




Spis treści

 

  SŁOWO WSTĘPNE  

  WPROWADZENIE DO BADANIA

  NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

  METODOLOGIA 

  WYNIKI 

1.   Badanie jakościowe: pracodawcy 

   • Opinia pracodawców na temat pracowników w wieku 50+ 

2.  Badanie ilościowe: pracownicy 

   • Sytuacja i doświadczenia osób 50+ na rynku pracy

• Technologie

• Bhp

Zagrożenia w miejscu pracy

Szkolenia bhp

• Zagrożenia psychospołeczne

Dyskryminacja

Stres w pracy

• Zdrowie

Schorzenia spowodowane pracą

Benefity pracownicze

• Plany zawodowe osób 50+ 

  STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 

  O KOALICJI

1

2

4

5

6

6 

6

7 

7

9

11 

11 

14

18 

18 

24

27 

27 

33

35

39

42

B    P  0
Raport z badania opinii:

B    P  0



1 Słowo wstępne

 
 To już dziewiąta edycja raportu, wydawanego rokrocznie przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Koalicja została założona w 2014 
roku przez firmy CWS Polska, PW Krystian i TenCate Protective Fabrics w celu promocji kultury bezpieczeństwa w miejscu 
pracy. Na przestrzeni lat do Koalicji dołączały firmy różnych branż, w tym w 2022 roku Milwaukee. Również w tym roku 
przekształciliśmy się w stowarzyszenie, aby mieć jeszcze szerszy zakres możliwości oddziaływania na polu bhp w Polsce. 
Naszymi celami pozostają niezmiennie edukacja w zakresie obowiązujących norm i procedur bhp, wspieranie pracodawców 
we wdrażaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i wskazywanie realnych korzyści płynących z ich przestrzegania.

Jednym z narzędzi, które wykorzystujemy do realizacji naszych celów, są raporty „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”, 
poruszające aktualne zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bhp. Tematy dobieramy w nawiązaniu do aktualnych zjawisk 
społecznych, takich jak migracje zza wschodniej granicy czy rosnący problem depresji. Nie sposób było nie nawiązać 
w naszych raportach do tematu pandemii – i tak w roku 2020 pytaliśmy pracowników i pracodawców o przygotowanie 
firm do pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 oraz o działania podjęte w tym czasie w celu zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy. Z kolei w 2021 roku dogłębnie przyjrzeliśmy się temu, jak czas pandemii wpłynął na wizerunek i rolę służb 
bhp oraz świadomość istoty tematów bhp w firmach. 

W tym roku zdecydowaliśmy się podjąć coraz bardziej istotny temat – sytuacji osób powyżej 50. roku życia na rynku 
pracy, o którym – w naszym przeświadczeniu – wciąż mówi się zbyt mało. Polska, podobnie jak znaczna część krajów Unii 
Europejskiej, stoi w obliczu poważnego kryzysu demograficznego. Wyniki spisu powszechnego z 2021 roku potwierdzają, 
że polskie społeczeństwo się starzeje. Jedyną grupą, która zwiększyła się liczebnie, są osoby w wieku poprodukcyjnym. 
Tym bardziej ważne jest budowanie świadomości polskich firm, jak wiele zyskujemy zatrudniając osoby 50+, które cechuje 
bogate doświadczenie, a także lojalność i odpowiedzialność. Jednocześnie musimy pamiętać, jak ważne jest zrozumienie  
potrzeb tych pracowników oraz eliminacja najczęstszych barier towarzyszących podejmowaniu przez nich pracy, 
aby stworzyć im przyjazne i bezpieczne warunki pracy. O to, jak to wygląda w praktyce, zapytaliśmy zarówno pracowników, 
jak i pracodawców. O rezultatach przeczytają Państwo w naszym raporcie.
 
 Zapraszamy do lektury. 

 
   Marta Wojewnik
   dyrektor zarządzająca CWS Workwear

przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy
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2Wprowadzenie do badania

Wyniki spisu powszechnego z 2021 roku potwierdzają, że polskie społeczeństwo starzeje się, a liczba mieszkańców nasze-
go kraju maleje. W marcu 2021 roku ludność Polski liczyła 38 036,1 tys. osób. Tym samym od ostatniego spisu powszech-
nego, czyli od 31 marca 2011 roku, liczba ludności kraju zmniejszyła się o 475,7 tys. osób. 

Liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 17 130,1 tys. i spadła o ponad 2 mln od 2011 roku. Zmniejszył się również 
odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu do ogólnej populacji. W spisie powszechnym z minionego roku 
udział ludności w wieku 0–17 lat wynosił 18,4 proc., a w 2011 roku 18,7 proc. 

Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym i wynosi aktualnie 8,5 mln. Jest to wzrost 
z 16,9 proc. do 22,3 proc. populacji. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło blisko 2 mln. osób w grupie wiekowej 60-65 
i więcej, a tym samym już prawie co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat1.

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że część osób, które wchodzą w wiek emerytalny, nadal pracuje. Skutkuje to tym, 
że w 2021 roku odnotowano znaczący wzrost liczby pracujących o 2,1 mln osób. 

Na obecną sytuację demograficzną w Polsce mają wpływ wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie. Niepewność ekonomicz-
na lat 90., proces prywatyzacyjny, wysokie bezrobocie, następnie lata 2000, początek wielkiej emigracji – szczególnie osób 
w wieku 20-30 lat. Według statystyk GUS, na koniec 2020 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 239 tys. 
polskich obywateli, głównie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. 

Wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin, najliczniej reprezentowana 
w 2020 roku była grupa w wieku 30-39 lat, natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-29 lat2. 

Zarówno sytuacja ekonomiczna kraju, jak i wysoki poziom emigracji wpłynęły na zmniejszenie się grupy osób zdolnych 
do zakładania rodziny. Konsekwencją tego był znaczny spadek liczby urodzeń w Polsce – z 723 tys. w 1983 roku do 
355 tys. w 2020 roku. Jednocześnie wyłącznie w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 15 lat polskie matki urodziły 256 tys. 
dzieci 3.

1 Informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin, 
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/informacja-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechne-
go-ludnosci-i-mieszkan-2021-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,1,1.html

2 Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2020, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/
defaultaktualnosci/5471/2/14/1/informacja_o_rozmiarach_i_kierunkach_czasowej_emigracji_z_polski_w_latach_2004-2020.pdf

3 Office for National Statistics, https://www.ons.gov.uk/ 
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3 Wprowadzenie do badania

W 2020 roku doświadczyliśmy pandemii spowodowanej SARS-CoV-2, która w sposób szczególny wpłynęła na przebieg 
zjawisk demograficznych, pogłębiając niekorzystne trendy demograficzne obserwowane na przestrzeni minionych 40 lat.

Wpływ na sytuację demograficzną w Polsce mają również ruchy imigracyjne. W 2020 roku ważne zezwolenia na pobyt 
w Polsce miało prawie 460 tys. cudzoziemców, głównie Ukraińców i Białorusinów, 60 proc. to osoby w wieku 18-40 lat. 
Należy zaznaczyć, że ogólna liczba cudzoziemców przebywających w Polsce jest większa, ponieważ osoby zamieszkałe 
w Polsce czasowo, będące stałymi mieszkańcami innych krajów, nie są wliczane do ludności Polski4.

Od tego roku odczuwamy również skutki wojny w Ukrainie, w wyniku której do Polski napłynęła ogromna liczba uchodź-
ców. Od 24 lutego do września 2022 roku do Polski przybyło ponad 6 mln Ukraińców – przede wszystkim kobiet z dziećmi. 
Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do sierpnia około 380 tys. uchodźców z Ukrainy podjęło pracę5. 
Sytuacja uchodźców w Polsce często jest jednak bardzo niepewna. Wielu z nich zamierza jak najszybciej wrócić do kraju 
(od czasu wybuchu wojny do września do Ukrainy wróciło 4,6 mln osób) lub emigrować na Zachód6.  

Z prognozy liczby ludności opublikowanej przez GUS w 2014 roku wynika, że do 2050 roku liczba ludności zmniejszy się 
o 4,5 mln osób, a grupa osób 60+ będzie stanowiła 40 proc. społeczeństwa7. 

Dlatego tak ważne są działania, które mogą wpłynąć na ograniczenie kryzysu demograficznego, jak m.in. przemyślana 
polityka prorodzinna, polityka emigracyjna i imigracyjna, ale też aktywizacja mniej aktywnych zawodowo grup społecznych, 
w tym osób powyżej 50. czy 60. roku życia. 

Osoby 50+ mogą wiele wnieść do przedsiębiorstwa ze względu na swoje bogate doświadczenie, którego często braku-
je młodszym pracownikom. Jak pokazują wyniki raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2022” szczególnie ważne jest 
uświadamianie polskich firm na temat zatrudniania osób 50+, a co za tym idzie – identyfikacja ich potrzeb oraz najczęstszych 
barier towarzyszących podejmowaniu przez nich pracy. Jak pokazuje badanie, starszych pracowników cechuje odpowie-
dzialność, lojalność oraz brak skłonności do częstych zmian pracodawcy. Starsi pracownicy mogą również pomóc zapełnić 
lukę kadrową w branżach, w których kształci się za mało młodych osób8. Osoby 50+ najczęściej mają ustabilizowane życie 
prywatne – na ogół własne mieszkanie, dorosłe dzieci, a w związku z tym więcej czasu na hobby, spełniane marzeń i robienie 
tego, na co nie mogli sobie pozwolić kilkanaście lat temu. O osobach w tym wieku mówi się też, że są „Best Agers”, gdyż są 
dobrze wykształceni, lojalni, zmotywowani oraz, paradoksalnie, dużo zdrowsi niż młodsi pracownicy. Są to osoby aktywne 
zawodowo, które nie myślą o przejściu na emeryturę9.

Ważnym aspektem, o którym przedsiębiorcy powinni pamiętać, zatrudniając pracowników w wieku 50+, są kwestie bezpie-
czeństwa w pracy. Osoby starsze mogą mieć potrzebę nieco innego zaopatrzenia stanowiska pracy. Jednym z celów bada-
nia było zidentyfikowanie problemów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy. Wyniki badania pozwoliły 
także określić, jakie trudności dostrzegają pracodawcy przy zatrudnianiu osób 50+.

Niniejszy raport zawiera opis metodologii, charakterystykę próby oraz wyniki przeprowadzonych wywiadów. Badanie skła-
dało się z dwóch modułów. Techniką wywiadów wspomaganych komputerowo za pomocą strony WWW (CAWI) zbadano 
opinię i doświadczenia osób w wieku 50+, zaś techniką telefonicznych wywiadów indywidualnych zbadano doświadczenia 
pracodawców zatrudniających osoby w tym wieku. 

