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Wstêp

Dostrzegaj¹c problemy zwi¹zane ze zjawiskiem starzenia siê spo³eczeñ-
stwa oraz postêpuj¹ce zmiany w strukturze zatrudnienia, maj¹ce wp³yw 
na sytuacjê na rynku pracy, w portalu internetowym CIOP-PIB udostêpniono 
kolejny, nowy serwis tematyczny z cyklu „BHP dla mikroprzedsiêbiorstw” 
pt. „Zarz¹dzanie wiekiem, pracownicy starsi (50+)”. Jest to ju¿ 9. czê æ 
tego cyklu. Ze wzglêdu na specyfikê prezentowanej w nim problematyki 
struktura nowego dzia³u jest odmienna od dotychczas prezentowanej w tej 
czê ci portalu. Z uwagi jednak na znaczn¹ liczbê mikroprzedsiêbiorstw 
funkcjonuj¹cych w Polsce oraz wagê poruszanych zagadnieñ, a tak¿e 
uniwersaln¹ tre æ dotycz¹c¹ szerokiego grona potencjalnych odbiorców, 
reprezentuj¹cych ró¿ne sektory gospodarki, nowy serwis umieszczono 
w czê ci portalu CIOP-PIB adresowanej do mikroprzedsiêbiorstw.

Zaprezentowany w artykule serwis internetowy przedstawia problem 
zarz¹dzania wiekiem jako jeden z wa¿nych elementów zarz¹dzania zaso-
bami ludzkimi w przedsiêbiorstwie. Popularyzuje on wybrane rozwi¹zania 
wdro¿one w innych pañstwach Europy Zachodniej, a przede wszystkim 
– przedstawia sprawdzone zalecenia oraz mo¿liwe korzy ci dla przedsiê-
biorstw wynikaj¹ce z efektywnego wdro¿enia polityki zarz¹dzania wiekiem.

Struktura serwisu zarz¹dzania wiekiem, pracownicy starsi (50+)

Zawarto æ serwisu zosta³a podzielona na siedem nastêpuj¹cych g³ów-
nych dzia³ów tematycznych:

1. Wstêp ogólny. Zawarto æ dzia³u wprowadza w problematykê zarz¹-
dzania wiekiem jako jednego z elementów zarz¹dzania zasobami ludzkimi 
w przedsiêbiorstwie. Przedstawia potrzebê wdra¿ania polityki zarz¹dzania 
wiekiem poprzez wprowadzanie dzia³añ, które pozwol¹ na racjonalne wyko-
rzystanie zasobów si³y roboczej w przedsiêbiorstwie w takich obszarach, jak 
ochrona zdrowia, kszta³cenie ustawiczne, rozwój kariery, organizacja i warunki 
pracy. W odniesieniu do ka¿dego wymienionego obszaru przedstawiona 
jest szczegó³owa lista zaleceñ zaczerpniêtych z zalecenia nr 162 Miêdzynarodo-
wej Organizacji Pracy. W drugiej czê ci tego dzia³u przedstawiono omówiono 
pojêcie „starszy pracownik” w kontek cie polityki zarz¹dzania wiekiem, od-
nosz¹c siê do zachodz¹cych w organizmie procesów starzenia siê, maj¹cych 
wp³yw na wydolno æ, sprawno æ fizyczn¹ oraz psychofizyczn¹ pracowników. 
Zwrócono uwagê, ¿e proces starzenia siê jest spraw¹ bardzo indywidualn¹, 
trudno jest zatem jednoznacznie okre liæ wiek „pracownika starszego”.

2. Regulacje prawne. Znale æ tu mo¿na wykaz uregulowañ prawnych, 
stanowi¹cych podstawê do wprowadzania w przedsiêbiorstwie odpowie-
dzialnej polityki zarz¹dzania wiekiem ukierunkowanej na pracowników 
starszych. S¹ to:

– ustawa z 11 maja 2012 r. zmieniaj¹ca ustawê o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, wyd³u¿aj¹ca stopniowo (od 2013 r.) 
powszechny wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mê¿czyzn

– kodeks pracy art. 183 a. par. 1, w którym jest mowa o konieczno ci 
równego traktowania pracowników m.in. ze wzglêdu na wiek

– Konstytucja RP zawieraj¹ca zapis dotycz¹cy czteroletniego okresu 
ochronnego dla pracowników przed osi¹gniêciem wieku umo¿liwiaj¹cego 
im uzyskanie prawa do emerytury

– ustawa o emeryturach pomostowych opisuj¹ca warunki przechodzenia 
na emeryturê pomostow¹, precyzuj¹ca m.in. wymiar sta¿u ubezpieczenio-
wego, sta¿u pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charak-
terze oraz wymaganym terminie wykonywania takiej pracy.

