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Perspektywa cyklu ¿ycia i starzenie siê 
pracowników w aspekcie polityki publicznej
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Przemiany demograficzne spo³eczeñstw europejskich wp³ywaj¹ na starzenie siê pra-
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podejmuj¹ dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce negatywnym konsekwencjom starzenia siê si³y 
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jest problem starzenia siê pracowników. Nastêpnie zaprezentowano perspektywê cyklu 
¿ycia jako koncepcjê teoretyczn¹ z zakresu polityki spo³ecznej oraz jego odniesienie do 
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podejmowane przez cztery agencje Unii Europejskiej, maj¹ce w swoich kompetencjach 
dziedziny zwi¹zane ze starzeniem siê pracowników. W podsumowaniu przewiduje siê 
przysz³e trendy rozwoju polityki wobec  tych zjawisk i formu³uje argumenty na rzecz 
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Demographic changes in European societies influence the ageing of the workforce and changes 
in career paths of workers in the European Union. Member States and EU agencies take various 
�������	��	����������	���	������&�	�����'������	�(	���	������	�(	���	����(�����	)���	�������	
discusses the importance and practical application of the life-course perspective in the activi-
ties of EU agencies. Its first part outlines the problem of the ageing of the workforce . Next, 
the article presents the life-course perspective as a theoretical concept in social policy and its 
relevance to the concept of ageing. Then, the article describes the legal basis, the programme 
and the activities undertaken by four EU agencies. The summary predicts future trends in public 
policies towards the ageing of the workforce together with arguments in favour of the need 
for a holistic approach.
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Wstêp
Spo³eczeñstwa europejskie starzej¹ siê – od lat 

*+�	 99	 �����	 ������	 ��$	 ������	 �����	 ����	
mieszkañców Europy przy jednoczesnym niskim 
wspó³czynniku urodzeñ. W rezultacie mamy 
do czynienia z procesem starzenia demograficz-
nego, które charakteryzuje siê zmian¹ w struk-
���
�	 �����	 !�!������%	 !������;�;	 ��	 �
������	
udzia³u ludzi starych, czyli osób powy¿ej 60.-65. 
roku ¿ycia (w literaturze przedmiotu brak jest 
�����
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����	 ����������	 !��
;���	 ��������=%	
[1]. Zjawisko starzenia demograficznego obrazuje 
����;�	����"���	����;�����	�������(��
����	
(���%� �	����������	�����&, wyra¿aj¹cy stosu-
���	���
�	��������	�	�����	!���������	>?@H*@	
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�	 ��������	 !�����	 *@�	 ����	 �����	
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demograficznego krajów cz³onkowskich Unii 
Europejskiej (UE-28) wzrós³ z 24,7% do 28,8%. 
O ile w 2015 r. na ka¿d¹ osobê w wieku 65 lat 
i wiêcej przypada³y 4 osoby w wieku produk-
cyjnym, to prognozy wskazuj¹, ¿e w 2055 r. 
����"���	 ����;�����	 �������(��
����	 �$�
��	
wynosi³ a¿ 50%1.

Co wa¿ne, d³u¿sze ¿ycie nie jest równo-
znaczne z d³ugim ¿yciem w zdrowiu. Wskazuje 
��	 ��	 ����"���	 ��
��������	 ��������	 ����	
w zdrowiu (#����#�	��$�	�����	�'�������� – HLY), 
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���	 ��$	
istotnym zró¿nicowaniem ze wzglêdu na p³eæ 
>���	 ?�=�	#���"���	 ���	 ����
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wiek prze¿yty bez d³ugotrwa³ych ograniczeñ 
�	���������%	������;���	��	!�
����	
	������	
!�
��������	�
	���!�����!���������	#	J+?@	��	
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�������	 ������\	 ����	 �	 
������	 �������	
63,3 lat dla kobiet i 62,6 lat dla mê¿czyzn w kra-
jach cz³onkowskich UE, co oznacza odpowiednio 
^*_	 �	 `+_	 ��
��������	 ��������	 ����	 >!�
	
�
�	����"���	��
��������	��������	����	������	
by³ o 5,4 lat wy¿szy ni¿ mê¿czyzn). Oznacza to, 
¿e statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Sustainable_development_-_demogra-
phic_changes [dostêp 14.11.2017]
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ZARZ¥DZANIE I EKONOMIA

przez ponad 1/5 ¿ycia musi liczyæ siê z ograniczo-
�;	�!��������;	�	���!���;	���������;�

Zachodz¹ce w Europie zmiany demograficz-
ne przek³adaj¹ siê miêdzy innymi na starzenie 
siê si³y roboczej, co nie pozostaje bez wp³ywu 
na strukturê zatrudnienia i rynek pracy. Pojawia 
��$	 �������	 ������
���\	 �������	 ��
����������	
warunków pracy, by odpowiada³y one na potrze-
�	�	����������	����
��;���	��$	����	!��������
��	
[2]. W rezultacie organizacje miêdzynarodowe, 
pañstwa, przedsiêbiorstwa oraz organizacje 
sektora pozarz¹dowego podejmuj¹ dzia³ania 
zarówno w obszarze zdrowia fizycznego i mo¿-
�������	������
���%	���	�	
������	!�����!�-
���
����%	����������	!����!�����%	����	!���	
i równowagi praca-¿ycie.

