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Cele szkoleniowe 
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Pod koniec tego kursu będziesz w stanie wywiązać się z ustawowych obowiązków 
pracodawcy,  a także pod względem oceny zdolności pracy osób 50+ i jej możliwego 
wpływu na Twoją organizację.  

Dowiesz się jak wykorzystać:  

•  Prawne aspekty dalszej edukacji i szkoleń (jako obowiązku pracodawcy), aby 
zapobiegać wykluczeniu osób starszych z procesów uczenia się. 

•  Prawne aspekty obowiązków pracodawców w zakresie zapewnienia 
bezpiecznego środowiska pracy i bezpiecznych warunków pracy.  

•  Pomocne działania w zakresie zarządzania zdrowiem w firmie.  

•  Najważniejsze krajowe programy dot. przejścia na emeryturę.  

•  Przepisy prawne dotyczące emerytur i rent zakładowych. 
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1.  Przepisy prawne dotyczące dalszego szkolenia. 

2.  Dalsza edukacja jako obowiązek pracodawcy. 

3.  Szkolenie dla starszych pracowników. 

4.  Zarządzanie zdrowiem w organizacjach. 

5.  Strategie i instrument rozwoju 

6.  Zarządzanie zmianami. 

Przegląd 
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1. Przepisy prawne dotyczące 
dalszego szkolenia 
Na poziomie europejskim 

Na poziomie krajowym 

•  Oparte na dotacjach a nie przepisach prawa 
•  Grundtvig (część Europy 2020)* 

o  walka z wyzwaniami edukacyjnymi w zakresie starzenia się ludności 
o  poszerzanie i pogłębianie wiedzy osób dorosłych 
o  wsparcie finansowe dla nauczycieli, szkoleniowców, lub pracowników 

HR 

•  Podstawowe prawo do wykształcenia 
•  Brak przepisów prawa dotyczących dalszych szkoleń 
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2. Dalsza edukacja jako 
obowiązek pracodawcy 

•  Podstawą rozwoju organizacji jest rozwój osób, które ją 
tworzą 

•  Główne cele szkolenia: 
o podniesienie zasobów, kompetencji osób uczestniczących  

w szkoleniu 
o podniesienie wydajności pracowników, rozwój zawodowy, 

płynna i skuteczna praca organizacji 
o rozwiązywanie problemów 

Olaniyan & 
Ojo, 2008 
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2. Dalsza edukacja jako 
obowiązek pracodawcy 

Możliwe przyczyny problemów: 

◦  niewystarczająca produktywność, 

◦  niska jakość pracy, 

◦  nowe narzędzia, maszyny, procesy, metody, 

◦  odejścia, wypadki, obrót, spóźnienia, absencja, 

◦  zmieniona polityka lub regulacje, 

◦  przedawnianie się zarządzania umiejętnościami, technologiami, 

produktami, rynkami, kapitałem 
Olaniyan & 
Ojo, 2008 



HTTP://WWW.IN50PLUS.COM 8 

Czy warto jest rozwijać osoby 50+? 
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3. Szkolenie dla pracowników 50+ 

•  Pozostał krótki czas zatrudnienia à brak motywacji 
dla firm do inwestowania w osoby 50+  

•  Trend: wiedza z krótkim okresem półtrwania (np. 
technologia) 

•  Potrzeba ciągłego doskonalenia się i rozwoju 

•  Każdy wiek jest ważny dla organizacji 

ŹLE! 

Armstrong-
Stassen, 2005; 

Kistler, 2002 
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3. Szkolenie dla pracowników 50+ 

•  Obecnie niewielki wysiłek wkładany jest w dostosowanie 
metod szkoleniowych do potrzeb i stylów uczenia się 
starszych pracowników 

•  Metody szkoleniowe powinny się skupiać na: 
◦  technice uczenia się „głowa do góry”/ kreatywnych 

technikach uczenia się 
◦ dogodnym tempie 
◦ praktycznym podejściu do uczenia się 

Illmarinen and 
von Bonsdorff 

(2007) 
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4. Zarządzanie zdrowiem 
 

Zarządzanie zdrowiem opisuje systematyczny 

rozwój struktur organizacyjnych oraz struktur i 

procedur dotyczących warunków pracy 

sprzyjających zdrowiu. 
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4.1 Znaczenie dla organizacji 

•  Większa złożoność pracy i zmiana demograficzna. 

