo
niewielkim ryzyku wypadku (us³ugi, handel, obs³uga hoteli i restauracji) [10]. G³ównej przyczyny
wiêkszej wypadkowości wśród osób m³odych
upatruje siê w braku ich przygotowania do pracy
oraz charakterystycznym dla ich m³odego wieku
– lekcewa¿eniu ryzyka.
Z drugiej strony, w miarê starzenia siê pracowników zwiêksza siê wśród nich liczba wypadków
w pracy ze skutkiem śmiertelnym. W krajach
Unii Europejskiej, w przeliczeniu na 100 tys.
pracuj¹cych, w 1994 r. wskaźnik wypadków
zakoñczonych śmierci¹ w grupie osób w wieku

Rys. 8. Zmiany wartości wskaźnika zdrowia u pracowników zmianowych i dziennych
w zale¿ności od wieku [8]
Fig. 8. Changes in the health index of shift and day workers by age [8]
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do 26 lat wynosi³ 3,8; w grupie wieku 26-45 lat
– 4,7; w wieku 46-65 lat – 8,3; zaś u najstarszych
osób powy¿ej 65. r.¿. wzrasta³ do 17,6. Jedn¹
z przyczyn wiêkszej czêstości śmiertelnych wypadków wraz z wiekiem mo¿e byæ wiêksza liczba
osób starszych, zatrudnionych na stanowiskach
zwi¹zanych ze znacznym ryzykiem wypadkowym. Przyk³adowo, w rolnictwie i leśnictwie
jest zatrudnionych oko³o 47% osób w wieku
powy¿ej 45. r.¿., gdy tymczasem w transporcie
i budownictwie 28 – 31%.

Miêdzynarodowe uregulowania
dotycz¹ce polityk krajowych
wobec osób starszych
Zasady kszta³towania polityk krajowych
wobec pracowników starszych wynikaj¹ w szczególności z nastêpuj¹cych uregulowañ miêdzynarodowych:
– zalecenia nr 162 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy dotycz¹ce pracowników w starszym
wieku
– Decyzji Rady UE z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie wytycznych polityk zatrudnienia przyjêtych w Pañstwach Cz³onkowskich (2003/578/
WE)
– Raportu Rady i Komisji „W kierunku zwiêkszenia partycypacji w rynku pracy i promocji
aktywnego starzenia siê” (marzec 2001 r.).
Zalecenie nr 162 Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy dotycz¹ce pracowników
w starszym wieku określa, ¿e: „w ramach
krajowej polityki, na wszystkich etapach ¿ycia
zawodowego, powinny zostaæ podjête środki
umo¿liwiaj¹ce pracownikom w starszym wieku
kontynuowanie zatrudnienia w zadowalaj¹cych
warunkach pracy”.
Środki te powinny mieæ na celu:
– ograniczanie szczególnie obci¹¿aj¹cych
warunków środowiska pracy (np. ciê¿ka praca
fizyczna, gor¹cy mikroklimat, praca zmianowa
i nocna)
– zmianê form organizacji pracy i czasu pracy,
które prowadz¹ do wysokiego poziomu stresu lub
przeci¹¿enia rytmem pracy, przez dostosowanie
ich do mo¿liwości pracowników
– dostosowanie stanowiska pracy i zadañ
do mo¿liwości psychofizycznych pracownika
zgodnie z zasadami ergonomii, z uwzglêdnieniem dostêpnych środków technicznych, w celu
ochrony zdrowia, zapobiegania wypadkom
i zachowania zdolności do pracy
– zapewnienie systematycznego nadzoru nad
stanem zdrowia pracowników.
Decyzja Rady UE z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie wytycznych polityk zatrudnienia w Pañstwach Cz³onkowskich (2003/578/WE) stwierdza:
– krajowe polityki powinny wykorzystywaæ
potencja³ zatrudnienia osób ze wszystkich kategorii wiekowych
– Unia Europejska do roku 2010 powinna
doprowadziæ do postêpuj¹cego przed³u¿enia
o oko³o piêæ lat przeciêtnego wieku zakoñcze-

