
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Rynek pracy osób 60+ 

Jednym z najistotniejszych problemów rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w całej 

UE staje się starzenie społeczeństwa. W świetle prognoz demograficznych, 

niesłychanie ważną kwestią staje się utrzymanie jak najwyższej aktywności 

zawodowej osób po 60 roku życia. 

„Kompetencje tych pracowników [60+] nie są wykorzystywane, choć są oni bardzo dobrze 

przygotowani i zmotywowani, a ich oczekiwania w zakresie wynagrodzenia i czasu pracy są 

bardziej elastyczne niż w przypadku młodszych pracowników.” – z materiałów CIOP i PIB 

W naszym kraju tylko co szósta osoba powyżej 60 roku życia jest aktywna zawodowo. Choć 

ponad 2/3 seniorów dobrze ocenia swoją kondycję fizyczną, to jednocześnie tyle samo ma 

poczucie wykluczenia społecznego, a ponad połowa odczuwa gorsze traktowanie na rynku 

pracy. 

Często osoby w wieku 60+ postrzegane są jako osoby: zmęczone życiem, powolne, mające 

słabą pamięć, schorowane, bierne, sztywne w sposobie zachowania i myślenia. 

Niejednokrotnie stereotypy nie mają pokrycia w rzeczywistości, ale kierując się nimi 

jednakowo oceniamy i traktujemy wszystkich ludzi starszych pogłębiając tym samym już 

istniejąca dyskryminację 

Na szczęście obecnie społeczne postrzeganie starości zaczyna się zmieniać. Ludzie starsi 

postrzegani są coraz częściej jako osoby radosne, towarzyskie, aktywne zawodowo. Należy 

jednak mieć na uwadze, że niezależnie od tego, jakimi posługujemy się stereotypami 

pozytywnymi czy negatywnymi, można łatwo skrzywdzić pracownika 60+. Każdy pracownik 

jest inny i dlatego warto patrzeć na niego indywidualnie, chcąc zrozumieć jego sytuację, 

ograniczenia i atuty.  



 

 

Premia a nagroda 

Co nas motywuje do pracy? Wydaje się, że podstawowa jest motywacja zarobkowa. 

W czasie gdy rynek pracy staje się coraz bardziej rynkiem pracownika, pracodawcy 

zmuszeni są sięgać po różne środki by zmotywować już zatrudnionych do 

wydajniejszej pracy. Pensje mają wiele składowych, warto jest więc wiedzieć, co jest 

czym by wiedzieć jakiego wynagrodzenia można się spodziewać na koniec miesiąca? 

Czym np. różni się premia od nagrody? 

Kwestię tą rozstrzygnął już Sąd Najwyższy w 1977 r., w którym wskazał, iż –  

„O charakterze świadczenia czy jest ono premią czy nagrodą decydujące jest to, czy 

odpowiednie akty prawne przewidują z góry skonkretyzowane i zobiektywizowane 

(podlegające weryfikacji) przesłanki nabycia prawa do świadczenia lub przesłanki 

prowadzące do jego pozbawienia albo obniżenia (tak zwane reduktory); w takim 

przypadku mamy do czynienia z premią, której pracownik może dochodzić od 

pracodawcy, wykazując spełnienie przesłanek nabycia prawa (tak zwany roszczeniowy 

charakter świadczenia). Natomiast z nagrodą mamy do czynienia wówczas, gdy 

pracodawca w zakresie przyznania świadczenia dysponuje marginesem swobody, 

uznania.” 

„Krótko mówiąc, nagroda nie jest uzależniona od dopełnienia przez pracownika 

konkretnego warunku, a jej przyznanie stanowi konsekwencję wykonywania zadań 

przez wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych„ (wyrok Sądu Najwyższego z 

dnia 30 marca 1977 r., I PRN 26/77).  



 

 

Światowy dzień zdrowia psychicznego 

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. 

Ustanowiony w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego z inicjatywy 

sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym  

z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. 

Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany ze zmianami cywilizacyjnymi, 

dynamicznym tempem życia, długotrwałym  stresem i brakiem wypoczynku. Taki tryb 

życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz 

psychoz. WHO szacuje, że zaburzenia psychiczne dotyczą już co piątej osoby na świecie. 