4 Cudzoziemcy w Polsce po 2020 r., https://www.gov.pl/web/udsc/cudzoziemcy-w-polsce-po-2020-r
5 Blisko 380 tys. obywateli Ukrainy znalazło pracę, https://www.gov.pl/web/rodzina/blisko-380-tys-obywateli-ukrainy-znalazlo-prace
6 Cudzoziemcy w Polsce po 2020 r., https://www.gov.pl/web/udsc/cudzoziemcy-w-polsce-po-2020-r
7 „Prognoza ludności na lata 2014-2050”, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludno-

sci_na_lata____2014_-_2050.pdf
8 Wykorzystanie zawodowego potencjału starszych pokoleń jako wyzwanie dla polityki publicznej na najbliższe lata, https://dialogkig.pl/

wp-content/uploads/2021/05/Opracowanie_Wykorzystanie-zawodowego-potencjalu-starszych-pokolen_KWIECIEN_2021.pdf
9 „3 cechy osób 50+ świadczące o tym, że warto ich zatrudnić”, https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/rekrutacja/5335798,Osoby 50+.html
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4Najważniejsze wnioski

Pracownicy w wieku 50+ są cenieni przez pracodawców za skrupulatność, zaangażowanie, stosunek do pra-
cy i odpowiedzialność. Pracują oni na różnych stanowiskach – jako pracownicy szeregowi, specjaliści, kierownicy 
czy kadra zarządzająca. Najczęściej w obecnym miejscu pracy zatrudnieni są od 20 lat lub więcej. 

Mimo obserwowanych różnic w sposobie pracy osób 50+ i młodszych pracodawcy nie dostosowują stanowiska 
do ich potrzeb i możliwości. Pracownicy w tym wieku z reguły biorą udział w cyklicznych szkoleniach bhp. Zagrożenia, 
na które w miejscu pracy najczęściej narażeni są pracownicy, to czynniki fizyczne oraz czynniki biologiczne.

Badani pracownicy 50+ są pozytywnie nastawieni do korzystania z nowego sprzętu, urządzeń lub oprogramowania, 
także po aktualizacji. Mają również dość pozytywny stosunek do używania nowych, nieznanych wcześniej aplikacji. 
Nieco inny odbiór podejścia osób 50+ do nowości mają badani pracodawcy. Ich zdaniem osoby w wieku 50+ cechuje 
opór przed korzystaniem z nowych technologii, a kiedy są o to proszeni, odczuwają stres.

Odczuwanie stresu w pracy przez osoby 50+ jest związane z branżą, w której pracują, oraz ich odpowiedzialnością. 
Badani pracownicy wskazywali na przypadki występowania ageizmu w miejscu pracy. Do gorszego traktowania najczę-
ściej dochodzi w sytuacji otrzymania awansu, podwyżki bądź premii, pojawiania się trudności w wykonywaniu zadań 
oraz w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia. Osoby, które przyznały, że w pracy doświadczyły dyskryminacji ze względu 
na wiek, najczęściej wskazywały, że gorzej traktował ich przełożony. 

Zdaniem co trzeciego badanego praca ma wpływ na ich zdrowie. Najczęściej pracownicy 50+ wskazali, że praca po-
woduje u nich bóle pleców i kręgosłupa. Spora grupa badanych zwróciła uwagę również na osłabienie wzroku oraz ból 
kończyn. Warte podkreślenia jest to, że zaledwie co czwarty badany, który odczuwa problemy zdrowotne w związku 
z wykonywaną pracą, informował o tym pracodawcę. 

Pracujący i niepracujący, którzy obecnie poszukują pracy, bardzo często deklarują chęć pracy po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. Jednocześnie tyle samo badanych wskazuje na brak podjęcia decyzji w tej kwestii. Zdaniem pracodaw-
ców osoby w wieku emerytalnym są cennymi pracownikami ze względu na ogromną wiedzę i doświadczenie w danej 
dziedzinie. Uważają, że ich obecność w firmie pozytywnie wpływa na transfer wiedzy z młodszą kadrą. Jeśli jest taka 
możliwość, to proponują pracownikom w wieku emerytalnym dalszą współpracę na wspólnie określonych warunkach.
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5 Metodologia

 
zbadanie świadomości polskich firm na temat potrzeb pracowników 50+ pod względem szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa 

identyfikacja najczęstszych barier towarzyszących zatrudnieniu osób 50+

popularyzacja tematu bhp w polskich firmach

kobiety w wieku od 50 do 65 lat 

mężczyźni w wieku od 50 do 70 lat

pracodawcy zatrudniający osoby w wieku 50+

 
Wywiady z osobami w wieku 50+ zrealizowano techniką CAWI – wspomagany komputerowo wywiad 
przeprowadzany za pomocą strony WWW.

Wywiady z pracodawcami zrealizowano techniką TDI – telefonicznych wywiadów indywidualnych.

 
Badanie miało zasięg ogólnopolski.

 
Pomiar CAWI odbywał się od 21 do 29 lipca 2022 roku, pomiar TDI zaś od 3 sierpnia do 8 sierpnia 
2022 roku.

 
Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej losowej próbie 930 osób. Wzięło w nim udział 679 pracujących 
osób po 50. roku życia zatrudnionych w różnych branżach. Dla celów statystycznych osoby te 
zagregowano do 7 sektorów. Do badania zaproszono także 251 losowych osób w wieku po 50. roku 
życia obecnie niepracujących w celu weryfikacji ich doświadczeń oraz powodów rezygnacji z pracy. 
Aby skorygować struktury próby do struktury populacji, na wyniki nałożono wagi analityczne. 
Charakterystyka próby prezentuje dane nieważone.  
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6Badanie jakościowe: pracodawcy  |  Opinia pracodawców na temat pracowników w wieku 50+

1. BADANIE JAKOŚCIOWE: PRACODAWCY

OPINIA PRACODAWCÓW NA TEMAT PRACOWNIKÓW W WIEKU 50+

Badani pracodawcy pytani o doświadczenia i chęć zatrudniania osób 50+ często podkreślali, że w ich opinii wiek nie jest 
ani przeszkodą, ani zachętą do zatrudniania pracowników. Zdecydowanie ważniejsze są kompetencje, jakie posiada kandy-
dat do pracy, oraz zadania, jakie musi wykonywać w ramach obowiązków. Badani pracodawcy wskazali zarówno mocne, 
jak i słabe strony pracowników w wieku 50+.  

Warto podkreślić, iż mimo że część pracodawców obserwuje gorszy stan zdrowia osób w wieku 50+, podkreślano, 
że osoby te ze względu na stosunek do pracy i poczucie obowiązku nie korzystają częściej ze zwolnień lekarskich niż osoby 
młodsze. 

Mimo obserwowanych trudności pracodawcy chętnie zatrudniają osoby w wieku 50+. Dotyczy to nie tylko wieloletnich 
pracowników, lecz także nowych osób odpowiadających na prowadzone rekrutacje. Zdaniem pracodawców najważniejsze 
jest, aby osoba zgłaszająca się na dane stanowisko spełniała zakładane kryteria. Wiek do takich kryteriów nie należy.

Tabela 1. Mocne i słabe strony osób 50+ w opinii pracodawców

MOCNE STRONY OSÓB 50+ SŁABE STRONY OSÓB 50+

•   owi z owo ć

•   u ienno ć

•   zete no ć

•   un tu no ć

•   o wi dczenie z wodowe

•   o wi dczenie ciowe

•   twiej z  ont t z inn i ud i

•   z cune  do pr c  i iej c  z trudnieni

•   łu z  proce  z o eni  pr cowni w 
do pr wow ni  o owi z w zcze nie 
w now  z uto t zow n  iej cu pr c

•   niej ze u iejętno ci c rowe np  zwi z ne 
z o łu  o puter

•   niej z  o i no ć

•   niej z  d poz c jno ć

•   ł i z cznie

•   zę t ze pro e  zdrowotne
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7 Badanie ilościowe: pracownicy  |  Sytuacja i doświadczenia osób 50+ na rynku pracy

2. BADANIE ILOŚCIOWE: PRACOWNICY

SYTUACJA I DOŚWIADCZENIA OSÓB 50+ NA RYNKU PRACY

Pracodawcy cenią sobie pracę osób 50+. W badanych firmach zajmują one różne stanowiska – od szeregowych przez 
specjalistyczne po kierownicze, co potwierdzają również wyniki przeprowadzonego badania ilościowego. 1/5 badanych to 
członkowie zarządów czy też właściciele firm (14 proc.) oraz kadra zarządzająca (6 proc.).

Badani dobrze oceniają efektywność osób 50+. Wskazywali, że często to doświadczone osoby, które pracują spokojniej, 
ale za to z dużą troską o szczegóły. Czasami samo wykonanie zadania trwa dłużej, lecz ze względu na to, że jest ono wyko-
nane dokładnie i skrupulatnie, pracy nie trzeba poprawiać, a czas jej wykonania jest taki sam jak u młodszych pracowników.

Firmy inwestujące w pracowników poprzez szkolenia wskazują, że proponują je zarówno osobom starszym, jak i młodszym. 
Niektórym pracownikom 50+ nie zależy na awansie czy zmianie pracy na inną, np. lepiej płatną. Chcą być przydatni w obec-
nym miejscu pracy i doczekać w niej do emerytury.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Pracownicy 50+ w oczach pracodawców są postrzegani jako osoby odznaczające się szacunkiem 
do pracy i miejsca zatrudnienia. Jak pokazuje badanie, często rozpoczynali oni pracę po zakończeniu 
edukacji i nadal pracują w tym samym miejscu, a aż 67 proc. respondentów nadal chce pozostać w tej 
samej firmie. Co ciekawe, lojalność czy też z innej strony duża rotacja pracownicza, zdaje się wiązać 
z płcią, jak również z branżą. Najwięcej osób z długim stażem pracy, czyli ponad 20 letnim, to ko-
biety (47 proc.), co widoczne jest szczególnie w szkolnictwie (67 proc.) oraz zawodach medycznych 
(52 proc.). Coraz więcej pracodawców postrzega zatrudnianie osób z tak długim stażem w jednej firmie 
wraz z młodszym pokoleniem jako szansę na efektywne zróżnicowanie zespołu i wzajemną wymianę 
wiedzy. 

Marta Wojewnik  

dyrektor 
zarządzająca 
CWS Workwear

przewodnicząca 
Koalicji Bezpieczni 
w Pracy

Wykres 1. Stanowisko, na jakim obecnie pracują respondenci   [N = 679]
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W opinii pracodawców osoby w wieku 50+ najlepiej sprawdzają się na stanowiskach, na których wymagana jest skrupulat-
ność, np. w dziale księgowym lub administracji, przy kontakcie z klientem, jako wsparcie. Odzwierciedla to wynik badania, 
wskazując, że 35 proc. badanych pracuje na stanowiskach specjalistycznych.

W większości osoby 50+ rzadziej wykonują pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, wysoką kreatywnością, bardziej zaawan-
sowaną analizą danych czy też umiejętnościami cyfrowymi. 

