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� Zmiany demograficzne

� Underpopulation

� Zmiany na rynku pracy

Przyczyny rozwoju metod

� Zmiany na rynku pracy



� Termin „zarządzanie wiekiem” pochodzi 
od angielskiego Age Management

� W literaturze z zakresu nauk społecznych 

Idea zarządzania wiekiem

� W literaturze z zakresu nauk społecznych 
pojawił się stosunkowo niedawno



� to zarządzanie osobami 50+ (dojrzałymi)

� metoda zarządzania, która, poprzez 
zastosowanie różnorakich narzędzi, 

Zarządzanie wiekiem

zastosowanie różnorakich narzędzi, 
pozwala na efektywne wykorzystanie 
potencjału osób 50+



Zarządzanie wiekiem jako strategiczne podejście do 

zarządzania organizacją

Otoczenie demograficzne jako determinanta działalności organizacji

↓

Strategia ogólna organizacji ↔ Strategia zzl

↕ ↕

S t r a t e g i a  z a r z ą d z a n i a  w i e k i e mS t r a t e g i a  z a r z ą d z a n i a  w i e k i e m

↓

Taktyczne i operacyjne plany zarządzania wiekiem

↓

Narzędzia zarządzania wiekiem

↓

Rezultat: efektywne wykorzystanie potencjału osób 50+ dojrzałych.



Najważniejsze korzyści zarządzania 

wiekiem:

� wartości płynące z różnorodności wiekowej 
pracowników

� zachowanie w organizacji unikalnego kapitału 
ludzkiegoludzkiego

� dostosowanie struktury wiekowej pracowników do 
starzejącej się bazy klientów firmy

Źródło: Naegale G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 
s. 5-6.



Pokolenia na rynku pracy

� Baby Boomers - osoby, które przyszły na świat 
między rokiem 1946 a 1969

� Generacja X - urodzeni w latach 1970-1979

� Pokolenie Y - urodzeni pomiędzy rokiem 1980 a 1990� Pokolenie Y - urodzeni pomiędzy rokiem 1980 a 1990

� Pokolenie C - urodzeni po roku 1990, ale nie później 
niż w połowie pierwszej dekady XXI wieku

� Pokolenie A (Alfa) – urodzeni w XXI wieku



Zarządzanie zróżnicowanymi wiekowo 
zasobami ludzkimi organizacji, którego 

celem jest kreowanie wartości 

Zarządzanie międzygeneracyjne

celem jest kreowanie wartości 
wynikających z tego zróżnicowania



Instrumentarium zarządzania wiekiem 

i zarządzania międzygeneracyjnego

Pozyskiwanie 
i motywowanie

→
Zaangażowanie 
organizacyjne

→
Utrzymanie 

pracowników

Rekrutacja
Rozwój

Kształtowanie W-LB

Promocja zdrowia 
i ergonomia



Rekrutacja różnych pokoleń

Korzyści

↓ ↓

wewnętrzne zewnętrzne
budowanie zespołów miano pracodawcy etycznego, budowanie zespołów 
multigeneracyjnych
zróżnicowane kompetencje oraz 
doświadczenie
napływ  ofert – większa pula 
kandydatów

miano pracodawcy etycznego, 
który stosuje się do zasad 
przyjaznej rekrutacji 
pozytywne candidate experience
umacnianie marki pracodawcy



�W ogłoszeniach o pracy nie podaje się dolnej ani górnej granicy wieku 
kandydatów.

�Rezygnuje się z wymogu posiadania przez kandydatów doświadczenia 
zawodowego dłuższego niż jest to niezbędne z punktu widzenia wakującego 
stanowiska.

�Zachęca się do aplikowania bez względu na wiek lub pracodawca zaprasza 
do aplikowania osoby młode, dojrzałe i starsze.

Dobre praktyki

�W ogłoszeniach organizacja podkreśla, że jej zespół tworzą pracownicy w 
różnym wieku.

�Unika się sformułowań kojarzących się z kategoriami wiekowymi (np. 
„dynamiczny”, „posiadający długoletnie doświadczenie”) oraz nazw 
wakujących stanowisk sugerujących wiek (np. „starszy specjalista”, „młodszy 
inspektor”).

�Formularze aplikacyjne konstruuje się tak, by nie dawały kandydatom 
możliwości ujawnienia informacji wskazujących na ich wiek (data urodzenia, 
data ukończenia szkoły lub podjęcia pierwszej pracy).



Międzygeneracyjny transfer wiedzy

Pracownicy 50+ ↔ Pracownicy 50-

Umiejętność nawiązywania i 

utrzymywania relacji społecznych 

w świecie rzeczywistym

Umiejętność nawiązywania i 

utrzymywania relacji społecznych 

w świecie wirtualnym

Umiejętność zachowania 

Umiejętność pracy w grupie równowagi między pracą a życiem 

prywatnym

Umiejętność radzenia sobie 

z problemami
Elastyczność

Źródło: opracowanie własne na podstawie Urbaniak B. (2015), Międzypokoleniowy transfer 

wiedzy i umiejętności, Innowacje w aktywizacji pracowników w grupie wiekowej 50+, s. 5, 
http://www.aki.edu.pl/edc_media/Manager/Konferencja-30-06-2015-sejm-rp/Materialy-od-
wykladowcow/Miedzypokoleniowy-transfer-wiedzy-i-umiejetnosci-boguslawa-urbaniak.pdf, 
dostęp: 20.12.2016.



