


Edukujemy
w zakresie bhp

Inspirujemy
do zmian postaw

Budujemy
świadomość

Informujemy 
o dobrych praktykach

Dzielimy się
doświadczeniem









Liczba osób w wieku produkcyjnym: 17,1 mln (-2mln vs 2011)

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym: 8,5 mln (+2 mln)

20% mieszkańców Polski ma ponad 60 lat

W 2050 roku liczba mieszkańców zmniejszy się o 4,5 mln osób, a 
grupa osób 60+ będzie stanowiła 40 proc. społeczeństwa



AGENCJA agencja badawczo-konsultingowa DANAE

TERMIN lipiec-sierpień 2022 rok

METODOLOGIA
930 ankiet online

7 wywiadów telefonicznych

RESPONDENCI

kobiety 50-65 lat

mężczyźni 50-70 lat

przedsiębiorcy zatrudniający osoby 50+



39 proc. 

chce pracować
po osiągnięciu

wieku
emerytalnego

Zamiar pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego [N = 637]



Zamiar pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego [N = 637]



Czynniki mogące wpłynąć na chęć pracy po osiągnięciu 

wieku emerytalnego [N = 142]





6 proc.

doświadczyło
dyskryminacji ze 
względu na wiek

Występowanie dyskryminacji ze względu na wiek                    

w miejscu pracy badanych [N = 679]



Sytuacje w pracy, w których dochodziło do dyskryminacji ze względu      

na wiek [N = 41]



Częstotliwość odczuwania stresu w pracy [N = 679]



33 proc. 

mówi
o negatywnym
wpływie pracy

na ich stan 
zdrowia

Wpływ obecnej pracy na stan zdrowia pracowników 

[N = 679]



Schorzenia związane z wykonywaniem obecnej pracy przez 

pracowników [N = 679]



Jakie benefity są bądź byłyby dla Pana/Pani najważniejsze, a jakie są 

oferowane w Pana/Pani obecnym miejscu pracy?



Działania podjęte przez przełożonego/dział HR w odpowiedzi                       

na zgłoszone problemy zdrowotne [N = 139]





38 proc. 

uczestniczyło
w szkoleniu bhp 

w ciągu
ostatniego roku

Udział w szkoleniu bhp [N = 679] 



Ogólna ocena wiedzy z zakresu bhp [N = 679]



Ocena obecnego stanowiska pracy [N = 679]





Podsumowanie

i wnioski



Możliwości Ograniczenia

• Obowiązkowość

• Sumienność

• Rzetelność

• Punktualność

• Doświadczenie zawodowe

• Doświadczenie życiowe

• Łatwy kontakt z innymi ludźmi

• Szacunek do pracy i miejsca 

zatrudnienia

• Proces szkolenia pracowników 

do sprawowania obowiązków 

• Umiejętności cyfrowe 

• Mobilność

• Dyspozycyjność

• Możliwości fizyczne

• Problemy zdrowotne



Prawie 40 proc. osób 50+ chce 
pracować na emeryturze, a blisko 
drugie tyle nie podjęło decyzji w tej 
sprawie

Zatrudnianie osób z długim stażem 
umożliwia zróżnicowanie zespołu i 
wzajemną wymianę wiedzy z 
młodszym pokoleniem

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych 
warunków pracy jest kluczowe dla 
utrzymania pracowników 50+