Jak wynika z badań jakościowych, zajmowane obecnie przez osoby 50+ stanowiska są albo wynikiem przyjęcia na kon-
kretną pozycję, albo zasługą awansu – dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości branży i firmy. Wśród badanych 
pracodawców byli również tacy, którzy wskazali, że obecnie pełniona przez osoby 50+ funkcja jest wynikiem porozumienia. 
Pracodawca nie chciał zwalniać pracownika, a ze względu na jego problemy zdrowotne oraz trudności z wykonywaniem 
obowiązków oddelegował go do innych zajęć.

Osoby 50+ najczęściej mają długi staż pracy powyżej 20. lat (39 proc.). Są mocniej przywiązane do miejsca zatrudnienia 
i często bardziej je szanują. W wielu przypadkach pracują w miejscu, w którym rozpoczynały pracę od razu po zakończeniu 
edukacji.  

Forma pracy zależy od wielu czynników, takich jak polityka firmy, rodzaj wykonywanych obowiązków czy staż pracy. 
70 proc. badanych kontynuuje pracę na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Wykres 2. Staż pracy w obecnym miejscu pracy   [N = 679]
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Wykres 3. Rodzaj umowy w obecnym miejscu pracy   [N = 679]
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TECHNOLOGIE
Badane osoby 50+ zostały zapytane o ich stosunek do nowych technologii oraz korzystania z nich. Większość responden-
tów jest pozytywnie nastawiona, gdy musi korzystać z nowego sprzętu lub nowych urządzeń. Nieco częściej takiej odpo-
wiedzi udzielały osoby zatrudnione w momencie badania (61 proc. vs. 55 proc.). Kobiety statystycznie istotnie częściej niż 
mężczyźni wskazywały, że obawiają się takich sytuacji, ponieważ powodują u nich uczucie niepewności (14 proc. vs. 8 proc.).

Respondenci zapytani o odczucia w sytuacji konieczności korzystania z nowego oprogramowania w dalszym ciągu prze-
ważnie wskazywali na pozytywne nastawienie. Warto jednak nadmienić, że takiej odpowiedzi udzieliło mniej osób 50+ niż 
w pytaniu o korzystanie z nowych urządzeń. Niemal identycznie badani określili swój stosunek do aktualizacji oprogramowa-
nia, z którego korzystają. Osoby 50+ również dość pozytywnie określili swój stosunek do korzystania z nowych, nieznanych 
wcześniej aplikacji (46 proc. wskazań na pozytywne nastawienie). Warto zauważyć, że pozytywne nastawienie częściej 
deklarowały osoby pracujące niż niepracujące (50 proc. vs. 39 proc.).

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Większość respondentów jest pozytywnie nastawiona, gdy musi korzystać z nowego sprzętu lub no-
wych urządzeń. Co więcej, aż 79 proc. respondentów ma konta w mediach społecznościowych. Nieco 
inny odbiór mają badani pracodawcy. Ich zdaniem osoby w wieku 50+ miewają opór przed korzy-
staniem z nowych technologii i odczuwają stres w sytuacjach, kiedy są do tego zmuszane. Jedna 
z respondentek wręcz wskazała na zależność, że im starsza osoba, tym trudniej się jej przekonać do 
zmian i nowych rozwiązań. Być może rozwiązaniem jest „oswajanie” osób 50+ z nowymi technologia-
mi chociażby przez organizację szkoleń z zakresu programów używanych w firmie. W czasach pracy 
zdalnej jest to bardzo ważne, aby każdy mógł swobodnie wykorzystywać funkcjonalności narzędzi 
do pracy online. 

Elżbieta Rogowska   

Wiceprezes Zarządu 
PW Krystian

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy

Wykres 4.  Stosunek do pojawienia się nowego sprzętu, urządzeń, z których badany musi korzystać    [N = 930]
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Wykres 5.   Stosunek do pojawienia się nowego oprogramowania, z którego badany musi korzystać    [N = 930]

Wykres 6.  Stosunek do korzystania z nowych, nieznanych wcześniej aplikacji    [N=930]
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BHP

Zagrożenia w pracy
Chociaż większość pracowników (45 proc.) nie doświadcza zagrożeń w miejscu pracy, to jednak duża ich część (38 proc.) 
wskazuje na występowanie zagrożeń w różnych formach. 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) hałas jest największym zagrożeniem zwią-
zanym ze środowiskiem pracy. Zarówno w 2020 roku, jak i w 2021 roku z powodu tego czynnika 
zagrożonych było ponad 180 tys. osób, co stanowiło blisko połowę ogólnej liczby zatrudnionych 
w niebezpiecznych warunkach. Pracownicy narażeni są nie tylko na czynniki szkodliwe, czyli fizyczne, 
biologiczne, chemiczne oraz pyły lecz także na czynniki uciążliwe związane ze złym samopoczuciem, 
monotonią. Zgodnie z Kodeksem pracy, a przede wszystkim z rozdziałem dziesiątym „Bezpieczeń-
stwo i higiena pracy”, pracodawca przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki powi-
nien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w celu ochrony zdrowia i życia pracowników. 
Do jego obowiązku należy też prowadzenie na bieżąco rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia wy-
stępujących w środowisku pracy, uwzględnianie pomiarów i badań oraz informowanie o ich wynikach 
narażonych pracowników.

Ewa Gawrysiak

Regional Manager 
CEE TenCate 
Protective Fabrics 

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy 

Wykres 7. Stopień związanego z pracą potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, gdzie 1 to brak zagrożeń, 
a 10 bardzo poważne zagrożenia   [N = 679]
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Badani pracownicy najczęściej wskazywali, że w obecnym miejscu pracy narażeni są na czynniki fizyczne (50 proc.), tj. hałas, 
drgania, promieniowanie elektromagnetyczne lub jonizujące występowanie w monitorach innych niż LCD lub innych urzą-
dzeniach, zagrożenia mechaniczne, elektryczne, związane z wysokością bądź złą postawą ciała. Takiej odpowiedzi udzielali 
najczęściej pracownicy przemysłu i rolnictwa oraz edukacji (odpowiednio 67 proc. i 66 proc.). 

Drugą najczęściej wskazywaną grupą czynników szkodliwych były czynniki biologiczne (41 proc.), czyli grzyby, wirusy 
i bakterie. Odpowiadali tak najczęściej pracownicy branży medycznej oraz edukacyjnej (odpowiednio 81 proc. i 60 proc.). 

22 proc. badanych stwierdziło, że w ich miejscu pracy występują inne niż wskazane w badaniu zagrożenia i dotyczy to takich 
branż, jak na przykład budownictwo (37 proc.) czy handel (33 proc.). 

Wśród pracowników, którzy nie odczuwali zagrożeń, znaleźli się przede wszystkim pracownicy działający w branży usłu-
gowej oraz wykonujący prace biurowe (31 proc.). Powyższe wyniki potwierdzali pracodawcy biorący udział w badaniach 
jakościowych.

Wykres 8. Szkodliwe czynniki, na które narażeni są pracownicy w obecnym miejscu pracy   [N = 679]
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Do czynników fizycznych zaliczmy przede wszystkim mechaniczne. Tu mowa o ostrych wystają-
cych elementach, pracujących maszynach, gorących lub zimnych, nierównych i śliskich powierzch-
niach, spadających przedmiotach oraz pracy na wysokości. Tym samym widzimy, jak ważne jest, 
by otoczenie, w którym nasz pracownik wykonuje powierzone mu zadania, było bezpieczne. 
Aby tak się stało, kluczowe jest przeprowadzenie analizy ryzyk występujących na stanowisku pracy. 
Wówczas można dobrać odpowiednie środki ochrony indywidulanej, które będą chronić pracownika 
przed możliwymi urazami. Warto wiedzieć, że odpowiednio dobrane okulary ochronne zmniejszają ry-
zyko uszkodzenia wzroku o 90 proc.  Inny przykład: 70 proc. pracowników, którzy doświadczyli urazów 
rąk, nie miało na sobie odpowiednich rękawic. 

Mariusz Uleński

Business 
Development 
Manager PPE 

Milwaukee Poland

ekspert Koalicji 
Bezpieczni w Pracy
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Ocena miejsca pracy
Oceniając obecne stanowisko pracy, badani najczęściej wskazywali, że jest ono bezpieczne (59 proc.), zaznaczając tym 
samym odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”. Uważali również, że jest ono dostosowane do ich potrzeb 
(58 proc.) oraz wygodne (54 proc.). 

Przeciwnego zdania w kwestii bezpiecznego miejsca pracy było 13 proc. badanych. Brak wygodnego miejsca pracy oraz 
brak dostosowania go do potrzeb pracujących wskazało w jednym i drugim przypadku 16 proc. badanych.

Branże, w których pracownicy mieli najwięcej wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa ich miejsca pracy, to przemysł 
i rolnictwo (23 proc.) oraz transport i logistyka (21 proc.). Z kolei najmniej wygodne stanowiska pracy występują w medycynie 
(32 proc.) oraz przemyśle i rolnictwie (19 proc.).

Zdrowie i ergonomia 
Około 1/5 badanych uważa, że ich stanowiska pracy nie są ani ergonomiczne, ani dobrze przemyślane, co w konsekwencji 
może mieć znaczący wpływ na ich zdrowie. 

Negatywny wpływ stanowiska pracy na zdrowie zauważyło 32 proc. badanych. W swoich odpowiedziach uwzględnili to 
pracownicy transportu i logistyki (48 proc.), medycyny (45 proc.) oraz przemysłu i szkolnictwa (33 proc.). 

Co ważne, stanowiska pracy są najczęściej uniwersalne i pracodawcy nie dostosowują ich do potrzeb osób 50+. 

Wykres 9. Ocena obecnego stanowiska pracy   [N = 679]
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Szkolenia bhp
Według obowiązującego w Polsce prawa, pracodawcy mają obowiązek odbywać i organizować dla swoich pracowników 
cykliczne kursy z zakresu bhp. Przepisy wskazują jednak różne maksymalne okresy pomiędzy szkoleniami i są one zależne 
od stopnia ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia.

Jak stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., raz w roku powinno odbywać się szkolenie 
dla pracowników fizycznych, których funkcje wiążą się z najwyższym stopniem zagrożenia dla zdrowia i życia. Z kolei pozo-
stałe osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych powinny uczestniczyć odpowiednio co trzy lata, w cyklu wykładów. 
W przypadku stanowisk, takich jak kadra kierownicza, mistrzowie, brygadziści, inżynierowie szkolenia powinny odbywać się 
nie rzadziej niż co pięć lat10. Natomiast w przypadku stanowisk administracyjno-biurowych co sześć lat. 