W Polsce, problem depresji dotyczy 1 miliona 536 tysięcy osób w wieku 15 lat i więcej,  

co stanowi średnio 5,3 % populacji, w tym ponad miliona kobiet (6,4%) populacji. Zwolnienia 

chorobowe osób z depresją są dłuższe niż osób z innymi schorzeniami mimo, że jest ona 

leczona  przy pomocy “nowoczesnych” terapii i często kończą się przechodzeniem tych 

chorych na rentę. 

Objawami depresji są: 

 Objawy emocjonalne: obniżony nastrój – smutek, przygnębienie. 

 Objawy poznawcze: negatywny obraz siebie, negatywny odbiór własnych dokonań, 

przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, obniżona samoocena. 

 Objawy motywacyjne: problemy z mobilizacją do działania i aktywności. 

 Objawy somatyczne: zaburzenia rytmów dobowych, utrata apetytu osłabienie  

i zmęczenie, spadek libido.  



 

 

Zadbaj o bezpieczeństwo – sprawdź wentylację! 

Wraz ze wzrostem cen nośników energii pojawiała się potrzeba zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię dla ogrzewania mieszkań. W tym celu są izolowane 
termicznie ściany oraz uszczelniane okna i drzwi. Nastąpiło zjawisko hermetyzacji 
mieszkań. Ubocznym efektem tego procesu jest powstawanie syndromu chorych 
budynków (ang. SBS; sick building syndrome) oraz związanych z nim szeregu zjawisk 
chorobowych w tym alergii. 

Dla sprawnego działania systemu wentylacyjnego niezbędne są dwa elementy: 

 doprowadzenie (nawiew) do mieszkania świeżego powietrza z zewnątrz przez specjalne 
nawiewniki, 

 usuwanie zużytego powietrza (wywiew) przez kominy wentylacyjne. 

Ograniczenie dopływu powietrza do mieszkania, w którym odbywa się spalanie w urządzeniu 
grzewczym spowoduje: cofkę (cofanie się) kominem „zużytego” powietrza, albo cofkę spalin do 
urządzenia grzewczego. W przypadku powstania cofki spalin do komory spalania wystąpi w niej 
niepełne spalanie, którego produktem między innymi jest tlenek węgla, czyli czad.  

W budynkach mieszkalnych obowiązuje następująca minimalna częstotliwość czyszczeń: 

 przewody dymowe (paleniska opalane paliwem stałym) - co 3 miesiące, 

 przewody spalinowe (paleniska opalane paliwem gazowym i płynnym) - co 6 miesięcy, 

 przewody wentylacyjne - 1 raz w roku.  



 

 

Wzrost stawki minimalnej spowoduje znaczne podwyżki kosztów 

ochrony i sprzątania 

Czy w 2023 r. 35000 pracowników ochrony i sprzątania straci pracę, a szpitale, 

urzędy, muzea, ZUS-y, sądy, prokuratury, ministerstwa i jednostki wojskowe zostaną 

bez ochrony? Planowane przez rząd waloryzacje wynagrodzenia minimalnego mogą 

wywołać lawinę zwolnień nie tylko w branży ochrony. „Na pewno będzie drożej” – 

ostrzega Polski Związek Pracodawców Ochrona zrzeszający największe firmy z 

branży. 

„Zapowiadana przez rząd podwyżka minimalnej stawki wynagrodzenia (właściwie będą 

to dwie podwyżki: pierwsza od stycznia, druga od lipca 2023 r.) może wydawać się 

dobrą wiadomością dla pracowników, ale jej skutkiem będą zmiany, które mogą 

pogorszyć sytuację wielu pracowników branży ochrony i sprzątającej” – mówi Tomasz 

Wojak, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona (PZP Ochrona). 

„To niepotrzebna w obecnej sytuacji rynku pracy ingerencja państwa, która uderzy 

zarówno w prowadzących firmy usługowe, jak też w klientów oraz instytucje publiczne, 

które korzystają z usług agencji ochrony i firm sprzątających” – dodaje Tomasz Wojak, 

prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona (PZP Ochrona). 

Dlatego Związek i firmy w nim zrzeszone uruchamiają kampanię informacyjną, która 

ma na celu uświadomienie zainteresowanym stronom: zarówno klientom, jak  

i przedsiębiorcom z branży, jak poważne skutki dla rynku będzie miała ta regulacja.  