nia aktywności zawodowej. (Wiek ten w roku
2001 by³ szacowany w UE na oko³o 59,9 lat,
w Polsce wynosi 55 lat dla kobiet i 59 dla mê¿czyzn).
Raport Rady i Komisji Europejskiej „W kierunku zwiêkszenia partycypacji w rynku pracy
i promocji aktywnego starzenia siê” (marzec,
2001 r.) zaleca, aby kraje cz³onkowskie promowa³y politykê maj¹c¹ na celu:
• zniesienie programów wcześniejszego
przechodzenia na emeryturê
• ustalania bardziej elastycznych godzin
pracy
• zwiêkszenia dostêpu do szkolenia ustawicznego.
Uregulowania te powinny byæ brane pod uwagê przy kreowaniu krajowej polityki dotycz¹cej
pracowników starszych wiekiem, w szczególności
przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych reformy
systemu emerytalno-rentowego.

Prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze
Bior¹c pod uwagê specyfikê wystêpuj¹cych
wraz z wiekiem zmian w zakresie mo¿liwości
psychofizycznych cz³owieka, mo¿na przyj¹æ
nastêpuj¹ce definicje:
Prace w szczególnych warunkach
s¹ to prace wykonywane w pe³nym wymiarze
czasu pracy, w szczególnych warunkach środowiska pracy, w których wystêpuj¹ czynniki
ryzyka determinowane si³ami natury lub procesami technologicznymi, je¿eli nie zosta³y one
wyeliminowane przez zastosowanie środków
profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, które stawiaj¹ przed pracownikami
wymagania przekraczaj¹ce poziom ich mo¿liwości jeszcze przed osi¹gniêciem wieku
emerytalnego.
Zasadne jest ustalanie wieku, w którym
pracownik mo¿e, ale nie musi zaprzestaæ
wykonywania pracy w warunkach szczególnych.
Zgodnie z wynikami badañ, za czynniki
szczególnie obci¹¿aj¹ce w odniesieniu do osób
starszych wiekiem uwa¿a siê d³ugotrwa³e (w tym
szczególnie jednoczesne) nara¿enie ich zdrowia
zwi¹zane ze sta³ym wykonywaniem ciê¿kiej
pracy fizycznej, oraz pracy w gor¹cym lub zimnym mikroklimacie. Dodatkowo niekorzystne
jest wspó³istnienie z tymi czynnikami obci¹¿enia
wynikaj¹cego z pracy w wymuszonej pozycji cia³a
oraz pracy zmianowej nocnej.
Pozosta³e czynniki środowiska pracy maj¹
charakter czynników szkodliwych (np. czynniki
chemiczne, py³y, ha³as, drgania, promieniowanie)
i nie maj¹ charakteru szczególnego w odniesieniu
do osób starszych wiekiem. Najwy¿sze dopuszczalne poziomy stê¿enia i natê¿enia czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
s¹ uregulowane w rozporz¹dzeniu ministra
pracy i polityki spo³ecznej z dnia 29 listopada