3. Dane statystyczne. Dzia³ prezentuje dane statystyczne wraz z ich me-
rytoryczn¹ interpretacj¹, takie jak:

– wska nik zatrudnienia w Polsce oraz Unii Europejskiej za lata 2010, 
2011 ( ród³o: Eurostat 2012)  okre laj¹cy, jaki odsetek ludno ci w wieku od 15 
do 64 lat jest aktywny zawodowo

– wspó³czynnik aktywno ci zawodowej bêd¹cy stosunkiem liczby osób 
pracuj¹cych i bezrobotnych w wieku 15-64 lata do liczby ludno ci w danym 
wieku

– liczba osób pracuj¹cych oraz liczba osób biernych zawodowo w po-
dziale na kobiety i mê¿czyzn

– poziom wykszta³cenia w ród wszystkich pracowników aktywnych 
zawodowo, pracowników 50+ oraz osób biernych zawodowo

– wysoko æ wspó³czynnika aktywno ci zawodowej pracowników 50+ 
w mie cie i na wsi w zale¿no ci od wykszta³cenia.

Dzia³ ten przedstawia ponadto przegl¹d rezultatów „Badania aktywno ci 
ekonomicznej ludno ci” w IV kwartale 2010 r. w odniesieniu do osób powy¿ej 
50. roku ¿ycia, wskazuj¹cy na do æ wysoki udzia³ procentowy osób biernych 
zawodowo, czyli osób niepracuj¹cych i nieposzukuj¹cych pracy w kolejnych 
przedzia³ach wiekowych (do 64 r. ¿ycia).

4. Dobre praktyki. Przedstawiono tu przyk³ady dobrych praktyk 
w zakresie polityki zarz¹dzania wiekiem na przyk³adzie polskich i eu-
ropejskich przedsiêbiorstw w podziale na najwa¿niejsze jej obszary.
W poszczególnych obszarach dobre praktyki powinny obejmowaæ nastê-
puj¹ce zagadnienia:

in¿. MA£GORZATA PIÊTKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy
 – Pañstwowy Instytut Badawczy

Kontakt:  mp@ciop.pl

Problematyka zarz¹dzania wiekiem
w serwisie CIOP-PIB dla mikroprzedsiêbiorstw
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– utrzymywanie w zatrudnieniu/rekrutacja – otwarty dla wszystkich 
kategorii wiekowych dostêp do pracy

– kszta³cenie ustawiczne – zapewnienie starszym pracownikom mo¿li-
wo ci rozwoju zawodowego oraz równego dostêpu do kszta³cenia

– rozwój kariery zawodowej – mo¿liwo æ awansu i pewno æ zatrudnienia 
dla starszych pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego

– elastyczny czas pracy – zapewnienie ró¿nych form elastycznego 
czasu pracy

– promocja zdrowia – umo¿liwienie pracownikom kontroli w³asnego 
zdrowia i jego poprawy

– przeniesienia miêdzy stanowiskami – dopasowanie wymagañ pracy 
do mo¿liwo ci starszych pracowników

– przygotowanie do emerytury – zmniejszanie liczby godzin pracy.
Dzia³ zawiera przyk³ady dobrych praktyk zastosowanych w konkretnych 

polskich przedsiêbiorstwach, podejmuj¹cych dzia³ania polityki zarz¹dzania 
wiekiem.

5. Wyniki badañ CIOP-PIB. Zaprezentowano tutaj wyniki badañ 
ankietowych, przeprowadzonych w Instytucie w ramach realizacji II etapu 
programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” 
na próbie 200 firm z 5 wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno ci, 
takich jak: przetwórstwo przemys³owe, budownictwo, handel hurtowy 
i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, w³¹czaj¹c motocykle, 
dzia³alno æ w zakresie administrowania i dzia³alno æ wspieraj¹ca, opieka 
zdrowotna i pomoc spo³eczna. Badania dotyczy³y pracowników 50+ i by³y 
przeprowadzone z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych obszarów badañ (dzia³añ 
skierowanych do pracowników starszych):

– stanowiska, na których byli oni zatrudnieni
– czynniki brane pod uwagê przy rekrutacji pracowników
– korzy ci z zatrudnienia pracowników starszych
– rozwój zawodowy, w tym: kursy, szkolenia, konferencje
– ochrona zdrowia, a w szczególno ci: bezp³atne pakiety us³ug medycz-

nych, bezp³atne karnety na zajêcia fizyczne, szkolenia dotycz¹ce zdrowego 
stylu ¿ycia oraz mo¿liwo ci spowolnienia procesów starzenia siê

– organizacja i warunki pracy, takie jak: satysfakcja z pracy zwi¹zana 
z jej warunkami i organizacj¹, elastyczny czas pracy, przeniesienia miêdzy 
stanowiskami, modyfikacja stanowisk w celu ich lepszego dopasowania 
do potrzeb i mo¿liwo ci pracowników starszych.