Na poziomie instytucji Unii Europejskiej g³ów-
ne dzia³ania w odpowiedzi na starzenie siê si³y 
roboczej podejmuj¹ cztery agencje – Europejska 
Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy (EU-
-OSHA), Europejska Fundacja na rzecz Poprawy 
Warunków ̄ ycia i Pracy (Eurofound), Europejskie 
Centrum Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego 
>{���(�!=	���
	|���!�����	}������	���	~�������	
Kobiet i Mê¿czyzn (EIGE) [3]. Agencje – zde-
centralizowane urzêdy powo³ane aktami prawa 
��������%	!�������;��	��������\	!����;	�	
��-
���;��	 ��$	 ���������	 ��������	 !������	 ����	
Europejskiej – odpowiadaj¹ na wyzwania zwi¹-
zane ze starzeniem siê spo³eczeñstwa w obsza-
����	������	�
����������%	���	�����	��!���
�����;	
ze sob¹ na rzecz wypracowania zintegrowanego 
!��������%	���!�������	������;����	��	
����	
demograficzne, z wykorzystaniem perspektywy 
cyklu ¿ycia.

Inspiracj¹ do napisania artyku³u by³ wspólny 
raport agencji europejskich [3], zwracaj¹cy uwagê 
na ró¿norodne wyzwania i propozycje rozwi¹zañ 
zwi¹zane z demograficznym starzeniem siê 
pracowników. Celem jest rozpatrzenie starzenia 
siê europejskiej si³y roboczej z perspektywy cyklu 
¿ycia w aspekcie tworzenia polityki publicznej 
�����	��������%	
�	�
�
������	��
��$��������	
zintegrowanych dzia³añ i miêdzysektorowego 
ujêcia tematyki starzenia siê. Artyku³ obejmuje 
przegl¹d wybranych strategii w zakresie wy-
��������	 ������	 ���������	 
��������	 ���
	
zachêt do pozostawania na rynku pracy, wskazuje 

�������\	 !����������	 �	 
��������	 �
�������	
podejmowane w odpowiedzi na demograficzne 
starzenie siê si³y roboczej w Europie.

Kim s¹ starsi pracownicy  
w Unii Europejskiej?

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak 
i w praktyce (polityce publicznej), brak jest 
jednoznacznej definicji pracowników starszych. 
����
$�����	!�
�����	��$	������%	��	�;	��	����	
�	�����	��	@�	��	*@	���	>�����	��������	������
-
ne stosuje m.in. Miêdzynarodowa Organizacja 
Pracy i Eurostat). Natomiast polski G³ówny Urz¹d 
�������
�	�	�������
��	��������	��	J+@+	���	
opracowanej w 2014 r. przyj¹³ dwa ujêcia: wieku 
produkcyjnego i poprodukcyjnego. W wariancie 
pierwszym za górn¹ granicê wieku produkcyjne-
go  przyjêto 59 i 64 lata, odpowiednio dla kobiet 
i mê¿czyzn. W drugim – doln¹ granicê wieku 
!�!�����������	 �	 ������
�����	 ����;	 ������$	
wieku produkcyjnego dostosowano do wieku 

emerytalnego wprowadzonego ustaw¹ z dnia 
11.05.2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 
637) – obecnie zmienion¹ ustaw¹ z dnia 16 
listopada 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 38). Od 2006 r. 
����"���	
�����������	����	�����
��	�|HJ`	���-
rakteryzowa³ siê stabilnym wzrostem i w 2016 r. 
wynosi³ 55,3%2�	�	�����	������	����	������	
	��-
ku pracy w krajach Unii Europejskiej wynosi 61 lat3.

�������\	 ����	 �����
��	 ��	 ����	 !���	
determinowana jest wieloma czynnikami, 
w tym p³ci¹, poziomem wyksztalcenia i stanem 
zdrowia oraz obowi¹zkami pozazawodowymi, 
�	�
�
���������	�!������
���	{������	����"���	
zatrudnienia osób starszych ró¿ni siê istotnie dla 
kobiet i mê¿czyzn (w 2015 r. dla osób w wieku 
od 54 do 65 lat wynosi³ odpowiednio 46,9% 
i 60,1%4), udzia³ starszych kobiet w zatrudnieniu 
zwiêksza siê systematycznie, podobnie jak w in-
nych grupach wiekowych. Z kolei nieaktywnych 

�������	�����	����	��$�
	@+�	�	*��	������	
¿ycia by³o w 2016 r. 40,4% kobiet i 26,3% 
mê¿czyzn5.