38 proc. pytanych wskazało, że uczestniczyło w szkoleniu bhp w ciągu ostatniego roku, a 36 proc. w okresie od 1 roku do 
5 lat. Natomiast z pozostałych 26 proc. 14 proc. brało udział w szkoleniu ponad 5 lat temu, 4 proc. nie brało w nim udziału w 
ogóle, a 8 proc. nie pamiętało, czy takie szkolenie się odbyło.

Warto zauważyć, że udział w szkoleniach w ciągu ostatniego roku najczęściej deklarowali pracujący w szkolnictwie (53 proc.), 
transporcie i logistyce (50 proc.) i w budownictwie (41 proc.). Zdecydowanie rzadziej udział w szkoleniach bhp w tym okresie 
deklarowali pracownicy branży medycznej (27 proc.) oraz handlu (17 proc.).

Interesujące jest to, że najwięcej pracowników takich branż, jak budownictwo (32 proc.), handel (31 proc.) czy też medycyna 
(33 proc.), brało udział w szkoleniach bhp więcej niż 5 lat temu, nie uczestniczyło w nich w ogóle lub nie potrafi się na ten 
temat wypowiedzieć.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Tym, co zdecydowanie powinno przykuć uwagę jest to, że niemal w każdej branży większość 
ocen ergonomii stanowiska przez pracowników była neutralna lub trudna do zweryfikowania.
Być może zjawisko ergonomii nie jest wystarczająco znane i nie ma odpowiedniego rozgłosu wo-
kół działań wpływających na poprawę stanowisk pracy. To lekcja do odrobienia dla nas wszystkich. 
Konieczne jest komunikowanie zagrożeń wynikających ze złych warunków pracy, nieodpowiedniego 
stanowiska czy błędnej postawy przy biurku. Należy edukować i przypominać o zachowaniu komfortu 
pracy – to zadanie nie tylko dla ekspertów bhp lub pracodawców, lecz przede wszystkim dla samych 
pracowników. 

Ewa Gawrysiak

Regional Manager 
CEE TenCate 

Protective Fabrics  

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy

10 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041801860
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Sześciu na dziesięciu pracowników uznało, że w ich miejscu pracy szkolenia bhp są organizowane cyklicznie dla 
wszystkich pracowników. Zdecydowanie najczęściej odpowiadali tak przedstawiciele szkolnictwa (91 proc.). Druga czę-
sto udzielana odpowiedź przez respondentów wskazuje, że w ich firmach szkolenia bhp w ogóle nie są realizowane 
(15 proc.). Trzecia najliczniejsza grupa badanych twierdziła, że firmy realizują pojedyncze szkolenia (14 proc.). Najczęściej 
odpowiadali tak pracujący w branży transportu i logistyki (27 proc.) oraz w handlu i medycynie (po 23 proc.). 

Wykres 10. Udział w szkoleniu bhp   [N = 679]
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest: zapewnianie pracownikowi bezpiecznego i higieniczne-
go środowiska pracy oraz przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu i wyposażenie pracownika w od-
powiednie środki ochrony indywidualnej. Mowa zarówno o szkoleniach wstępnych, jak i okresowych. 
Na przestrzeni lat obserwuję, że czołowe firmy budowlane mają opracowane systemy szkoleniowe, 
którymi także obejmują swoich podwykonawców. Inaczej bywa, gdy poszczególne etapy budowy re-
alizowane są przez wiele podmiotów, a każdy z nich zatrudnia wielu podwykonawców. Jeśli dodamy 
do tego naglące terminy, o wypadek nie jest trudno. Wkradają się braki i w szkoleniach praktycznych, 
w kontroli używanych środków ochrony indywidualnej – mamy swoisty chaos w zarządzaniu strefą 
bezpieczeństwa pracownika.

Mariusz Uleński

Business 
Development 
Manager PPE 
Milwaukee Poland

ekspert Koalicji 
Bezpieczni w Pracy
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Wykres 11. Częstotliwość szkoleń bhp w firmach   [N = 679]
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Większość badanych jest zdania, że szkolenia bhp organizowane w ich miejscu pracy są dostosowane do ich potrzeb 
(70 proc. dla zagregowanych odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Najczęściej takiego zdania byli pracownicy 
szkolnictwa (80 proc.) oraz transportu i logistyki (77 proc.).

Spośród pozostałych badanych 8 proc. uważa natomiast, że szkolenia nie są dostosowane do ich potrzeb. Najczęściej 
twierdzą tak pracownicy biurowi i pracownicy usług (14 proc.)

Zdecydowana większość pytanych wskazała, że po udziale w szkoleniu bhp wie, jak zachować się w sytuacji niebezpiecz-
nej, takiej jak wypadek przy pracy (81 proc. dla zagregowanych odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Najczęściej 
takiego zdania byli pracownicy szkolnictwa (89 proc.).

Wykres 12. Ocena dostosowania szkoleń bhp do potrzeb pracowników   [N = 593]
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Większość badanych uważa, że szkolenia są dostosowane do ich potrzeb (70 proc.), jak również do-
brze ocenia swoja wiedzę bhp (75 proc.). Z drugiej strony, 1/4 źle ocenia swoją wiedzę z zakresu bhp 
i nie potrafi stwierdzić, czy ma wystarczającą wiedzę, jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej. 
Dlatego należałoby zastanowić się nad jakością szkoleń, nad tym, czy obejmują takie tematy, które 
są adekwatne do danej dziedziny i czy uwzględniają potrzeby poszczególnych branż. Na szczególną 
uwagę zasługuje tutaj budownictwo, medycyna i handel, czyli te branże, w których było najwięcej 
osób niepotrafiących ocenić zarówno swojej wiedzy o zasadach bhp, przydatności szkoleń, jak i tego, 
czy umiałyby odpowiednio zachować się w sytuacji niebezpiecznej.   

Marta 
Tomaszewska  

specjalista 
ds. BHP w CWS

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy
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Raport z badania opinii:
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

To, że pracodawcy są obligowani do przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych pracownikom, 
jest jasne – reguluje to prawo. Muszą je robić, ale dobrą praktyką jest organizowanie w firmie szkoleń 
zewnętrznych. Dział Milwaukee odpowiedzialny za rozwój środków ochrony indywidualnej spotyka się 
z pracownikami firm budowlanych, mechanikami i profesjonalistami, którzy wykonują zadania własnymi 
rękami. To dla nich doskonała okazja, by zobaczyć i przetestować najnowsze rozwiązania, np. rękawice 
odporne na przecięcia, okulary ochronne, wówczas sami chętniej po nie sięgają. To przestrzeń do za-
dawania pytań, ale także inspiracja, by zadbać o bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Mariusz Uleński

Business 
Development 
Manager PPE 
Milwaukee Poland

ekspert Koalicji 
Bezpieczni w Pracy

Wykres 13. Ocena użyteczności wiedzy pozyskanej podczas szkolenia bhp, w którym udział brali pracownicy*   [N = 600]

* Tylko osoby, które pamiętają, kiedy ostatnio brały udział w szkoleniu bhp.
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Zdecydowana większość pracowników 50+ swoją wiedzę z zakresu bhp ocenia dobrze (75 proc. dla zagregowanych 
odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”) i są to najczęściej pracownicy przemysłu i rolnictwa (87 proc.) oraz 
szkolnictwa (83 proc.). 

Jednocześnie aż 32 proc. pracowników budownictwa, 40 proc. pracowników medycyny oraz 24 proc. pracowników 
transportu i logistyki źle ocenia swoją wiedzę lub nie jest w stanie jej ocenić. 

Wykres 14. Ogólna ocena wiedzy z zakresu bhp   [N = 679]

* Tylko osoby, które wskazały, że w obecnym miejscu ich pracy organizowane są szkolenia BHP.
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ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE 
Zgodnie z badaniem Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019” zagrożenia psychospołeczne przez 
osoby 55+ są kojarzone głównie ze stosunkami/relacjami ze współpracownikami (31 proc.), atmosferą w miejscu pracy 
(18 proc.) i relacjami z szefem (17 proc.). Jednocześnie 27 proc. respondentów w tym wieku spotkało się z dyskryminacją, 
wielokrotnie (8 proc.) lub jeden, dwa razy (19 proc.), a ponad 70 proc. doświadcza stresu w pracy, w tym 16 proc. praktycznie 
cały czas11.  

Dyskryminacja 
Na pytanie o dyskryminację ze względu na wiek, 6 proc. respondentów odpowiedziało, że doświadczyło dyskryminacji, 
a 9 proc. było świadkiem takiego zachowania w stosunku do innych. 10 proc. nie potrafiło na to pytanie odpowiedzieć. Więk-
szość pracodawców wskazała, że w ich miejscu pracy nie spotkała się z dyskryminacją ze względu na wiek. Z odpowiedzi 
pracowników wynika, że z tym zjawiskiem zetknęli się przede wszystkim pracownicy budownictwa (22 proc.) i szkolnictwa 
(19 proc.).

Zdaniem badanych do dyskryminacji ze względu na wiek najczęściej dochodzi w sytuacji, w której mieli problemy z wy-
konywaniem zadań na swoim stanowisku (43 proc.). W drugiej kolejności respondenci najczęściej wskazywali na sytuacje 
otrzymania awansu, podwyżki bądź premii (34 proc.), w trzeciej zaś, gdy mieli problemy zdrowotne (24 proc.).

Wykres 15. Występowanie dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy badanych   [N = 679]
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Osoby, które doznały dyskryminacji, wskazują, że zachowania dyskryminacyjne ze względu na wiek 
najczęściej przejawiały osoby w wieku od 35 do 44 lat (38 proc.) oraz od 25 do 34 lat (30 proc.). 
Szczególnie zdumiewające jest to, że najczęściej ageizmu dopuszcza się przełożony (64 proc.), który 
teoretycznie powinien dbać o równe traktowanie podwładnych. Czasem w sposób dyskryminujący 
ze względu na wiek zachowuje się również właściciel firmy lub członek zarządu (25 proc.). Godny 
zaufania pracodawca, który buduje otwarte i tolerancyjne środowisko pracy, jest jedną z fundamen-
talnych wartości. My jako firma rodzinna, zatrudniająca głównie osoby z małych społeczności, dbamy 
o to w sposób szczególny. 

Elżbieta Rogowska   

Wiceprezes Zarządu 
PW Krystian

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy

11 Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019; Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy, https://bezpieczniwpracy.pl/wp-content/
uploads/2019/10/Raport-Bezpiecze%C5%84stwo-Pracy-w-Polsce-2019.pdf

B    P  0
Raport z badania opinii:
B    P  0



19 Badanie ilościowe: pracownicy  |  Zagrożenia psychospołeczne  |  Dyskryminacja

Niepokojące jest to, że aż 13 proc. spośród osób dyskryminowanych codziennie doświadczało dyskryminujących zachowań. 
Najczęściej ze strony przełożonych (64 proc.) lub współpracowników na podobnych stanowiskach (32 proc.). Grupą najmniej 
dyskryminującą osoby 50+ jest grupa 45–54 lata.