2002 r. (DzU nr 217, poz. 1833 ze zm.). Zawiera
ono nastêpuj¹c¹ definicjê:
Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie
czynnika szkodliwego jest to wartośæ stê¿enia,
którego oddzia³ywanie na pracownika w ci¹gu
8-godzinnego dobowego i przeciêtnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego
w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodowaæ
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz
w stanie zdrowia jego przysz³ych pokoleñ.
Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem w przypadku
pracy w kontakcie z czynnikami szkodliwymi
pracodawca jest obowi¹zany do przestrzegania
ustalonych wartości najwy¿szych dopuszczalnych
stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy.
Pracodawca ma w zwi¹zku z tym obowi¹zek podjêcia wszelkich dzia³añ zmierzaj¹cych
do zapewnienia, aby praca nie by³a wykonywana
w warunkach szkodliwych. Wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy (art. 207 § 2),
zgodnie z którymi pracodawca jest zobowi¹zany
do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
przy odpowiednim wykorzystaniu osi¹gniêæ
nauki i techniki. Obowi¹zek ten powinien byæ
realizowany przez pracodawcê przez podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia ryzyka
zawodowego przez w³aściw¹ organizacjê pracy
oraz stosowanie koniecznych środków profilaktycznych (§ 39 rozporz¹dzenia ministra pracy
i polityki spo³ecznej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy – DzU z 2003 r., nr 169, poz.
1650 ze zm.).
Dzia³ania te powinny byæ podejmowane
zgodnie z zasadami profilaktyki, miêdzy innymi
przez stosowanie nowych rozwi¹zañ technicznych, zastêpowanie niebezpiecznych procesów
technologicznych, urz¹dzeñ, substancji i innych
materia³ów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi, a tak¿e stosowanie odpowiednich
środków ochrony zbiorowej i środków ochrony
indywidualnej. Uregulowania prawne zobowi¹zuj¹ wiêc pracodawców do podejmowania środków
umo¿liwiaj¹cych pracownikom, w tym osobom
w starszym wieku, kontynuowanie zatrudnienia
w zadowalaj¹cych warunkach pracy oraz do identyfikowania wystêpuj¹cych zagro¿eñ i ich ograniczania – do eliminacji w³¹cznie – drog¹ profilaktyki
technicznej, organizacyjnej i medycznej.
Szczególne regulacje prawne dotycz¹ce obni¿enia wieku emerytalnego mog¹ wiêc dotyczyæ
jedynie osób wykonuj¹cych prace w warunkach
szczególnych, w których wystêpuj¹ czynniki ryzyka determinowane si³ami natury lub procesami
technologicznymi, które nie zosta³y wyeliminowane przez zastosowanie środków profilaktyki
technicznej, organizacyjnej i medycznej, które
stawiaj¹ przed pracownikami wymagania przekraczaj¹ce poziom ich mo¿liwości jeszcze przed
osi¹gniêciem wieku emerytalnego.
Obni¿enie wieku emerytalnego mo¿e byæ
równie¿ uzasadnione w przypadku wykonywania
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zawodowej. Rozwi¹zaniem alternatywnym mo¿e
byæ zapewnienie mo¿liwości kontynuowania
pracy w innych warunkach.
 W obecnym stanie wiedzy i praktyce
legislacyjnej nie do przyjêcia by³oby „centralne”
tworzenie wykazów stanowisk i osób zatrudnionych w szczególnych warunkach. S¹ to bowiem
kompetencje pracodawcy i jego s³u¿b (bhp
i medycyny pracy) realizowane w konsultacji
z przedstawicielami za³ogi. Zadaniem pañstwa
mo¿e byæ natomiast określenie, z wykorzystaniem
wiedzy ekspertów z dziedziny medycyny i ochrony pracy, nie wykazów stanowisk, lecz rodzajów
prac spe³niaj¹cych kryteria pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze.
Rys. 9. Przyk³ad przyporz¹dkowania stanowisk pracy wymienionych w dotychczasowych przepisach pracom
w warunkach szczególnych
Fig. 9. A sample relation of workplaces listed in current regulations and tasks performed in special conditions