}������	
���
����	���	����������	���
�����	
w zatrudnieniu osób starszych maj¹ elastyczne 
formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy 

2 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=ta-
����!������?�������������!����������?++ [dostêp 
15.11.2017]
3	(����
.
4 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-data-
sets/-/LFSI_EMP_A [dostêp 15.11.2017]
5 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do? tab=ta-
����!������?�������������!����������?++ [dostêp 
15.11.2017]
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zielony – najd³u¿sz¹.  http://ec.europa.eu/health/dyna/echi/datatool/index.cfm?indlist=40a, [dostêp 28.10.2018]
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oraz odpowiednie dostosowanie warunków 
pracy do potrzeb tej grupy pracowników [4]. 
Do rozwi¹zañ stosowanych w pañstwach 
cz³onkowskich Unii Europejskiej w tym zakresie 
nale¿¹ m.in.: zatrudnienie w niepe³nym wymiarze 
�
���	 !���%	 �����	 �������	 �
$�������%	
zachêty do wyd³u¿ania zatrudnienia po osi¹-
gniêciu wieku emerytalnego, wprowadzanie 
ustawodawstwa antydyskryminacyjnego (w tym 
ze wzglêdu na wiek), ale tak¿e podnoszenie 
wieku emerytalnego czy zaostrzenie kryteriów 
�!�������;���	 ��	 !�
������	 ��	 ��
�������
;	
emeryturê.

Dominuj¹c¹ deklarowan¹ przyczyn¹ nie-
���������	 
��������	 �����	 ����	 �����
��	
s¹ problemy zdrowotne lub niepe³nospraw-
���\6�	#	 �
�
���������	 �!��	 ��	 �������\	
zawodow¹ maj¹ choroby przewlek³e – s¹ one 
jednym z g³ównych czynników wychodzenia 
z rynku pracy przed ukoñczeniem 55 roku ¿y-
cia. W rezultacie w grupie pracowników 55 lat 
i wiêcej udzia³ osób z przewlek³¹ chorob¹ jest 
mniejszy ni¿ mo¿na by oczekiwaæ, ale wynika 
��	
	����%	��	��
������	����;	��$	���	���������	
zawodowo. Stworzenie odpowiednich warunków 
pracy osobom przewlekle chorym i z problemami 
zdrowotnymi stanowi tym samym kluczowy 
�
����	 !�����������	 >����"����=	 ���������	
zawodowej osób starszych.

Poszczególne kraje cz³onkowskie UE-28 ró¿ni 
subiektywne postrzeganie przez pracowników 
@+�	 ����������	 ������������	 !���	 �	 ����-
szym wieku (rys. 2.). Na rysunku przedstawiono 
odsetki pracowników w wieku 50 lat i wiêcej, 
w podziale na pañstwa Unii Europejskiej, którzy 
odpowiedzieli twierdz¹co na pytanie „Czy uwa¿a 
Pan (i), ¿e bêdzie Pan (i) w stanie wykonywaæ 
swoj¹ obecn¹ lub podobn¹ pracê do momentu 
ukoñczenia 60. roku ¿ycia?”. Najwiêcej osób 

	 ���!	 @+	 ���	 �	 ��$���	 ���
�	 ��������\	 ���-
nywania dotychczasowej lub podobnej pracy 
po ukoñczeniu 60 lat w Irlandii, Czarnogórze 
i Portugalii, a najmniej na S³owenii, S³owacji 
i w Polsce.

�������\	��	 ����	!���	��������	�����-
lowana jest równie¿ z poziomem wykszta³cenia 
– im wy¿sze wykszta³cenie, tym wiêksze prawdo-
podobieñstwo kontynuowania (podejmowania) 
���������	
��������	�	�����
�	������	����	
w wieku 55+ z wy¿szym wykszta³ceniem rzadziej 
opuszczaj¹ rynek pracy ni¿ osoby z ni¿szym po-
ziomem edukacji formalnej [3]. W efekcie coraz 
wy¿szy poziom wykszta³cenia w m³odszych gru-
pach wiekowych pozwala przewidywaæ, ¿e bêd¹ 
one sk³onne d³u¿ej pozostawaæ aktywne na rynku 
!���%	�	��	����	����"���	���������	
���-
dowej osób starszych bêdzie rós³.

~�����
�����	���
	
	�������	������	�������	
osób deklaruj¹cych, ¿e postrzegaj¹ wykonywan¹ 
!���$	����	������;�;	����������	��
����	
���-
dowego, uczenia siê nowych rzeczy i uczest-
������	 �	 �
����������	 ��	 !�
����%	 �!�����	
osób po 50. roku ¿ycia korzystanie ze szkoleñ 

6 http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-data-
sets/-/lfsa_igar [dostêp 15.11.2017]

op³aconych przez pracodawcê deklaruje 30% 
zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej, pod-
�
��	��	���	����	�	�����	�+H��	���	����"���	
ten wynosi³ 36% [4,5].