Metody 

międzypokoleniowego 

transferu wiedzy angażujące 

pracowników 50+

↓ ↓↓ ↓

mentoring intermentoring



� wzrost poziomu motywacji do pracy,
� budowanie „mostów międzypokoleniowych”,
� większa wiedza na temat potencjału 

zatrudnionych,

Korzyści z wdrażania 

programów mentoringowych

większa wiedza na temat potencjału 
zatrudnionych,

� zmniejszenie fluktuacji,
� udrożnienie kanałów przepływu informacji,
� tworzenie i rozwijanie sieci powiązań 

wewnątrz firmy.



� elastyczne formy organizacji pracy i czasu pracy, w tym 
w szczególności możliwość pracy w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, elastyczne godziny pracy, możliwość 
wykonywania pracy z domu,
� urlopy, dodatkowe dni wolne umożliwiające wywiązywanie 
się z obowiązków rodzinnych,

Kształtowanie W-LB

się z obowiązków rodzinnych,
� przerwy w karierze przeznaczone na edukację, podróże, 
opiekę nad osobami zależnymi ,
� zróżnicowane formy świadczeń, pomocy dla pracowników 
opiekujących się osobami zależnymi (np. dziećmi, wnukami, 
rodzicami).



�szkolenia rozwijające m.in. kompetencje z zakresu 
zarządzania sobą w czasie lub ustalania priorytetów,

�rozwiązania wspierające rozwój zainteresowań 
pracowników,

Kształtowanie W-LB

pracowników,

�działania nakierowane na zdrowie i kondycję 
pracowników.



Promocja zdrowia 

i ergonomia 



Większość polskich pracodawców nie 
opracowała jak dotąd ani programów 
ułatwiających zatrudnianie lub zatrzymanie 

Jakie są fakty? 

ułatwiających zatrudnianie lub zatrzymanie 
w organizacji osób powyżej 50. roku życia.



Pracodawcy mają obawy przed zatrudnianiem 
osób dojrzałych.
Ponad połowa z nich wybiera kandydatów 
młodszych i z reguły odrzuca tych powyżej 50 

Jakie są fakty? 

młodszych i z reguły odrzuca tych powyżej 50 
roku życia.
Na złożenie oferty pracy bardziej dojrzałemu 
kandydatowi decyduje się jedynie około 20% 
polskich organizacji.



Pracodawcy nie dostrzegają konieczności 
zatrzymywania w organizacjach osób w wieku 
50+.
Przechodzenie na emerytury wciąż postrzegają 

Jakie są fakty? 

Przechodzenie na emerytury wciąż postrzegają 
jako okazję do obniżania kosztów oraz redukcji 
niepewności wynikającej z obaw przed 
współpracą z dojrzałymi pracownikami.



Jakie są fakty? 

Najważniejsze obawy pracodawców związane 

z pracownikami w wieku 45+

Obawy: % wskazań

Obniżona wydajność pracy 19,1Obniżona wydajność pracy 19,1

Brak odpowiednich kwalifikacji 15,5

Niedostatek umiejętności społecznych 15,0

Niska opłacalność zatrudniania osób dojrzałych 13,2

Źródło: A. Chłoń-Domińczak (2010), Ekonomiczne skutki i uwarunkowania niskiej efektywności

zawodowej osób 50+ w Polsce, [w:] Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla

pracodawców i pracowników, Akademia Filantropii w Polsce, s. 20.



Duża część pracodawców postrzega 
młode pokolenie stereotypowo 
(co wzmocnione jest przekazami 

Jakie są fakty? 

(co wzmocnione jest przekazami 
medialnymi).



�przekazywanie wiedzy i doświadczenia 
zawodowego w firmach przez pracowników 
starszych młodszym  to dobry sposób na 
zapewnienie ciągłości rozwoju firmy,

Jakie są fakty?
Zdaniem polskich, dojrzałych pracowników:

zapewnienie ciągłości rozwoju firmy,
�możliwość przekazywania swojej wiedzy 

i doświadczenia zawodowego buduje poczucie 
szacunku i docenienia wśród starszych 
pracowników,



� współpraca pracowników starszych 
z młodszymi służy uniknięciu napięć 
międzypokoleniowych,

� dla sprawności procesu międzypokoleniowego 
transferu wiedzy w organizacji konieczne jest 

Jakie są fakty?
Zdaniem polskich, dojrzałych pracowników:

transferu wiedzy w organizacji konieczne jest 
odpowiednie przygotowanie i starszych 
i młodszych.

Źródło: Richert-Kaźmierska A. (2011), Międzypokoleniowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwach, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 695, s. 86-87.



Bazują na przeciwdziałaniu stereotypom 

Zarządzanie wiekiem i zarządzanie 

międzygeneracyjne

Bazują na przeciwdziałaniu stereotypom 
(szczególnie tym negatywnym) 

i uprzedzeniom związanym z wiekiem oraz 
dyskryminacji ze względu na wiek, czyli 

ageizmowi (wiekizmowi).



Wpisują się w koncepcję zarządzania różnorodnością, 

Zarządzanie wiekiem i zarządzanie 

międzygeneracyjne

Wpisują się w koncepcję zarządzania różnorodnością, 
zgodnie z którą szanować należy wszystkie aspekty 
różnorodności wynikające z tożsamości człowieka, 

gdyż przynosi to wymierne korzyści nie tylko 
jednostce, ale także organizacji.



Zarządzanie różnorodnością

↓ ↓↓ ↓

Zarządzanie 
wiekiem

↔
Zarządzanie 

międzygeneracyjne
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