 

 

Czym grozi długotrwała praca przed monitorem? 

Praca z komputerem stała się powszechna i jest wykonywana przez wiele osób przez 

co najmniej 4 godziny dziennie, a często nawet dwu-, trzykrotnie dłużej. Główne 

zagrożenia z nią związane to długotrwała obserwacja monitora oraz utrzymywanie 

pozycji siedzącej. Mimo szybkiego postępu technologicznego poprawiającego 

komfort pracy z monitorem warto uświadomić sobie, że lista uciążliwości  

i potencjalnych zagrożeń dla wzroku wciąż jest długa. 

Dolegliwości narządu wzroku związane są z obserwacją monitora lub czasami kilku 

monitorów przez wiele godzin. Najczęściej spotykane są dolegliwości oczu, czyli 

łzawienie, pieczenie oraz dolegliwości wzrokowe, a więc np. pogarszająca się ostrość 

lub podwójne widzenie obrazu na ekranie. Innym rodzajem zaburzeń, które mogą być 

skutkiem długotrwałej pracy z monitorem w pozycji siedzącej, są np. dolegliwości 

mięśniowo−szkieletowe, bóle i zawroty głowy czy zaburzenia żołądkowe. Skutki 

obciążenia narządu wzroku podczas pracy z komputerem przenoszą się także na sferę 

poza pracą: można zaobserwować na przykład zmniejszoną ostrość widzenia przy 

patrzeniu w dal lub przy czytaniu (np. prasy, książek), ale także mylenie, przestawianie 

słów w czytanym tekście, liczb w tabelach. Coraz częściej diagnozowany jest także tzw. 

Syndrom Widzenia Komputerowego (z ang. Computer vision Syndrome – CVS), czyli 

złożony zespół problemów dotyczących oczu i widzenia. Spowodowany jest pracą przy 

monitorze, ciągłym wpatrywaniem się w ekran i objawia się między innymi 

zaburzeniami wydzielania łez i uczuciem suchości oczu.  



 

 

Ranking zielonych państw UE 

Polska państwem z najgorszym stanem środowiska w całej Unii Europejskiej. 

Najbardziej „zielone” są Malta, Francja i Szwecja. Takie wnioski przedstawia raport 

Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera „Europa przeciw katastrofie klimatycznej”, 

zawierający m.in. ranking najbardziej zielonych państw Wspólnoty. 

Malta - najmniejsze państwo UE - to lider zestawienia (59,4 pkt. na 100 możliwych). Na 

drugim miejscu rankingu znalazła się Francja z wynikiem 57,4 pkt. Podium zamyka 

Szwecja z wynikiem 55,7 pkt. 

Najgorzej w rankingu zielonych państw Unii Europejskiej wypadła Polska, z wynikiem 

34 na 100 pkt. Szczególnie źle przedstawiają się wysiłki państwa na rzecz klimatu – w 

tej kategorii Polska otrzymała zaledwie 20 pkt. (średnia wyniosła 38 pkt.). To najgorszy 

wynik w całej UE. Słabą notę otrzymały polityki publiczne, co niestety nie dziwi, biorąc 

pod uwagę, że nasz kraj nie przyjął krajowej strategii przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym, niewiele wnosi do wspólnego globalnego funduszu utworzonego w tym 

celu (zaledwie 1,21 euro na mieszkańca rocznie). Również w kwestii miksu 

energetycznego wypada poniżej średniej – OZE odpowiadają w Polsce za raptem 16 

proc. wytwarzanej energii. 

Niestety również polscy przedsiębiorcy nie przykładają się do ochrony klimatu (drugi 

najgorszy wynik w zestawieniu). Mimo 26-procentowego przyrostu produkcji 

przemysłowej od 2015 roku, firmy nie kompensują tego inwestycjami w zieloną energię 

– na ten cel wydają niespełna 8,5 euro na osobę. To wynik sześciokrotnie gorszy od 

unijnej średniej.  



 

 

Zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy 

W branży handlowej w Polsce pracuje 3,6 mln osób, czyli 26% ogółu pracujących. 

Blisko dwie trzecie pracowników handlu stanowią kobiety. Sektor oferuje również 

wiele miejsc pracy dla osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, oraz dla 

osób o niższych kwalifikacjach. 