Perspektywa cyklu ¿ycia
Odpowiedzi¹ na zachodz¹ce zmiany demo-

graficzne jest polityka publiczna [6], ukierunko-
wana na starzej¹ce siê spo³eczeñstwo. Jej dzia³a-
nia mo¿na (za Szatur-Jaworsk¹) podzieliæ na trzy 
typy [1]. Pierwszy to polityka wobec starzenia siê 
��������%	�
��	�
�������	!��������	!��������-
ne wobec zmian wynikaj¹cych ze wzrostu udzia³u 
(proporcji) osób starszych w spo³eczeñstwach. 
Drugi stanowi polityka wobec ludzi starszych, 
wynikaj¹ca z wzrostu  bezwzglêdnej liczby osób 
�����
��	�	�����������	��	�$	
��������\�	)�
���	
�!	��	!������	�����	��������%	��
�������	����	
integralna faza ¿ycia cz³owieka.

�����
������	 ��������	 ����	 ���������	 ���!�	
�	 ������(��	 �
�������	 �!�����	 ��$	 �	 !��������	
���������	�	���������
�	!�
�������	����	!������	
wobec cyklu ¿ycia [7], która to „korzystaj¹c 
z wiedzy o typowych potrzebach poszczególnych 
faz ¿ycia cz³owieka i o specyficznych potrzebach 
poszczególnych pokoleñ (z których ka¿de nieco 
inaczej prze¿ywa poszczególne fazy) – stwarza 
cz³onkom spo³eczeñstwa warunki pe³nego, opty-
malnego prze¿ywania poszczególnych faz ¿ycia 
i niesie pomoc w przypadku za³amania siê owego 
cyklu” [8]. W konsekwencji, realizacja polityki 

wobec cyklu ¿ycia nie tylko wspiera bie¿¹ce po-
��
��	���!	���������	>����	�	����������	(�
��	
¿ycia, do których dana polityka publiczna jest 
kierowana), ale tak¿e potrzeby mog¹ce pojawiæ 
��$	�	!�
�
�����	�	��
���	���!	���������	�	��-
lejnych fazach ¿ycia. W takim ujêciu perspektywa 
ca³ego cyklu ¿ycia (biografii) cz³owieka wp³ywa 
na ocenê polityki publicznej oraz rozszerza 
���������	�
�����	��	����%	�����	�	!�
�
�����	

����;	��$	�	�����	(�
��	����	>�!�	����
�	�����	
siê zestarzej¹ i polityka publiczna powinna byæ 
tak ukszta³towana, by przygotowywaæ do tego 
i przeciwdzia³aæ ich wykluczeniu).

Perspektywa cyklu ¿ycia znajduje zasto-
sowanie w budowaniu systemowych dzia³añ 
publicznych wobec zmian demograficznych, 
w tym starzenia siê si³y roboczej, na poziomie 
Unii Europejskiej i poszczególnych pañstw 
�
������������	���������	��	����	����
������	
w praktyce m.in. przy definiowaniu zintegro-
wanych polityk ramowych (integrated policy 
$��
������), których celem jest przekroczenie 
������������	�	��!���������	��	�
�����	!�-
bliczne z ró¿nych perspektyw, w wielu obszarach 
i za pomoc¹ wielorakich instrumentów.

Zintegrowana polityka ramowa ma na celu 
����������	 ���$���	 
�������	 ����
����	 ��$	 ���	
roboczej, wykorzystuj¹c do tego ró¿ne koncepcje 
teoretyczne zmian demograficznych i przekszta³-
ceñ na rynku pracy oraz uwzglêdniaj¹c perspek-
tywê jednostki, miejsca pracy i spo³eczeñstwa. 
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Rys. 2. Odsetek respondentów w wieku 50 lat i wiêcej, którzy udzieli odpowiedzi „Tak” na pytanie Czy uwa¿a Pan(i), ¿e 
������	6��/�&	�	������	��������7	����8	�����8	���	������8	�����	��	
�
����	���9������	:;	��	�����<�	European 
Working Conditions Survey - Data visualisation, https://www.eurofound.europa.eu/pl/data/european-working-con-
ditions-survey, [dostêp 28.10.2018]
)� �	=�	+#�	�������� �	�$	�������	� ��	>;	���	
���	���	��������	�#�	��������	?.��?	�#��	�����	@A�	���	�#���	���	
����	��	����	��	��	����	�������	���	��	�	��
����	���	�����	���	���	:;	�����	���<B�	"�������	D����� 	E���������	���F��	%	
A���	F������������

12/201814



ZARZ¥DZANIE I EKONOMIA

W celu przezwyciê¿enia ograniczeñ wynika-
�;���	 
	 ������������	 !������	 !�����
���	 ���
	
skoordynowanych dzia³añ ró¿nych podmiotów, 
konieczne jest uwzglêdnienie wielu obszarów – 
�������	���������%	���"���	��������
���%	
rynku pracy, warunków pracy, zdrowia, edukacji 
czy modelu stosunków spo³ecznych. Ponadto po-
szczególne pañstwa Unii Europejskiej w ró¿noraki 
sposób odpowiadaj¹ na wyzwania wynikaj¹ce 
ze starzenia siê demograficznego spo³eczeñstw, 
wspieraj¹c siê w budowaniu polityki publicznej 
ró¿norodnymi koncepcjami teoretycznymi. 
#	 ������	 !���$��	 !���$	 !���
����	 ����������	
wykorzystania wybranych koncepcji teoretycz-
nych w poszczególnych obszarach oddzia³ywania 
zintegrowanych polityk ramowych.

�����;	 ��	 ����	 ���"��	 �������������
��	
do pozostania na rynku pracy, wprowadza-
ne poprzez reformy systemu emerytalnego, 
takie jak podniesienie wieku emerytalnego 
�
	 �������
����	 ����$!�����	 ��	 ������
��	

	�����	��
�������
���	!�
������	��	�������$�	
W tej grupie znajduj¹ siê te¿ rozwi¹zania praw-
ne, instytucjonalne i transfery pieniê¿ne, które 
wspieraj¹ pozostawanie w zatrudnieniu osób 
maj¹cych obowi¹zki opiekuñcze. Z kolei w sferze 
zatrudnienia tworzy siê rozwi¹zania na rzecz 
stymulowania aktywizacji zawodowej, w tym 
promocji zatrudnienia. Nale¿¹ do nich tak¿e 
����������	 ��!�����	 ����������	 
��������	
i przestrzennej oraz zatrudniania pracowników 
zagro¿onych wypadniêciem z rynku pracy, w tym 
starszych. Natomiast w sferze warunków pracy, 
w tym bezpieczeñstwa i higieny pracy, znajduje 
siê promocja zrównowa¿onej pracy, adaptacje 
stanowisk pracy, elastyczne formy zatrudnienia 
i czasu pracy, programy równowagi praca-¿ycie 
oraz programy przekwalifikowuj¹ce. W obszarze 
zdrowia publicznego znajduj¹ siê m.in. promocja 

zdrowia w miejscu pracy czy rehabilitacja powy-
padkowa. Z kolei w odniesieniu do zapewnienia 
�!�������������	 �!����
���	 �	 ��������������	
promuje siê jednakowe kryteria dostêpu do rynku 
pracy i ustawodawstwo antydyskryminacyjne. 
#	�(��
�	��������	�
�������	����������;	��$	
��	
na strategii kszta³cenia ustawicznego, szkoleñ 
w miejscu pracy i podnoszenia kwalifikacji.

Wsparcie zatrudnienia osób starszych
Wyzwania zwi¹zane ze zmianami demo-

graficznymi znalaz³y odzwierciedlenie zarówno 
na poziomie ogólnych strategii Unii Europej-
skiej, jak i na poziomie poszczególnych agencji. 
��	!�
����	�	���������	��
��������%	�����������-
sowym planie rozwoju przyjêtym w 2000 r., usta-
�������	���	���;���$���	����"����	
�����������	
pracowników starszych (w wieku 55-64 lata) 
na poziomie 50%7. Z kolei w Strategii Europa 
J+J+	 !����������	 ������
���\	 ����
������	
potencja³u europejskiej si³y roboczej i zapewnie-
���	��������	!�
����	���������	
��������	
����	 �����������	 ���	 ��������	 ����"����	
zatrudnienia dla osób w wieku produkcyjnym 
>J+H*�	 ����=	 ��	 !�
�����	 ^@_%	 ��
	 ����������	
celów specyficznych dla poszczególnych grup 
���������	~�����
�����	������	!���$��	�����	
(�������	��������	��
!��������	���	!��������	
skierowanych do osób starszych, w tym Europej-
skie Partnerstwo Innowacji na rzecz Aktywnego 
i Zdrowego Starzenia siê, maj¹ce na celu wy-
��������	��	J+J+	 ��	��
��������	��������	����	
w zdrowiu o dwa lata, czy Europejski filar praw 
socjalnych, !���������;�	 
���
����	 �������	
dostêpu do rynku pracy [3].