prac o szczególnym charakterze. Na podstawie
analiz proponuje siê nastêpuj¹c¹ definicjê takich
prac:
Prace o szczególnym charakterze
s¹ to prace wykonywane w pe³nym wymiarze
czasu pracy, zwi¹zane ze szczególn¹ odpowiedzialności¹ oraz wymagaj¹ce szczególnej
sprawności psychofizycznej, których mo¿liwośæ nale¿ytego wykonywania w sposób
niezagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu publicznemu,
zdrowiu lub ¿yciu w³asnemu lub innych osób
obni¿a siê przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności
psychofizycznej spowodowanego naturalnym
procesem starzenia siê.
Nale¿y tu jednak podkreśliæ, ¿e zakoñczenie pracy w warunkach szczególnych lub
o szczególnym charakterze nie musi oznaczaæ zakoñczenia aktywności zawodowej.
Jest to szczególnie wa¿ne w zwi¹zku z wyd³u¿aj¹cym siê czasem ¿ycia. Równie¿ praktyka potwierdza, ¿e utrzymywanie aktywności zawodowej
wp³ywa na ogó³ korzystnie na samopoczucie osób
starszych wiekiem.
Dotychczasowe regulacje prawne dotycz¹ce prac w warunkach szczególnych wynikaj¹
z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego
1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze. Na podstawie
tego rozporz¹dzenia wydano 49 zarz¹dzeñ
i uchwa³ resortowych, w których wymienia siê
oko³o 1000 stanowisk pracy zakwalifikowanych jako spe³niaj¹ce wymagania dotycz¹ce
pracy w tzw. warunkach szczególnych. Wśród
nich wymienia siê równie¿ takie stanowiska,
jak: operator monitora ekranowego, fotograf
reprodukcyjny, pomocnik ogólnowydzia³owy,
pakowacz, sprz¹tacz produkcyjny, cholewkarz
teatralny, stroiciel-intonator fortepianów i pianin. Wiele stanowisk powtarza siê w wykazach
poszczególnych kierowników resortów. Nale¿y
ponadto podkreśliæ, ¿e te same prace, kwalifikowane w myśl przedstawionej tu definicji jako
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wykonywane w warunkach szczególnych mog¹
byæ wykonywane na wielu ró¿nych stanowiskach
pracy wymienionych w dotychczasowych przepisach (rys. 9.).
Jednocześnie wiele spośród wymienionych
w starych przepisach stanowisk pracy ze wzglêdu
na postêp umo¿liwiaj¹cy zmiany technologiczne
uleg³o likwidacji lub istotnym przekszta³ceniom.
Dotychczasowe uregulowania wymagaj¹ wiêc
gruntownego przegl¹du oraz analizy i na ich podstawie innego podejścia systemowego do problemu
aktywności zawodowej osób starszych wiekiem.

Podsumowanie
 Starzenie siê spo³eczeñstwa nie powinno
byæ postrzegane tylko jako proces demograficzny,
wp³ywaj¹cy na politykê ludnościow¹ i generuj¹cy
określone problemy organizacyjne oraz koszty
ekonomiczne dla pañstwa czy jednostki zwi¹zane
z zapewnieniem skutecznego systemu opieki nad
osobami starszymi.
 Wyd³u¿enie czasu ¿ycia jest równie¿ oznak¹
d³ugofalowego zjawiska poprawy warunków
pracy i ¿ycia spo³eczeñstwa, którego naturaln¹
konsekwencj¹ jest wzrost aktywności osób starszych we wszystkich dziedzinach ¿ycia, w tym
tak¿e ¿ycia zawodowego.
 Osi¹gniêcie za³o¿eñ strategii lizboñskiej do roku 2010 powinno zapewniæ, aby
wskaźnik zatrudnienia osób starszych w wieku
od 55 do 64 lat w krajach UE wzrós³ do 50%.
Wymaga to realizacji krajowych programów przed³u¿ania aktywności zawodowej osób starszych.
Powinny one uwzglêdniaæ miêdzy innymi:
• ograniczanie wp³ywu czynników środowiska pracy i cech pracy, które mog¹ przedwcześnie
obni¿aæ zdolnośæ do pracy
• zasady kszta³towania takich warunków środowiska i organizacji pracy, które bêd¹ sprzyja³y
pozostawaniu w zatrudnieniu równie¿ po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego.
 W przypadku wykonywania prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zasadne jest ustalenie wieku, w którym pracownik mo¿e, ale nie musi zaprzestaæ aktywności
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