Wyniki przedstawiono w podziale na bran¿e oraz w podziale na wielko æ 
przedsiêbiorstwa. Graficzna forma prezentacji wyników umo¿liwia podgl¹d 
wykresów w wiêkszym, bardziej czytelnym formacie dostêpnym na stronie 
internetowej (rys.). Zaprezentowano równie¿ podsumowanie wyników 
badañ przeprowadzonych w Instytucie. Z analizy wynika, ¿e w ma³ych 
przedsiêbiorstwach podejmowanych jest relatywnie najmniej dzia³añ 
zwi¹zanych z wdra¿aniem polityki zarz¹dzania wiekiem, a w szczególno ci 
dzia³añ maj¹cych na celu ochronê zdrowia pracowników.

6. Problemy osób 50+. Na podstawie wyników badañ przeprowadzo-
nych w CIOP-PIB zidentyfikowano obszary, w których stwierdzono najmniej 
dzia³añ ukierunkowanych na pracowników starszych (50+). S¹ to: ochrona 
zdrowia, rozwój zawodowy oraz rekrutacja. W konkluzji badañ wykazano, 
¿e w ma³ych przedsiêbiorstwach udzia³ pracowników 50+ w ogólnej liczbie 
zatrudnionych by³ najwiêkszy, a równocze nie podejmowano tam najmniej 
dzia³añ ukierunkowanych na potrzeby i ³agodzenie problemów zawodowych 
pracowników starszych. W zwi¹zku z tym wskazano konieczno æ wdra¿ania 
polityki zarz¹dzania wiekiem zw³aszcza w ma³ych przedsiêbiorstwach. 
Zwrócono równie¿ uwagê na potrzebê podejmowania dzia³añ z zakresu 
ochrony zdrowia w stosunku do pracowników w ka¿dym wieku, w ci¹gu 
ca³ej ich aktywno ci zawodowej.

7. Zalecenia. Przedstawiono tu nastêpuj¹ce zalecenia odnosz¹ce siê 
do polityki zarz¹dzania wiekiem w przedsiêbiorstwach:

– zapewnienie równego dostêpu do zatrudnienia dla osób w ka¿dym 
wieku, w tym kierowanie og³oszeñ specjalnie do osób starszych

– anga¿owanie i zachêcanie pracowników starszych do uczestnictwa 
w szkoleniach

– promocja zdrowia pracowników starszych
– dostosowanie organizacji oraz warunków pracy do potrzeb i mo¿li-

wo ci pracowników 50+.

Natomiast w dodatkowym dziale – Oferta – przedstawiono ofertê 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu Badaw-
czego dotycz¹c¹ przeprowadzenia szkoleñ na zamówienie z zakresu m.in. 
poszczególnych elementów polityki zarz¹dzania wiekiem.

Podsumowanie

Nowy serwis internetowy przeznaczony dla mikroprzedsiêbiorstw, 
dotycz¹cy pracowników starszych 50+, przybli¿a tematykê zarz¹dzania 
wiekiem bêd¹c¹ jednym z istotnych elementów zarz¹dzania zasobami 
ludzkimi w przedsiêbiorstwie.

Oprócz informacji ogólnej, dotycz¹cej problematyki zarz¹dzania wie-
kiem, przedstawiono w nim konkretne dzia³ania, które stwarzaj¹ mo¿liwo æ 
kontynuacji pracy zawodowej przez osoby w wieku 50+ w warunkach 
zapewniaj¹cych im bezpieczeñstwo i zdrowie, jednocze nie zwiêkszaj¹c 
produktywno æ tej szczególnej grupy pracowników. S¹ to podstawowe ele-
menty polityki zarz¹dzania wiekiem, podejmowanej na rzecz pracowników 
starszych w nastêpuj¹cych obszarach: zatrudnienie (rekrutacja), organizacja 
i warunki pracy, ochrona zdrowia, zapewnienie dostêpu do kszta³cenia 
i podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

Stosuj¹c zalecenia polityki zarz¹dzania wiekiem oraz wdra¿aj¹c 
konkretne przyk³ady dzia³añ, upowszechnione w omawianym serwisie 
internetowym, pracodawcy w przedsiêbiorstwach dowolnej wielko ci, 
a zw³aszcza w mikroprzedsiêbiorstwach, mog¹ bardziej racjonalnie i efek-
tywnie wykorzystaæ zasoby pracy. S³u¿¹ temu dzia³ania dostosowuj¹ce 
rodowisko pracy do potrzeb i mo¿liwo  ci pracowników w ró¿nym wieku 

ze szczególnym uwzglêdnieniem pracowników 50+. Zapewni to firmom 
mo¿liwo æ odniesienia wymiernych korzy ci, takich jak wzrost wydajno ci 
pracy w przedsiêbiorstwie, spadek kosztów zarz¹dzania zasobami ludzkimi, 
wzrost i poprawa konkurencyjno ci przedsiêbiorstwa, a ponadto utrzymanie 
lub uzyskanie dobrego wizerunku.

Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego 
pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” sfinansowanego w latach 
2011-2013 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Spo³ecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy.

Rys. Strona serwisu „Zarz¹dzanie wiekiem, pracownicy starsi 50+” prezentuj¹ca wyniki ba-
dañ w³asnych w zakresie dzia³añ zwi¹zanych z rozwojem zawodowym pracowników 50+