7 Cel osi¹gniêto w 2014 r., http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Sustainable_develop-
ment_-_demographic_changes [dostêp 15.11.2017] 

Polityka publiczna wobec starzenia siê si³y 
roboczej formu³owana jest na poziomie strategii 
�������	�	�����
�����	�	�
�
���������	!�
�
	
agencje odpowiedzialne za dzia³ania w danym 
obszarze. Na przyk³ad w Ramowej Strategii 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy na lata 2014-
2020 Unia Europejska „zidentyfikowa³a starzenie 
siê si³y roboczej jako jedno z trzech kluczowych 
wyzwañ w obszarze bezpieczeñstwa i zdrowia, 
którym Unia Europejska musi sprostaæ” [3]. 
#	����������	����
��;���	��$	���	�����
��	����
	
��������
�	 �����	 ��$	 
�����������	 !��������	
do bhp, ze szczególnym uwzglêdnieniem promo-
cji zdrowia w miejscu pracy na rzecz przed³u¿enia 
���������	
��������	!�����������	#	�������	
Unii Europejskiej realizacjê polityki publicznej 
w obszarze bezpieczeñstwa i higieny pracy 
koordynuje Europejska Agencja Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), m.in. z wyko-
rzystaniem kampanii tematycznych na rzecz 
zdrowych i bezpiecznych warunków pracy oraz 
projektów i raportów z analiz, np. „Bezpieczniej-
sze i zdrowsze warunki pracy dla osób w ka¿dym 
wieku”.

�������	 ���
��;%	 ��	 !����	 ������	 �������	
ma pozytywny wp³yw na kondycjê fizyczn¹ i psy-
chiczn¹, natomiast bezrobocie ma negatywny 
wp³yw na dobrostan cz³owieka [3]. Równocze-
����	 !�
�������;��	 ��$	 �������\	 
�������	
powoduje wyd³u¿enie siê potencjalnej ekspozycji 
pracowników na szkodliwe czynniki wp³ywaj¹ce 
ujemnie zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psy-
����
���	��	!�
����%	��
�������
�	!�
�����
����	
na emeryturê jest silniej skorelowane z zatrudnie-
niem w wybranych sektorach gospodarki (prze-
twórstwo, budownictwo) i takimi czynnikami 
zwi¹zanymi z prac¹, jak obci¹¿enie fizyczne, 
ni¿ z czynnikami socjodemograficznymi, takimi 
jak stan cywilny czy liczba dzieci. W rezultacie 
demograficzne starzenie siê si³y roboczej ma ró¿-
norodny wp³yw na odmienne sektory gospodarki.

W ramach dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa 
i zdrowia w pracy EUROFOUND opracowa³ i pro-
muje koncepcjê zrównowa¿onej pracy w cyklu 
¿ycia (�����������	 ����	 ���� 	 �#�	 ��$�	 ������), 
która „oznacza takie warunki pracy i ¿ycia, które 
wspieraj¹ ludzi w podejmowaniu i pozostawaniu 
w zatrudnieniu przez ca³y, wyd³u¿ony, okres 
���������	
���������	����	����
���	����	!�-
dejmowanie dzia³añ prewencyjnych maj¹cych 

�!����\	 ����������;	 �������\	 
������;	
w zdrowiu i w bezpiecznych warunkach pracy 
oraz sprzyjaj¹cych godzeniu ró¿nych ról spo³ecz-
nych. Koncepcja zrównowa¿onej pracy opiera 
siê na za³o¿eniu, ¿e warunki pracy powinny byæ 
polepszane dla wszystkich pracowników, a nie 
tylko dla starszych czy nara¿onych na czynniki 
szkodliwe.

)����	!��������	!�
������	��$	��	���
�����	

������	�	
��������	��	!���	�	����	����	����	
!����������	 ��	 !�
����%	 ������\	 �	 ������-
miczne stanowiska pracy m³odych pracowników 
mo¿e pozwoliæ im d³u¿ej unikn¹æ przewlek³ych 
������	 ��$������H�
����������	 �	 �����
�	
wieku. W rezultacie programy nieskierowane bez-
!��������	��	!����������	�	�����
�	�����%	

)������	����������	����
������	�����!���	�������
���	�	���
�����	!������	!�����
���%	�	������	!����������	�;	
dzia³ania wynikaj¹ce ze starzenia siê spo³eczeñstwa i si³y roboczej [3]
+�����	6������������	�$	���� 	�#���������	��������	 ��	������	������	�����	�#���	������	��	�����	��	�	������	�$	��	� ��� 	
����������	���	����$����	GHI

Koncepcje teoretyczne

Obszary wp³ywu zintegrowanych polityk ramowych

�������
socjo-eko-
nomiczne 

zatrud-
nienie 

warunki 
pracy, 

w tym bhp
zdrowie 

publiczne 

sprawie-
��������

��
�������
spo³eczna

edukacja 

Zdrowe starzenie siê X X
Aktywne starzenie siê X X X X X
Uczenie siê przez ca³e ¿ycie X X X
Rehabilitacja X X X
Promocja zdrowia w pracy/
miejsca pracy promuj¹ce 
zdrowie 