Wykres 16. Sytuacje w pracy, w których dochodziło do dyskryminacji ze względu na wiek*   [N = 41]

* Tylko osoby, które w pracy doświadczyły dyskryminacji ze względu na wiek.
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Wykres 17. Częstotliwość doświadczania dyskryminacji ze względu na wiek w pracy*   [N = 41]

* Tylko osoby, które w pracy doświadczyły dyskryminacji ze względu na wiek. 
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Wykres 19. Formy dyskryminacji w pracy ze względu na wiek*   [N = 41]
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* Tylko osoby, które w pracy doświadczyły dyskryminacji ze względu na wiek.

Wykres 18. Pozycja osoby dyskryminującej ze względu na wiek w pracy [N = 41]
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Najczęściej wskazywaną formą dyskryminacji, która dotknęła badanych pracowników, była otwarta krytyka (55 proc.). 
Gorsze traktowanie statystycznie częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni (73 proc. vs. 30 proc.). Pracodawcy nie stosują 
działań, które mogłyby przeciwdziałać dyskryminacji, a jeśli już się takie pojawiają, to najczęściej w szkolnictwie (20 proc.). 
Są to przede wszystkim rozmowy, spotkania z pracownikami (36 proc.), niekiedy wykorzystuje się także specjalne szkolenia 
(22 proc.). 
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Osoby dyskryminowane ze względu na wiek najczęściej wskazywały, że ich reakcją na te przykre doświadczenia była roz-
mowa z osobą, która gorzej je traktowała (34 proc.). Kolejnymi równie często wskazanymi działaniami było poszukiwanie 
nowej pracy (25 proc,), rozmowa ze współpracownikami (23 proc.) oraz rozmowa z przełożonym (22 proc.). 17 proc. gorzej 
traktowanych osób przyznało, że nic nie zrobiło w związku z okazaną dyskryminacją.

Wykres 20. Działania podejmowane przez osoby dyskryminowane w pracy ze względu na wiek*   [N = 41]
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Wykres 21. Podejmowane działania, mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy    [N = 679]

* Tylko osoby, które wskazały, że w ich firmach prowadzone są działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji.

Zdaniem 13 proc. badanych, w miejscu ich pracy prowadzone są działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, 
przemocy i negatywnym zjawiskom. Najczęściej takiej odpowiedzi udzieli przedstawiciele szkolnictwa (20 proc.), a najrza-
dziej pracownicy handlu (6 proc.).

Przypadki dyskryminacji w stosunku do danej osoby czy też innych osób, 

a także brak przeciwdziałania takim praktykom przyczyniły się 

do rezygnacji z pracy pracujących w danej chwili respondentów.

Spośród badanych osób niepracujących 17 proc. zadeklarowało, że spotkało się z dyskryminacją wobec siebie, a także z 
dyskryminacją wobec innych (24 proc.). 
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Na podstawie badań przedstawionych w raporcie „Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograni-
czenia” można stwierdzić, że pracownicy ci nie spotykają się z dyskryminacją. Są chętnie zatrudniani 
i pozytywnie oceniani. Podczas rekrutacji pracodawcy zwracają uwagę na ich cechy charakteru, a nie 
na wiek.  

Pracownicy po 50. roku życia charakteryzują się dyspozycyjnością związaną z ustabilizowanym ży-
ciem rodzinnym, doświadczeniem, lojalnością w stosunku do pracodawcy oraz większym szacunkiem 
wobec pracy. Dla pracodawcy istotny jest czynnik ekonomiczny. W przypadku choroby ZUS szybciej 
przejmuje płatność składek za starszego pracownika.  

Z dyskryminacją ze względu na wiek spotkało się zaledwie 6 proc. badanych. Dotyczyła ona otwartej 
krytyki. Wniosek, który nasuwa się po analizie raportu, dotyczy konieczności upowszechniania wiedzy 
na temat tego, czym jest dyskryminacja. W badaniu warto byłoby zastosować takie predykatory dys-
kryminacyjne jak pomijanie przy premiach i podwyżkach. Dyskryminacja i marginalizacja osób star-
szych w Polsce mogą być bagatelizowane. Większość ankietowanych nie postrzega tego zjawiska jako 
problemu. 

Stereotyp pracownika 50+ opiera się na przekonaniu, że u każdego człowieka następują naturalne 
zmiany związane z procesem starzenia się. Proces ten obniża wydajność pracownika szczególnie przy 
pracy wymagającej pamięci operacyjnej, odpowiadającej za zdolność planowania, rozwiązywania pro-
blemów oraz podejmowania decyzji i szybkiego przetwarzania informacji. To fakt, ale wnioski wysnute 
na tej podstawie mogą dyskryminować pracowników 50+. Nie uwzględniają one tempa starzenia się 
oraz różnic indywidualnych, typu osobowości występujących w każdej grupie wiekowej. Zatem nie 
u każdego pracownika 50+ zmiany te są obecne. Sprawność umysłu oraz poszczególnych proce-
sów poznawczych w późniejszym wieku zależy od wielu czynników, m.in. od wyjściowego poziomu 
funkcjonowania poznawczego, wykształcenia i intensywności wysiłku intelektualnego. Ponadto granica 
między wiekiem średnim człowieka a starością jest płynna i wciąż się zmienia. Obecnie osoby 50+ są  
bardziej aktywne niż ich rówieśnicy trzy dekady temu. Zgodnie z wynikami badań raportu, 80 proc. 
osób 50+ czas wolny spędza, korzystając z Internetu. To m.in. podważa stereotyp braku akcepcji dla 
nowych technologii. 

Pomyślne zarządzanie polityką antydyskryminacyjną wymaga zmian w sposobie myślenia i zachowa-
nia pracodawców oraz młodszych pracowników. Jest to istotne również w związku ze starzeniem się 
społeczeństw. Przeciwdziałanie dyskryminacji z uwagi na wiek w najbliższym czasie stanie się ważne 
nie tylko ze względów społecznych, lecz także gospodarczych w większości krajów na całym świecie.  

Joanna Bartoszek

starszy specjalista 
w Departamencie 
Prewencji i Promocji 
w GIP PIP

psycholog 
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Stres w pracy 
Osoby pracujące zostały także zapytane o doświadczanie stresu w pracy. 34 proc. badanych doświadcza stresu zawsze 
lub bardzo często. Aż 39 proc. doświadcza go w niektórych sytuacjach, a 26 proc. rzadko lub nigdy. Blisko co ósmy pytany 
wskazał, że stres wpisany jest w to, co robi (13 proc.). Takiej odpowiedzi udzielali najczęściej przedstawiciele branży medycz-
nej (30 proc.). 

31 proc. uważa, że stres działa na nich negatywnie i takie stanowisko wskazują najczęściej osoby w wieku 50–54. oraz 
osoby pracujące w przemyśle i rolnictwie (43 proc.).

Najczęstszą przyczyną odczuwania stresu przez osoby 50+ w miejscu pracy jest presja czasu związana ze zbyt krótkim 
czasem na wykonanie zadań. Wskazała na nią blisko połowa pytanych, a najczęściej byli to pracownicy usług i pozostałych 
prac biurowych (58 proc.). 

Drugim najczęściej wymienianym powodem występowania stresu jest niewystarczające wynagrodzenie, które wskazało 
40 proc. pytanych. Odpowiadali tak przede wszystkim przedstawiciele szkolnictwa (54 proc.) oraz przemysłu i rolnictwa 
(57 proc.).

Wykres 22. Częstotliwość odczuwania stresu w pracy   [N = 679]
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Wykres 23. Rodzaj stresu występującego w związku z wykonywaną obecnie pracą*   [N = 611]
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Wykres 24. Czynniki wywołujące stres w obecnej pracy*   [N = 611]
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Co trzeci badany zauważył również, że stres wywołują u niego sytuacje awaryjne, nieprzewidziane. Czynnik ten statystycznie 
częściej wskazywali mężczyźni oraz osoby pracujące w branży usługowej i wykonujące prace biurowe, a także pracujący 
w transporcie i logistyce (odpowiednio po 47 proc.).

Respondenci także często odpowiadali, że powodem ich stresu w pracy jest nadmiar obowiązków (39 proc.). W swo-
ich odpowiedziach uwzględniali to najczęściej pracownicy związani z medycyną (52 proc.) oraz handlem i szkolnictwem 
(po 42 proc.). 

35 proc. pytanych wskazało też, że w pracy stresuje ich odpowiedzialność wynikająca z obawy przed wyrządzeniem 
komuś krzywdy bądź szkody. Tak odpowiadali najczęściej przedstawiciele branży medycznej (51 proc.). 

Na sytuacje stresowe u pracowników wpływa również krytyka przełożonego (13 proc.), jego wymagania (18 proc.) czy lęk 
przed utratą pracy (10 proc). 
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

W prezentowanych badaniach większość badanych pracodawców pozytywnie wypowiadała się 
o zatrudnianiu i cechach osób w wieku 50+, ale jednocześnie 15 proc. badanych pracowników zgłosiło, 
że spotkało się z dyskryminacją w miejscu pracy skierowaną wobec siebie, a częściej wobec innych 
osób. Choć wydaje się, że nie jest to wysoki odsetek, należy pamiętać, że dyskryminacja dotyczy 
nie tylko traktowania pracowników, lecz także osób poszukujących pracy. Dane krajowe wskazują, 
że pracownicy ze starszej grupy wiekowej wciąż często mają mniejsze szanse uzyskania zatrudnienia, 
co zwiększa ogólny odsetek osób dyskryminowanych ze względu na wiek.

Warto również mieć świadomość, że podłożem dyskryminacji są stereotypy – w tym przypadku zwią-
zane z wiekiem. Stereotypy są bardzo powszechne w społeczeństwie i miejscach pracy, i choć nie 
zawsze muszą prowadzić do dyskryminacji, to są szkodliwe dla zdrowia i samopoczucia pracowników 
należących do grup będących przedmiotem stereotypowych przekonań. Badania światowe i polskie 
(w tym badania CIOP-PIB) wskazują, że stereotypy związane z wiekiem w miejscu pracy wiążą się 
z mniejszą chęcią do podejmowania aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, 
mniejszą chęcią do udziału w szkoleniach i rozwoju, mniejszą motywacją do pracy, gorszą oceną wła-
snej zdolności do pracy, a także większą liczbą symptomów stresu i depresji.