Badań dotyczących oceny wielkości i rodzaju obciążeń występujących w pracy osób 

zatrudnionych w handlu detalicznym na stanowiskach pracy fizycznej jest bardzo mało. 

Jedne z nielicznych badań dotyczące tej grupy pracowników zostały przeprowadzone 

przez pracowników Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w 

Łodzi. 

W grupie kobiet najwięcej nowych przypadków dolegliwości dotyczyło szyi (17%) oraz 

okolicy lędźwiowo−krzyżowej, barków i ramion (po 15 %). Dolegliwości odcinka 

lędźwiowo−krzyżowego skorelowane były również z wysokim poziomem stresu  

i zmęczeniem przewlekłym. Z kolei bóle bioder i stóp dotyczyły kobiet, które podczas 

pracy dużo chodziły. 

Analizując, jakie czynniki związane z pracą sprzedawcy mają największy wpływ na 

występowanie dolegliwości, stwierdzono, że wśród kobiet były to: konieczność 

chodzenia z ciężarem (lub − długotrwale bez), konieczność pochylania się oraz stres. 

  



 

 

Europejski tydzień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy 2022 

„Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego poprzez zmniejszenie 

obciążenia” to hasło przewodnie obchodzonego rokrocznie w październiku (w 43. 

tygodniu kalendarzowym) Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia  

w Pracy. 

Miliony pracowników w całej Europie cierpią na zaburzenia układu mięśniowo-

szkieletowego związane z pracą. Jak pokazują dane z szóstego europejskiego badania 

warunków pracy, około trzy piąte pracowników w UE uskarża się na takie dolegliwości. 

Zgodnie z przeprowadzonym w 2019 r. Europejskim badaniem przedsiębiorstw na 

temat nowych i pojawiających się zagrożeń najczęstszym rozpoznanym czynnikiem 

ryzyka w UE-27 jest powtarzalność ruchów rąk i ramion (zgłoszona przez 65% 

zakładów). Inne potencjalne przyczyny zaburzeń mięśniowo-szkieletowych obejmują: 

długotrwałe siedzenie (61%), które często uznaje się za nowe lub pojawiające się 

zagrożenie, podnoszenie lub przenoszenie osób lub ciężarów (52%), presję czasu (45%) 

oraz męczące lub bolesne pozycje pracy (31%). 

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą należą do najczęstszych 

przyczyn niepełnosprawności i zwolnień chorobowych oraz są najczęściej 

rozpoznawaną chorobą zawodową w takich krajach, jak Francja, Włochy, Łotwa  

i Hiszpania. 

Jedna trzecia pracowników z takimi chorobami i innymi problemami zdrowotnymi 

uważa, że nie będą w stanie pracować na swoim stanowisku do wieku 60 lat.  



 

 

Proces adaptacji pracowników na nowym miejscu pracy 

Proces wdrożenia ma na celu dostosowanie nowo zatrudnionego pracownika  

do środowiska pracy i panujących w nim zasad. Właściwie zaprojektowany wpływa 

na szybsze dopasowanie się pracownika do nowej roli, zwiększenie jego poczucia 

bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka odejścia z organizacji. 

Kluczową rolę w procesie adaptacji odgrywa komunikacja, którą można podzielić na 

cztery główne fazy: 

 przekazanie ogólnych informacji na temat firmy, 

 szczegółowe zapoznanie z zasadami funkcjonowania firmy, 

 określenie zadań, odpowiedzialności i oczekiwań związanych z pracą na 

stanowisku (w tym instruktaż stanowiskowy), 

 zapoznanie ze współpracownikami. 

Kreatywne i często niekonwencjonalne metody wdrożenia nowych pracowników  

na pewno pomagają budować wizerunek firmy oraz uatrakcyjniają pierwsze dni  

w pracy i redukują stres. Przede wszystkim należy jednak podkreślić, że w efekcie 

znacząco wpływają one na ich zaangażowanie i przywiązanie do firmy. Właściwe 

wdrożenie pracownika do pracy w istotny sposób wpływa również na jego 

bezpieczeństwo pracy oraz postrzeganie firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy. 

Posiadanie profesjonalnego procesu adaptacji staje się nie tylko wymogiem dla 

nowoczesnych przedsiębiorstw, ale i elementem walki konkurencyjnej o pozyskanie 

talentów z rynku pracy. 