X X

Well-being w pracy X X

��
��������	
��������	
do pracy X X X X X

Zarz¹dzanie wiekiem X X X X
���
;�
����	�������������; X X X X
�������������\ X X X
�������\	��	!��� X X X X X
Zrównowa¿ona praca X X X X

Oprac. w³asne na podstawie [3]
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!��������	��!�����;	������	����
����	��$	�	!�
�-
��������	���������	
���������	#	���	�!����	
w ramach bezpieczeñstwa i higieny pracy k³adzie 
siê nacisk na dzia³ania skierowane do wszystkich 
pracowników, oparte na kompleksowej ocenie 
ryzyka i zarz¹dzaniu nim w d³ugoterminowej 
perspektywie.

Starsi pracownicy  
– ró¿norodne wyzwania

Dzia³ania wobec starzenia siê si³y roboczej 
podejmuj¹ równie¿ inne organy i agencje Unii 
Europejskiej, zgodnie z zakresem swoich kom-
petencji, ale w duchu wspó³tworzenia zintegro-
wanej polityki wobec przemian demograficznych 
i z uwzglêdnieniem perspektywy cyklu ¿ycia [10].

Zmiany demograficzne nios¹ odmienne 
wyzwania dla kobiet i mê¿czyzn, ze wzglêdu 
na przewagê liczebn¹ kobiet w spo³eczeñstwach 
europejskich oraz role p³ciowe, stereotypy oraz 
�����������	��	����	!���%	�	��	�����������	
p³ac. Komisja Europejska odnosi siê do nierów-
�����	!���	�	���������	�
���	����;���	!�
��	
kobietami i mê¿czyznami w programie prac 
����������
��	
������������	��	�
��
	��������	
p³ci” na lata 2016-20198. Trzy z piêciu priorytetów 
tego dokumentu odnosz¹ siê do starzej¹cej siê 
���	 �����
���	
��$��
����	���������	
�����-
���	 ������	 �	 
�!��������	 ������	 ����������	
�
������	 ���
���������	 ��������
����	 
�����-
�
����	 �����������	 �	 �������
������%	 !���	
�	�������
�%	�	!�
�
	��	
����
����	����	�����	
������	���
	!���������	��������	��$�
	�����-
tami i mê¿czyznami w procesie podejmowania 
decyzji. Tak¿e Rada Unii Europejskiej dostrzega 
!������	
�����������	�����������	��$�
	��-
bietami a mê¿czyznami, szczególnie w zakresie 
����������	 !�����������	 
�����������	 ���
	
��������	!���9.

#��������	���������	
��������	��	�
�
�-
gólne znaczenie dla kobiet, które s¹ zagro¿one 
����;	�
$�����	���	�$��
"���	�
�
�������	������	
ryzyko biedy wystêpuje w grupie w wieku 55-64 
lata oraz powy¿ej 75. roku ¿ycia, podczas gdy dla 
mê¿czyzn w starszym wieku ryzyko biedy spada 
wraz z wiekiem. Wynika to miêdzy innymi z d³u¿-
szego ¿ycia kobiet i w konsekwencji czêstszego 
zamieszkiwania w jednoosobowym gospodar-
�����	�������	�!�����	����	�	�����	*@	���	
i wiêcej ¿yj¹cych w biedzie, 56% kobiet i 29% 
mê¿czyzn zamieszkuje samotnie [3]. Co wiêcej, 
!�
�!��\	�	��������	������
��	����������	
miêdzy kobietami i mê¿czyznami powiêksza siê – 
�	J+?�	��	������	����	������
����	����
�	�	�+_	
����	��!��������	����������	
�����������	�	�
�-
pe³nienia dochodu do dyspozycji ma zatem nie 

8 ������ ��	"� � �
���	$��	J�����	"K������	=;*:%=;*L� 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/stra-
�����H����������H������H�'�����HJ+?*HJ+?� [dostêp 
17.11.2017]
9 Zobacz: np. E������	 �����������	 ��	  �����	 �K������, 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-re-
�������J+?*�+*�?*��!���H�����������H������H�'����-
ty/#	�����$!	?^�??�J+?^�	���	~�!���	��	�'�����	�������	
women and men 2015 http://ec.europa.eu/justice/
������H�'������(��������������!�����J+?*�������	���-
port_2015_web_en.pdf [dostêp 17.11.2017]

����	
���
����	�	
����
����	����	�����	����	
starszych, ale tak¿e przeciwdzia³a ³¹cz¹cemu siê 
z ni¹ wykluczeniu spo³ecznemu.