Kluczowe więc wydaje się budowanie włączającej i różnorodnej kultury organizacji, gdzie do rozwoju 
umiejętności – zarówno twardych, jak i miękkich – będą aktywnie zachęcane osoby w każdym wie-
ku. W kontekście pandemii SARS-CoV-2 wręcz postuluje się opracowywanie i testowanie programów 
rozwijających zasoby psychologiczne starszych pracowników. Zasoby takie bowiem chronią przed 
negatywnymi skutkami stereotypów, prowadzą również do rozwoju dobrostanu pracowników i poma-
gają w radzeniu sobie z wyzwaniami życia zawodowego i prywatnego.

dr n. med. Joanna 
Bugajska 

prof. CIOP-PIB 

kierownik Zakładu 
Ergonomii 

w Centralnym 
Instytucie Ochrony 
Pracy – Państwo-

wym Instytucie 
Badawczym

Kluczowe jest budowanie włączającej i różnorodnej kultury organizacji, 

gdzie do rozwoju umiejętności  będą aktywnie zachęcane osoby 

w każdym wieku.
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ZDROWIE 

Schorzenia związane z pracą 
Zdaniem blisko co trzeciego pytanego pracownika wykonywana praca ma wpływ na jego stan zdrowia. Odpowiedzieli tak 
przede wszystkim przedstawiciele szkolnictwa oraz przemysłu i rolnictwa (odpowiednio po 39 proc.). Warto zauważyć, 
że blisko co piąty badany miał trudności z odpowiedzią na to pytanie.

Do zdecydowanie najczęstszych schorzeń związanych z wykonywaną pracą badani zaliczyli bóle pleców lub kręgosłupa 
(61 proc.). Również pracodawcy wskazali wymienione schorzenia jako najczęściej występujące wśród zatrudnianych przez 
nich osób powyżej 50. roku życia.

Inne wymieniane przez pracowników schorzenia to bóle kończyn (38 proc.) oraz osłabienie wzroku (37 proc.). 

Blisko co piąty pracownik odpowiedział, że wykonywana praca nie wpływa na wystąpienie żadnych schorzeń. Najczęściej 
wskazywali tak najmłodsi badani pracownicy, czyli osoby w wieku od 50 do 54 lat (24 proc.). 

Z kolei wśród badanych pracodawców znalazło się kilka odpowiedzi, które wskazały, że o żadnych schorzeniach związanych 
z wykonywaną przez pracowników pracą nie słyszeli.

Wykres 25. Wpływ obecnej pracy na stan zdrowia pracowników   [N = 679]
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Wykres 26. Schorzenia związane z wykonywaniem obecnej pracy przez pracowników   [N = 679]
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Zaledwie co czwarta osoba, która doświadczyła problemów zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą, informację 
o tym zgłosiła przełożonemu lub działowi HR. Nie zaobserwowano różnic statystycznych przy tym zagadnieniu w ramach 
branż. Częściej informację tę przekazują swoim przełożonym kobiety (62 proc.) niż mężczyzni (55 proc.). 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Osoby w wieku 50+ z powodu wykonywanej pracy bardzo często cierpią na bóle pleców i kręgosłu-
pa (61 proc.). Najczęściej z tym problemem stykają się przedstawiciele branży przemysłu i rolnictwa, 
również kobiety częściej są nim dotknięte niż mężczyźni. Jednocześnie zaledwie co czwarta osoba, 
która doświadczyła problemów zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą, informację o tym 
zgłosiła przełożonemu lub działowi HR. Na ogół spotykało się to z brakiem podjęcia jakichkolwiek 
działań. I tu pojawia się bardzo poważne zagadnienie. Większość pracowników nie zgłasza proble-
mów, a więc to pracodawcy muszą sami je proaktywnie identyfikować i skutecznie rozwiązywać. 
W tym wypadku pracodawca może chociażby zadbać o poprawę warunków ergonomicznych stano-
wiska pracy, zapewnić opiekę medyczną (obecnie oferuje ją tylko co czwarty pracodawca) lub prze-
organizować pracę tak, by umożliwić pracownikowi odbycie kilkudniowego urlopu wypoczynkowego.

Marta Wojewnik  

dyrektor 
zarządzająca 

CWS Workwear

przewodnicząca 
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Zdaniem najliczniejszej grupy, ich pracodawca w żaden sposób nie zareagował, by przeciwdziałać wystąpieniu schorzeń ba-
danych (35 proc.). Niepokojące jest to, że najczęściej takie zjawisko występuje w branży medycznej (66 proc.) i szkolnictwie 
(63 proc.). Natomiast najczęściej pracodawca zareagował i pomógł w takiej sytuacji pracownikom w budownictwie (64 proc.) 
oraz handlu (21 proc.).

30 proc. osób wskazało z kolei na próbę wyeliminowania bądź wyeliminowanie czynników powodujących występowanie 
danych schorzeń. Takie działania najczęściej występowały w transporcie (71 proc.) oraz budownictwie (41 proc.).

Kolejnymi działaniami wymienianymi przez badanych było rozszerzenie lub zapewnienie pakietu medycznego (15 proc.) 
oraz zapewnienie pomocy (16 proc.). 

Wykres 27. Zgłaszanie występujących schorzeń przełożonemu/działowi HR*   [N = 562]

*Tylko osoby, których wykonywana praca wpływa na występowanie schorzeń.
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Wykres 28. Działania podjęte przez przełożonego/dział HR w odpowiedzi na zgłoszone problemy zdrowotne*   [N = 139]

* Tylko osoby, które poinformowały przełożonego/dział HR o schorzeniach występujących w związku wykonywaną pracą.
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Warto zauważyć, że mimo nieotrzymywania informacji od pracowników o schorzeniach wynikających z pełnionych obowiąz-
ków, niemal wszyscy pracodawcy wskazali, że ich działania nakierowane są na minimalizację ryzyka wystąpienia schorzeń 
u pracowników i kierowane są zarówno do osób 50+, jak i młodszych.

Do działań tych należą m.in.:
•  nakaz stosowania masek ochronnych,
•  zachęcanie do stosowania urządzeń odciążających kręgosłup, np. podnośników, manipulatorów,
•  dodatek do okularów,
•  ergonomiczne stanowisko pracy, np. wygodny fotel przystosowany do pracy przy biurku,
•  promocja zdrowia, w tym zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, programy profilaktyczne,
•  oddelegowanie do innych działów,
•  zapewnienie wsparcia w wykonaniu obowiązków mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie, np. podczas przenosze-

nia ciężkich przedmiotów.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Cieszy, że pracodawcy prowadzą działania nakierowane na minimalizację ryzyka wystąpienia schorzeń 
wśród pracowników. W PW Krystian dbamy o ergonomiczne stanowiska pracy, udostępniając pracow-
nikom wygodne fotele, podnóżki, podkładki itp. Dajemy również pracownikom możliwość wpływania 
na swoje miejsce pracy przez udział w programie zgłaszania sugestii. Dodatkowo organizujemy również 
wydarzenia, których celem jest budowanie świadomości zachowania ergonomicznej postawy oraz 
bezpiecznego wykonywania obowiązków.

Anna Sikorska   
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i Administracji/HR 
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Bezpieczeństwo pracy uzależnione jest od wielu czynników. Obok pojawiających się nowych ryzyk 
w środowisku pracy, niewątpliwie możemy obserwować znaczący postęp w budowaniu bezpieczeń-
stwa i poprawy warunków pracy. Nie sposób jednak nie dostrzec, że mimo pozytywnych przemian 
technologicznych, kluczowe zmiany dotyczą najważniejszego zasobu pracy – pracowników. Polskie 
społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie, co przekłada się na strukturę wiekową osób aktywnych 
zawodowo.       

Zmiany demograficzne to wyzwanie, które rozpatrywać należy także przez pryzmat systemu ubezpie-
czeń społecznych. W kontekście wspomnianego bezpieczeństwa pracy strategiczne wydaje się poję-
cie samej zdolności do pracy, która musi być utrzymywana dla umożliwienia wydłużającej się aktywno-
ści zawodowej Polaków. Aktywność zawodowa coraz częściej wykracza poza ustawowo zakreślony 
wiek emerytalny. Na koniec 2021 roku 812,9 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało 
ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie emerytem. Spośród tych osób 527,1 tys. pod-
legało także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W ciągu ostatnich siedmiu lat liczba pracu-
jących emerytów wzrosła o ponad 40 proc. Ponad 94 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 
60/65 lat i więcej. Średni wiek pracujących emerytów wyniósł 66,9 roku, dla mężczyzn było to 
68,3 roku, dla kobiet – 65,8 roku. 

Na przestrzeni lat zmienił się także trend w przechodzeniu na emeryturę – decyzję o przejściu 
na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym podjęło 68,2 proc. osób, którym przyznano to świad-
czenie w 2021 roku, natomiast pozostałe emerytury przyznane w tym roku to świadczenia dla osób, 
które odłożyły w czasie moment przejścia na emeryturę (wśród nich na emeryturę w wieku wyższym 
od emerytalnego  przeszło 23,9 proc. mężczyzn i 37,7 proc. kobiet, co stanowi wyraźny wzrost w sto-
sunku do 2015 roku, kiedy odsetki te kształtowały się na poziomie odpowiednio 12,9 proc. i 19,5 proc.).

Wyniki badania wskazują, że jednym z ograniczeń w kontynuowaniu zatrudnienia wśród osób 50+ jest 
ich stan zdrowia. Respondenci najczęściej skarżyli się na bóle kręgosłupa. Informacje te znajdują swoje 
odzwierciedlenie w danych statystycznych związanych z absencją chorobową. 

Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS 
w wieku powyżej 54 lat w 2021 roku kształtowała się na poziomie 3701,6 tys. i stanowiła niespełna 
20 proc. wszystkich wystawianych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Choro-
bami najczęściej powodującymi absencję chorobową osób 55+ były: 

•  choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,
• choroby układu oddechowego.

Pomimo tego, że liczba zaświadczeń lekarskich z tytułu ww. chorób była bardzo zbliżona (w latach 
2019-2021 zaświadczenia z tytułu tych chorób stanowiły odpowiednio ok. 21 proc. i 20 proc. ogółu 
zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych dla osób 55+), to choroby 
układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej generowały największą liczbę dni absencji 
chorobowej – w latach 2019-2021 było to łącznie 37 079,2 tys. dni, co stanowiło ponad 24 proc. ogólnej 
liczby dni absencji chorobowej osób ubezpieczonych powyżej 54 lat.

Bartosz Gaca

wicedyrektor 
Departamentu 
Prewencji 
i Rehabilitacji

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

B    P  0
Raport z badania opinii:
B    P  0



32Badanie ilościowe: pracownicy  | Zdrowie  |  Schorzenia związane z pracą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat realizuje działalność prewencyjną, której podstawo-
wym celem jest utrzymanie zdolności do pracy ubezpieczonych przez cały okres aktywności zawo-
dowej. Działania prewencyjne kierujemy zarówno do ubezpieczonych, jak i płatników składek. Ubez-
pieczeni zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, a także osoby pobierające już 
świadczenia (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę okresową z tytułu niezdolności do 
pracy) mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej, która może przyczynić się do dalszego utrzyma-
nia bądź przywrócenia zdolności do pracy. W latach 2019-2021 z rehabilitacji leczniczej skorzystało 
79,4 tys. osób 55+ (tj. ok. 51 proc. wszystkich osób, które ukończyły rehabilitację w tym okresie). War-
to podkreślić, że zdecydowana większość z nich (blisko 82 proc.) korzystała z rehabilitacji schorzeń 
w narządzie ruchu, co jest zbieżne z dolegliwościami zgłaszanymi przez respondentów badania oraz 
najczęstszą przyczyną absencji chorobowej osób 55+.