•  Zastąpienie starszych pracowników młodszymi jest 
trudną strategią: organizacje muszą się zaprezentować 
jako atrakcyjni pracodawcy żeby konkurować o coraz 
bardziej ograniczone zasoby. 

•  Zarządzanie zdrowiem w celu zarządzania zmianą 
demograficzną i zmienionymi potrzebami społeczeństwa. 



 
4.2 Znaczenie osób starszych 

•  Różnica między obiektywnym a postrzeganym stanem 
zdrowia. 

•  Postrzegane w czasie zmiany zdrowotne. 
•  Korelacja między postrzeganym stanem zdrowia a 

obiektywnym spadkiem zdrowia. 
•  Starsi ludzie używają różnych kryteriów do oceny siebie, 

np. porównanie z ludźmi w tym samym wieku. 
•  Skupienie się na zdrowiu fizycznym i chorobach. 
•  Podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia 

psychicznego i chorób 
•  Zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne są równie ważne. 
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4.3 Ewaluacja 
Wartość 
klimatu 

korpora-
cyjnego 

•  ważny czynnik 
kosztów 

•  zadowolenie 
pracownika 

•  sytuacja 
zawodowa 

•  absencja z 
powodu 
choroby lub 
braku 
motywacji 

•  wskaźnik 
niepełnospra-
wności 

•  warunki pracy 

•  niełatwy do 
przewidzenia 

•  koncentracja na 
czasie zwolnienia 

•  pierwsze 12 
miesięcy: 
niepowodzenie w 
procesie 
rekrutacji? 

•  po 12 miesiącach: 
niezadowolenie z 
pracy? 

•  skuteczność i 
akceptacja 

•  dokumentacja jest 
ważna (płeć, 
jednostka, podział) 

•  aktywacja i 
dostępność 
"wymagają 
ulepszeń? Illmarinen 

& von 
Bonsdorff, 
2007 

Absencja Wypadki w 
pracy 

Wskaźnik 
fluktuacji 

Wskaźnik 
udziału 

Indeks 
zdol-
ności 

do 
pracy 
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4.3 Ewaluacja 

absencja wypadki w 
pracy 

wskaźnik 
fluktuacji 

wskaźnik 
udziału 

Indeks 
zdolności do 
pracy (IZP) 

Wartość 
klimatu 

korpora-
cyjnego 

Illmarinen & von Bonsdorff, 2007 



 
4.3 Ewaluacja 
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Indeks 
zdolności  
do pracy 

(IZP) 

Treść 

Przeprowadzenie 

Cel pomiar zdolności do pracy pracowników 

•  bieżąca zdolność do pracy w porównaniu do 
najlepszej wydajności 

•  zdolność do pracy w porównaniu do wymagań 
kwalifikacyjnych 

•  ilość  zdiagnozowanych chorób 
•  szacowany wpływ chorób na pracę 
•  absencja w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 
•  samoocena zdolności własnej pracy za dwa 

lata 
•  zdrowie psychiczne 

•  Kwestionariusz  - 10 do 15 minut 

 
Wersja skrócona: http://www.arbeitsfaehigkeit.uni-wuppertal.de/index.php?wai-online-en 

 

Implikacje •  rotacja pracy 
•  poprawa warunków pracy 
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Poziom akceptacji dla zarządzania zdrowiem 

Zdrowie pracowników 

Klimat korporacyjny 

Illmarinen & von Bonsdorff, 2007 

4.3 Ewaluacja 
Wartość 
klimatu 

korpora-
cyjnego 

Absencja Wypadki w 
pracy 

Wskaźnik 
fluktuacji 

Wskaźnik 
udziału 

Indeks 
zdolnoś

ci do 
pracy 



Ćwiczenie 1. 
 

Proszę zapoznać się z kwestionariuszem IZP (ang.WAI). 