Innym wyzwaniem zwi¹zanym z wyd³u-
����	 �������	 ���������	 
��������	 ����	
������
���\	�������������	����	��	������	
zmieniaj¹cego siê rynku pracy, w tym poprzez 
dokszta³canie siê i zdobywanie nowych kom-
!��������	~�����
�����	��
���������	�����
��	
pracowników w ró¿nych formach kszta³cenia 
i szkoleñ jest ni¿sze ni¿ w innych grupach 
���������	#	 J+?�	 ��	 �����	 !����������	
w wieku 55-64 lata tylko 6% zadeklarowa³o 
��
���������	�	�������	(�����	��
��������	����-
wicznego (formalnej lub nieformalnej), podczas 
��	 �	 ����	 �	 �����	 J@H@�	 ����	 ����"���	 ���	
wynosi³ 12,2% (wg European Labour Force Su-
�&�=	����	�������
����	����������	��
���������	
w kszta³ceniu ustawicznym postrzegane jest jako 
jeden z czynników utrudniaj¹cych pozostawanie 
w zatrudnieniu pracowników w wieku powy¿ej 
@@�	����	����%	����	�����	����������	���!�����-
go wychodzenia z rynku pracy oraz negatywnych 
stereotypów nt. pracowników starszych10, a tak¿e 
nieadekwatnych strategii zarz¹dzania zasobami 
ludzkimi oraz braku odpowiedniego doradztwa 
edukacyjnego [3].

{�	 ��$���%	 !�
�������;��	 ��$	 �������\	
zawodowa osób starszych niesie ze sob¹ nowe 
wyzwania w zakresie potwierdzanie kwalifikacji. 
#����	
	����	!������	�����$������	�	����
$	���-
zbêdn¹ do wykonywania danej pracy, nie s¹ one 
jednak poparte dokumentami. W rezultacie for-
malny brak kwalifikacji niejednokrotnie blokuje 
�����	���	��������\	
������;�	#	��!�����
�	
na to wyzwanie Unia Europejska podjê³a dzia³ania 
w zakresie potwierdzania kompetencji zdobytych 
w edukacji nieformalnej. Wymagaj¹ one dalszego 
rozszerzenia i harmonizacji, szczególnie na styku 
sektora prywatnego i publicznego [11].

Podsumowanie
Demograficzne starzenie siê spo³eczeñstwa 

europejskiego i id¹ce za tym starzenie siê si³y 
roboczej stanowi kluczowe wyzwanie dla Unii 
Europejskiej i pañstw cz³onkowskich. Podniesienie 
����"�����	
�����������	����	�����
��	����	���-

�$���	��	
��$��
����	����"�����	���������	
zawodowej ca³ego spo³eczeñstwa w Europie. 
Coraz wiêcej osób w Unii Europejskiej pracuje 
po osi¹gniêciu wieku emerytalnego, jednak¿e 
������	 �
�������	 ���������	 
��������	
�	�����	!�����	*@�	����	����	����	������
���\	
ekonomiczna. Stanowi to istotne wyzwanie dla 
polityki publicznej Unii Europejskiej.

Starzenie siê kadr i wyd³u¿aj¹ca siê aktyw-
���\	 
�������	 �������;	 �������������	
wyzwanie, wobec którego dzia³ania podejmuj¹ 
ró¿norodne organy i agencje Unii Europejskiej. 
~�����
�����%	 ���	 !���
���	 ��!���	 !�
����-
wany wspólnie przez cztery europejskie agencje, 

10 Special Eurobarometer 378: Active aging, Komisja 
Europejska, 2012 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf [dostêp 
15.21.2017]

Unia Europejska dostrzega kluczow¹ rolê budo-
wania zintegrowanych dzia³añ ramowych w tym 
zakresie, z uwzglêdnieniem perspektywy cyklu 
¿ycia cz³owieka. W rezultacie, polityka publiczna 
na poziomie Unii Europejskiej jest ukierunkowy-
wana nie tylko na zapobieganie konsekwencjom 
zmian demograficznych i przemian rynku pracy, 
���	�;�	��	�����
����	
�������������	!��������	
i ujêcia cz³owieka w ca³ym cyklu jego ¿ycia.

D³ugoterminowym wyzwaniem w zwi¹zku 
ze wzrostem udzia³u osób starszych w kadrze 
pracowniczej s¹ nie tylko zmiany struktury 

�����������%	���	�����	
���$!�������\	�����	#-
chodzenie z rynku pracy starszych pracowników 
!�������	 ������
���\	 
�!��������	 �����(���	
wiedzy oraz znalezienia i wyszkolenia nowych 
!����������%	 ����
	 �$�;	 ���\	 �����$������	
i kompetencje niezbêdne z punktu widzenia 
���������������	 �������	 !�
����$��������	
Tylko zatrzymanie wiedzy i kompetencji w przed-
siêbiorstwach pozwoli bowiem na budowanie 
przewag konkurencyjnych Europy w oparciu 
o kapita³ intelektualny.
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