Ponadto ZUS co roku organizuje konkurs na projekty poprawiające bezpieczeństwo i warunki pracy, w 
którym udział mogą wziąć płatnicy składek. Wśród zgłoszonych wniosków, po przeprowadzonej oce-
nie, wybierane są najlepsze, które uzyskują dofinansowanie (aktualnie do 80 proc. kosztów projektu 
– nawet 300 tys. zł). Od uruchomienia programu dofinansowania w 2013 roku ZUS dofinansował ponad 
8,5 tys. projektów, które poprawiły bezpieczeństwo i warunki pracy prawie 87 tys. pracowników. Rów-
nież działania prewencyjne w tym zakresie wpisują się w potrzeby osób objętych badaniem – blisko 
40 proc. umów o dofinansowanie projektu zawartych w latach 2019-2022 dotyczyło zakupu sprzętu i 
urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Właściwa prewencja, a także edukacja związana z tematyką wydłużania aktywności zawodowej, 
są konieczne dla zapewnienia zdrowej i bezpiecznej pracy. Ważne jest także budowanie świadomości 
nt. korzyści z dłuższej pracy i zatrudniania osób 50+, a są one naprawę duże, przekładają się bowiem 
nie tylko na zarządzanie sytuacją demograficzną, ale także – z perspektywy indywidualnej pracowni-
ków – na wyższą emeryturę.

W ciągu ostatnich siedmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła 

o ponad 40 proc. Ponad 94 proc. pracujących emerytów to osoby 

w wieku 60/65 lat i więcej.
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Benefity pracownicze  
Najczęstszym benefitem oferowanym w firmach, w których pracują osoby 50+, jest ubezpieczenie grupowe. Wskazała 
na nie połowa badanych. Dodatek ten zapewniany jest najczęściej w szkolnictwie oraz przemyśle i rolnictwie (odpowied-
nio 72 proc. i 62 proc.), zaś najrzadziej w firmach branży budowlanej oraz handlu (odpowiednio 29 proc. i 31 proc.). Blisko 
co czwarty pracodawca badanych oferuje opiekę medyczną (22 proc.), a blisko co piąty dofinansowanie do szkoleń 
(18 proc.). Warto zauważyć, że 30 proc. badanych wskazało, że firma, w której pracują, nie oferuje benefitów. Najczęściej 
wskazywali tak zatrudnieni w branży budowlanej (43 proc.).

Badani pracownicy 50+ wskazywali najczęściej, że benefitami, które mają dla nich największe znaczenie, są opieka medyczna 
(43 proc.), dodatkowy płatny urlop (26 proc.), ubezpieczenie grupowe (29 proc.) oraz bony podarunkowe/zakupowe (23 proc.).

Wykres 29. Jakie benefity są bądź byłyby dla Pana/Pani najważniejsze, a jakie są oferowane w Pana/Pani obecnym miejscu pracy?
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Podczas badania jakościowego pracodawcy wskazali, że nie widzą potrzeby oferowania dodatkowych benefitów uwzgled-
niających potrzeby starszych pracowników. W ich opinii ważniejsza jest efektywność niż wiek pracowników. Benefity kie-
rowane do starszych pracowników częściej wynikają bezpośrednio ze stażu pracy. Są to np. dodatki do pensji lub premie. 

Wykres 30. Uzależnienie benefitów od wieku pracowników*   [N = 465]

* Tylko osoby, które wskazały, że w ich pracy oferowane są benefity.

17%
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Kilka lat temu dodatkowe benefity oferowane przez firmy stały się bardzo popularne, a dziś są właści-
wie oczywistością. Niestety – jak pokazuje badanie – często benefity oferowane przez pracodawcę, 
rozmijają się z oczekiwaniami pracowników. Duża część pracowników w tym wieku chce korzystać 
z opieki medycznej od pracodawcy (43 proc.), ale nie zawsze mają taką możliwość (22 proc.). Z kolei 
dodatkowy płatny urlop, na który liczy 26 proc. pracowników 50+, jest oferowany zaledwie 4 proc. 
badanych. W obecnym miejscu zatrudnienia połowa osób 50+ ma ubezpieczenie grupowe, podczas 
gdy tylko dla co trzeciej osoby ma ono duże znaczenie. Z jednej strony oczywistym jest, że przy zróż-
nicowaniu wieku zatrudnionych wyzwaniem jest takie zbudowanie portfela benefitów, aby zaspokoić 
oczekiwania zarówno dwudziestokilkulatków, jak i pięćdziesięciolatków. Z kolei być może warto roz-
ważyć, czy jako pracodawcy robimy wystarczająco dużo, aby nie tylko poznać potrzeby pracowników 
i właściwie je zaadresować. Ale również, czy robimy wystarczająco dużo, aby przybliżyć wartość 
tego, co już oferujemy. Stosunkowo ograniczone zainteresowanie ubezpieczeniami grupowymi przez 
pracowników może wskazywać, że niedostatecznie uświadamiają sobie ryzyko wystąpienia zdarzeń, 
w których ubezpieczenie może istotnie pomóc.

Marta Wojewnik  

dyrektor 
zarządzająca 

CWS Workwear

przewodnicząca 
Koalicji Bezpieczni 

w Pracy
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PLANY ZAWODOWE  
Wśród osób 50+, zarówno pracujących, jak i niepracujących, na pytanie dotyczące chęci pracy po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego 39 proc. odpowiedziało pozytywnie. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 23 proc. respondentów, a 38 proc. nie ma 
jeszcze w tej sprawie stanowiska.

Najchętniej o kontunuowaniu pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego myślą przedstawiciele branży medycznej 
(56 proc.) oraz handlu (54 proc.). 

Z kolej spośród tych, którzy nie chcą kontynuować pracy, najwięcej jest pracowników szkolnictwa (38 proc.) oraz przemysłu 
i rolnictwa (32 proc.).

Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego planują dalej pracować, zostały zapytane o to, w jakim miejscu i na jakim 
stanowisku. Dwóch na trzech pytanych wskazało, że chciałoby pracować w obecnym miejscu pracy na obecnym stano-
wisku. Warto zauważyć, że 10 proc. pytanych zadeklarowało, że po osiągnięciu wieku emerytalnego chciałoby pracować 
w dowolnym miejscu i na dowolnym stanowisku.

Wykres 31. Zamiar pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego   [N = 637]

 * Tylko osoby pracujące przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz osoby niepracujące, ale poszukujące pracy.

38%

23%

39% Tak

Nie

ie wie  trudno powiedzieć

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Chęć dalszej pracy u blisko połowy respondentów jest pozytywnym sygnałem. Tym, co powinno być 
teraz priorytetem dla wszystkich pracodawców, jest odpowiedź na pytanie, jak wpłynąć na decyzję 
tych, którzy jeszcze nie potrafią jej podjąć. Obecnie, zgodnie z informacją publiczną Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, najdłuższe opóźnienia przejścia na emeryturę dla osób, którym przyznano eme-
ryturę według nowych zasad w 2021 r., w 60 proc. wynoszą od 1 do 11 miesięcy i większą część tej 
grupy stanowią kobiety. To dobry wynik. Jak jednak sprawić, aby ten okres pracy się wydłużał? Przede 
wszystkim trzeba dostosowywać warunki pracy, oferować odpowiednie benefity – dbać o zdrowie 
fizyczne i psychiczne pracownika. Dodatkowo nie wszystkie firmy dają możliwość pracy na pół etatu, 
co znacznie ułatwiłoby pogodzenie życia prywatnego z pracą i zadbaniem o swoje zdrowie.

Ewa Gawrysiak    

Regional Manager 
CEE TenCate 
Protective Fabrics

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy
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Wykres 32. Zamiar pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego*   [N = 637]

* Tylko osoby pracujące przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz osoby niepracujące, ale poszukujące pracy
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W badaniu jakościowym zapytano pracodawców, czy obecnie zatrudniają osoby w wieku emerytalnym. Większość osób 
odpowiedziała twierdząco. Warto dodać, że respondenci, którzy wskazali, że u nich taka sytuacja obecnie nie występuje, 
uwzględniły, że nie zamykają się na chęć współpracy. Wręcz przeciwnie – jeśli pracownik jest zainteresowany dalsza pracą, 
chętnie mu to umożliwią. Kilka z nich mówiło także o możliwość redukcji etatu osób w wieku emerytalnym lub propozycji 
pracy na zastępstwo – wszystko zależy od zdrowia i możliwości pracownika. 

W niektórych firmach osoby pozostające w pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego otrzymują inne stanowisko, 
np. doradcy młodszych pracowników. Najczęściej jednak zostają na tych samych stanowiskach i mimo ograniczenia etatu 
realizują te same zadania. 

Osoby, które wskazały, że po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będą chciały pracować, poproszono o wskazanie, 
co mogłoby wpłynąć na zmianę ich zdania. Badani najczęściej uwzględniali dwa czynniki: odpowiednio wysokie wynagro-
dzenie (32 proc.), oraz możliwość pracy na część etatu (30 proc.). Jednocześnie 24 proc. pytanych oświadczyło, że nie ma 
takich czynników, które mogłyby wpłynąć na ich decyzję o pozostaniu w pracy po ukończeniu wieku emerytalnego.  

Analizując chęć kontynuowania pracy w poszczególnych branżach, można zauważyć, że aż 66 proc. pracowników branży 
budowlanej pozostałoby w pracy, o ile byłaby ona mniej stresująca, a 59 proc. gdyby miało możliwość pracowania na pół 
etatu. 58 proc. pracowników handlu pracowałoby dłużej, gdyby miejsce ich pracy było zlokalizowane bliżej domu (58 proc.).

Pracownicy w wieku emerytalnym są cenni dla pracodawców ze względu 

na ogromną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Ich obecność 

w firmie pozytywnie wpływa na transfer wiedzy z młodszymi 

pracownikami.
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Wykres 33. Czynniki mogące wpłynąć na chęć pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego*   [N = 142]

* Tylko osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będą chciały pracować.
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W niektórych firmach osoby pozostające w pracy po przekroczeniu 

wieku emerytalnego otrzymują inne stanowisko, np. doradcy 

młodszych pracowników. Najczęściej jednak zostają 

na tych samych stanowiskach i mimo ograniczenia etatu 

realizują te same zadania. 
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K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Czy tylko pracodawcy są winni temu, że osoby starsze, w tym emeryci, mają utrudniony dostęp do ryn-
ku pracy? Ośmielam się wątpić. Nasz system prawny (unijny niestety też) wprost wypiera osoby starsze 
z zatrudnienia. Aby otrzymać świadczenie emerytalne, które wypracowaliśmy wraz z latami pracy, 
musimy rozwiązać stosunek pracy. Zgodnie z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury z ZUS ulega zawieszeniu bez względu na wysokość 
przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pra-
codawcą, na którego rzecz emeryt wykonywał je bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury. 