1. Zapraszamy do oceny Twoich pracowników lub 
klientów. 

2. Proszę w grupach omówić zalety i wady IZP. 
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4.3 Ewaluacja 

Możliwe rozwiązania: 

•  Zalety: 
◦  Łatwy do interpretacji dzięki 

kartom 
◦  Łatwy i szybki w prowadzeniu 
◦ Obejmuje zdrowie psychiczne 

i fizyczne 
◦ Może być stosowany dla osób 

lub grup (całe jednostki) 
◦ Może być stosowany jako 

ocena konkretnego programu, 
ale także jako wskaźnik 
zdrowia w organizacji 
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•  Wady: 
◦  Pracownicy mogą nie być 

uczciwi 
◦  Nie nadaje się do 

bezpieczeństwa pracy 
◦  Brak adaptacji od 1980 roku 

(został właśnie opracowany 
dla celów emerytalnych) 

◦  Bez konkretnych metod 
◦ Ocena poprzez HR może być 

trudna, należy również 
skontaktować się z lekarzem 



5. Strategie i instrument rozwoju 
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Metody rozwoju 
pracowników 

wdrożenie 
do pracy w pracy równolegle 

z pracą 
wokół 
pracy poza pracą bez pracy 

• programy 
wdrożenia 
pracowników 

• programy 
powrotu do pracy 
po urlopie 
macierzyńskim / 
tacierzyńskim 

• zarządzanie 
ponowną 
integracją 

• lata podróży 
• wyszukane 
zadania 

• rozmowy 
oceniające 

• coaching 
• mentoring 

• kółka 
zdrowotne 

• szkolenia 
dot. stresu / 
wypalenia / 
konfliktów / 
pewności 
siebie 

• rozmowy 
• rodzinne – 
przyjazne 
szkolenia 

• aktywizacja 
zawodowa 

• płynne 
przejście na 
emeryturę 

Esslinger et al., 2010 



5. Strategie i instrumenty rozwoju 
Dalsze aktywności w zakresie rozwoju pracowników – 
czynniki miękkie 

•  stołówki ze zdrową żywnością  
◦ kwestionariusze dla pracowników 

•  oferty sportowe  
◦ biegi firmowe 
◦ kursy treningowe 
◦ siłownia w pracy 
◦ zniżka na siłownię 
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5. Strategie i instrumenty rozwoju 

Dalsze aktywności w zakresie rozwoju pracowników – czynniki 
miękkie 

•  zwalczanie nałogów 
◦  zaprzestanie palenia 
◦  informacja o ofertach terapii 
◦  rozmowy mające na celu zwiększenie świadomości 

•  kontrole lekarskie 
◦ bezpłatne szczepienia przeciw grypie lub w związku z podróżami 

•  motywacje niepieniężne 
◦  roczny karnet na siłownię, jogę… 

HTTP://WWW.IN50PLUS.COM 22 
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6. Zarządzanie tranzycją 
(procesem przejścia na emeryturę) 

Opcjonalne ćwiczenie 2.  
a) Jakie modele można wykorzystać do płynnego 
procesu tranzycji ze środowiska pracy na emeryturę? 

b) Jak organizacje mogą motywować pracowników do 
pracy po przejściu na emeryturę? 

c) Jak takie modele mogą być finansowane? 
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6. Zarządzanie tranzycją (procesem 
przejścia na emeryturę) 

Modele: 
•  firmowy program emerytalny 

•  częściowa emerytura 

•  dzielenie pracy 

•  konta czasu pracy (elastyczny czas pracy) 

•  fundusze demograficzne 

•  miejsce prace przyjazne dla wieku 



Ćwiczenie 3. 
 

Razem z grupą przeczytaj uważnie opis przypadku 

Co byś zasugerował/a? 

Pomyśl o  
a) strategii 
b) konkretnych instrumentach 
c) korzyściach i wyzwaniach 
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Podsumowanie 
•  Brak konkretnych przepisów, ale przepisy dotyczące 

edukacji, równego traktowania itp. mogą być stosowane w 
kontekście osób 50+. 

•  Zarządzanie zdrowiem oraz dalsza edukacja i rozwój. 

•  Promowanie sprawności poznawczej i fizycznej 
pracowników50+. 

•  Zapewnienie przyjaznego dla wieku środowiska pracy. 
Przyjazny dla wieku odnosi się również do optymalnych i płynnych 
procesów przejściowych. 

•  Promowanie integracji i reintegracji pracowników 50+, osób 
50+ poszukujących pracy i pracowników przechodzących 
na emeryturę. 
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