Państwo próbuje konstruować zachęty ekonomiczne do kontynuowania zatrudnienia, jednakże są one 
mało skuteczne. Skrócenie wieku emerytalnego, które miało uwolnić miejsca pracy dla młodych, nie 
tylko spowodowało niskie świadczenia, lecz także, praktycznie w wielu przypadkach, uniemożliwiło 
powrót do zatrudnienia. Prawo w tym zakresie niejednakowo traktuje zatrudnionych. Osoby prowadzą-
ce własną działalność gospodarczą, ubiegające się o wypłatę świadczenia emerytalnego z ZUS, nie 
są zobowiązane do przedkładania dokumentacji dotyczącej zakończenia wykonywania tej działalno-
ści, ponieważ konieczność rozwiązania stosunku pracy wynikająca z art. 103a ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy wyłącznie pracowników. Pracownik, który 
rozwiązał umowę o pracę, a chce kontynuować przerwane zatrudnienie, napotyka na wiele barier, 
szczególnie tych odnoszących się do jego stanu zdrowia.

Nasz system profilaktycznych badań lekarskich pracowników nie jest doskonały. Opiera się głównie na 
oświadczeniach badanych pracowników, którzy, gdy chcą być dopuszczeni do pracy, często zatajają 
przed lekarzem istnienie chorób przewlekłych, mogących powodować brak zgody na podjęcie za-
trudnienia. Pracodawcy, szczególnie sektora finansowego, obawiają się zatem zatrudniania seniorów. 
Choroby wieku starczego, które dotykają seniorów, obejmują zarówno schorzenia somatyczne, jak i te 
związane z ich psychiką. Dotyczy to zatem nie tylko miażdżycy, cukrzycy czy osteoporozy, lecz także 
demencji, zespołów otępiennych czy depresji. Choroba Alzheimera to postępujące zaburzenia pamięci 
i zdolności orientacji. W Polsce choruje na nią nawet pół miliona osób. Często wstępne, utajone objawy 
tych chorób już mogą powodować zaburzenia procesu decyzyjnego. Chcąc zatem konsekwentnie 
podchodzić do problemu, jakim jest  eliminowanie seniorów z rynku pracy, powinniśmy zastanowić się 
nad otoczeniem prawnym zatrudnienia.

Wskazane byłoby dokonanie, najlepiej w gronie partnerów społecznych, przeglądu norm prawnych 
utrudniających lub zniechęcających do zatrudniania seniorów. Dobrym miejscem do podjęcia tych 
działań jest Rada Dialogu Społecznego. 

Witold Polkowski

ekspert BHP

Pracodawcy RP

Skrócenie wieku emerytalnego, które miało uwolnić miejsca pracy 

dla młodych, nie tylko spowodowało niskie świadczenia, 

lecz także, praktycznie w wielu przypadkach, uniemożliwiło 

powrót do zatrudnienia.
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BADANIE ILOŚCIOWE
Rysunek 1. Charakterystyka próby   [N = 930]
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Wykres 34. Sytuacja zawodowa respondentów
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Wykres 35. Branża, w której pracują obecnie respondenci
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Wykres 36. Średni miesięczny dochód netto wszystkich osób w gospodarstwie domowym
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BADANIE JAKOŚCIOWE
Tabela 2. Firmy reprezentowane przez respondentów

LP. BRANŻA WIELKOŚĆ 
FIRMY

LICZBA 
PRACOWNIKÓW

UDZIAŁ
PRACOWNIKÓW 
W WIEKU 50+

DŁUGOŚĆ
FUNKCJONOWANIA 
NA RYNKU [W LATACH]

1 rodu c jn redni 125 o  30 28

2 ed czn ł 48 13 5

3 d ini tr cj  
orz dow ł 30 o  50 -

4 du c jn redni 104 36 51

5 ur t czn du 400 o  45 0

6 trono iczn  
i zie e redni 112 4 1

7 nd ow i ro 1 100 15
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Koalicja Bezpieczni w Pracy to projekt edukacyjny w obszarze bhp dla popularyzacji kultury bezpieczeństwa 

pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest przez działalność edukacyjną na temat 

obowiązujących norm i procedur, pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających 

z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Budujemy społeczność skupioną wokół 

służb bhp i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate 

Protective Fabrics w 2014 roku. W kolejnych latach do inicjatywy dołączali kolejni Koalicjanci, w tym w 2022 roku 

firma Milwaukee. 

Więcej informacji na: www.bezpieczniwpracy.pl 

CWS jest czołowym dostawcą specjalistycznych usług w dziedzinie wynajmu oraz serwisu odzieży roboczej 

i ochronnej, odzieży cleanroom oraz urządzeń higieny i mat wejściowych. Dzięki innowacyjnym, zrównoważo-

nym i cyfrowym rozwiązaniom w zakresie wynajmu CWS przyczynia się do zdrowszego i bezpieczniejszego 

jutra. W swoim modelu biznesowym firma kieruje się ideą gospodarki cyrkularnej: materiały są redukowane, 

ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi w sposób oszczędzający zasoby. CWS podsumowuje 

rozumienie zrównoważonego rozwoju myślą przewodnią: Think Circular! CWS jest marką należącą do CWS 

International GmbH i jej spółek zależnych. Grupa zatrudnia około 11 000 osób w 15 krajach. W 2020 roku przed-

siębiorstwo osiągnęło obrót w wysokości 1,242 miliarda euro. Właścicielem CWS International GmbH i jej spółek 

zależnych jest Franz Haniel & Cie. GmbH. W Polsce CWS obecne jest od 1995 roku i obsługuje zarówno duże, 

jak i małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki. Zaawansowane technologicznie zakłady 

pralnicze w Łodzi, Dąbrowie Górniczej, Międzyrzeczu oraz Warszawie obsługują klientów zlokalizowanych na 

terenie całego kraju. Odpowiedzialność za środowisko oraz promowanie pracy w bezpiecznych warunkach jest 

ważnym elementem strategii CWS w Polsce.

Krystian to rodzinna firma działająca na rynku od trzech pokoleń. Główny obszarem działalności naszego przed-

siębiorstwa jest produkcja specjalistycznej odzieży ochronnej, certyfikowanej zgodnie z europejskimi norma-

mi, szytej zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Klienta. Oferujemy ponadto odzież roboczą i korporacyjną 

oraz inne środki ochrony osobistej, zapewniając w ten sposób ochronę pracownika od stóp do głów. Podczas 

produkcji dbamy o zrównoważony rozwój. Stosując ekologiczne materiały tworzymy wytrzymałą odzież zacho-

wującą swoje właściwości nawet do 100 cykli prania. Posiadamy rozwiązania dla firm z różnych branż, co jest 

naszym rynkowym atutem i wyróżnikiem. Nasi specjaliści są w stanie zaproponować audyty stanowiskowe 

wraz z doborem odpowiednich ŚOI do poszczególnych zagrożeń. Dodatkowo, wprowadzamy nowoczesne 

technologie do rozwiązań odzieżowych w celu zwiększenia komfortu, wydajności pracy i bezpieczeństwa pra-

cowników. Cała produkcja odbywa się w Polsce, a krótkie łańcuchy dostaw pozwalają nam na wysoką elastycz-

ność i projektowanie personalizowanych kolekcji dla naszych Klientów.

K O A L I C J A  B E Z P I E C Z N I  W  P R A C Y
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MILWAUKEE® jest wiodącym dostawcą rozwiązań z branży narzędziowej. W ofercie znajdziemy przenośne 

elektronarzędzia oraz idealnie dopasowane do nich akcesoria. Nie zabraknie także narzędzi ręcznych, sys-

temów do przechowywania (PACKOUTTM) czy środków ochrony indywidualnej. Tym samym w ofercie MIL-

WAUKEE® profesjonalista z branży ogrodniczej, ale także budowlanej, mechanicznej i stolarskiej, elektrycznej 

i energetycznej znajdzie narzędzia, których użycie podnosi efektywność i komfort wykonywanych zadań. Od 

momentu rozpoczęcia działalności w 1924 roku, marka MILWAUKEE® jest liderem w branży zarówno pod 

względem trwałości, jak i wydajności. Marka oferuje najwyższej jakości rozwiązania technologiczne oparte na 

elastycznych platformach akumulatorowych M18™, M12™ oraz MX FUEL™. Katalizatorem kolejnych innowa-

cji MILWAUKEE® od lat jest podnoszenie bezpieczeństwa i wydajności pracy profesjonalnego użytkownika, 

a także dążenie do stworzenia całkowicie bezprzewodowego środowiska pracy. Marka sukcesywnie oferuje 

coraz więcej akumulatorowych alternatyw do rozwiązań napędzanych spalinowo, sieciowo bądź pneumatycz-

nie. Zaawansowana elektronika i oprogramowanie zapewniają trwałość na lata, bez kłopotliwej konserwacji. 

 

TenCate Protective Fabrics umożliwia milionom ludzi na całym świecie doskonalenie się w tym, co robią. 

Pokolenia profesjonalistów w straży pożarnej, ratownictwie, przemyśle naftowo-gazowym, wojskowym, lek-

kim i ciężkim, energetyce polegają na naszych tkaninach w zakresie bezpieczeństwa, komfortu i pewności. 

Od najcięższych warunków pracy po przyjazny widok domu. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że ludzie, których 

chronimy, to wyjątkowe osoby, a ich życie wykracza poza pracą. Wspierając ich zmieniające się potrzeby, nasze 

innowacje przodują w projektowaniu, technologii i zrównoważonym rozwoju zorientowanym na użytkownika. 

W TenCate Protective Fabrics z dumą kontynuujemy naszą wieloletnią tradycję produkcyjną, w dalszym ciągu 

projektując, rozwijając się i produkując tkaniny, które wydobywają to, co najlepsze u profesjonalistów. W pracy 

i w życiu.

F I R M Y  T W O R Z Ą C E  K O A L I C J Ę

Więcej informacji na:

www.bezpieczniwpracy.pl

KONTAKT:

Anna Kruczko  | Koalicja Bezpieczni w Pracy

+48 697 188 148

pr@bezpieczniwpracy.pl

www.bezpieczniwpracy.pl

Zapraszamy do współpracy!

W raporcie wykorzystano fotografie Shutterstock.
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