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W KIERUNKU MIĘDZYGENERACYJNEGO RYNKU PRACY 

 

Streszczenie 

Projektowanie gospodarki przyszłości jest tożsame z planowaniem architektury rynku pracy 

i konstytuujących go relacji pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą. To, na czym wcześniej była 

oparta gospodarka, straciło swoje kluczowe znaczenie, a nową wartością i źródłem bogactwa 

staje się tworzenie, przekazywanie i wdrażanie wiedzy zarówno przez społeczności, 

organizacje jak i indywidualnie przez jednostki. Współczesny rynek pracy, jest 

odwzorowaniem megatrendów, globalizacji, przedsiębiorczości innowacyjności, ale także 

zmian demograficznego starzenia się społeczeństw. Zderzenie się z tymi zjawiskami aktorów 

rynku pracy jest swoistą konfrontacją, wymagającą akceptacji międzygeneracyjnego 

funkcjonowania i nabycia sprawności w zarządzaniu bardzo zróżnicowanym wiekowo 

i kompetencyjnie zasobem pracowników. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na cechy 

poszczególnych współistniejących na rynku pracy pokoleń pracowników w kontekście 

funkcjonalnym a nie dysfunkcjonalnym. W konsekwencji próba wskazania katalogu działań 

ze strony pracodawców i pracobiorców, konieczności mariażu pomiędzy decydentami 

biznesu, uczelniami wyższymi oraz beneficjentami działań obu grup – pracobiorcami ze 

szczególnym uwzględnieniem absolwentów. Dla egzemplifikacji rozważań o wzajemnym 

porozumieniu głównych aktorów rynku pracy zamieszczono studium przypadku 

Elektronicznej Platformy Analizy Kompetencji EPAK. 

Słowa kluczowe: rynek pracy, demograficzne starzenie się społeczeństw, międzygeneracyjne 

zarządzanie, kompetencje, EPAK 

 

Wprowadzenie  

Leszek Kołakowski w tomiku artykułów i esejów „Moje słuszne poglądy na 

wszystko” napisał Ponieważ jesteśmy istotami obdarzonymi inteligencją, umiemy 
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rozpoznawać zagrożenia i unikać czynów, które pociągają za sobą kary; sama inteligencja 

jednak nie uczy nas szacunku ani odruchu bezinteresownej pomocy, ani poświęcenia. Jak 

zauważył Bergson, solidarność mrówek pochodzi z instynktu, lecz u ludzi instynkty nie mają 

takiej siły; sama inteligencja zachęca raczej do egoizmu. Potrzeba życia we wspólnocie jest, 

być może, dla nas potrzebą naturalną, samą w sobie, nie tylko wywodzącą się z konieczności 

obrony przed niebezpieczeństwem; lecz nie wytwarza ona w sposób naturalny poczucia 

szacunku ani altruizmu (…)1. Można odnieść to do aktualnego i znaczącego stanu relacji 

pomiędzy gospodarką, rynkiem pracy i organizacjami a starzeniem się demograficznym 

społeczeństw. Decydując się na przywołanie myśli najwybitniejszego polskiego filozofa, 

opieramy się na wyborze do rozważań triady zagadnień, odgrywających ważną rolę 

w deskrypcji miejsca pracodawcy i pracobiorcy w organizacjach współczesnej gospodarki.  

Pierwsza kategorią ze wzmiankowanej grupy zagadnień jest Gospodarka Oparta na 

Wiedzy. Powiązana z nią jest ściśle tematyka demograficznego starzenia się społeczeństw,  

a tym samym rynku pracy. Ostatnią dopełniającą kategorią naszą triadę zagadnień, jest 

tytułowe międzygeneracyjne zarządzanie potencjałem pracowniczym. Umiemy rozpoznawać 

zagrożenia współczesnego rynku pracy wywołane, bezrobociem, szybkim wzrostem populacji 

w wieku 55-64, a coraz mniej wstępującym na rynek pracy odsetkiem pracobiorców młodych, 

czy też emigracją zawodową wykształconych, kompetentnych specjalistów. Istotnym aby 

diagnozie zagrożeń nie towarzyszyło tylko inteligentne poszukiwanie rozwiązań dla lokalnej 

społeczności, własnej firmy - czyli egoizm, o którym pisze Kołakowski. Jedynie słuszne jest 

podejście holistyczne, traktujące o solidarności uczestników gry rynku pracy, potrzebie  

szacunku i empatii. O sytuacji współczesnych pracodawców mówi się, że zatrudnianie lub 

pozostawianie w organizacji pracowników trzeciego wieku, nie jest już realizacją potrzeb 

dotychczas zatrudnionych, a stanie się potrzebą pracodawców. Utrzymać przedsiębiorstwo na 

konkurencyjnym poziomie, to zatrudniać reprezentantów wszystkich generacji. Generacja, 

inaczej określana jako pokolenie to zbiorowość ludzi w podobnym wieku, o podobnych 

doświadczeniach życiowych. Jest to szczególnie użyteczne, gdy te doświadczenia przypadają 

na okresy przełomowe czy ważne dla społeczeństw.2.  

                                                           
1 Kołakowski L. (1999), Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków: Znak, s. 204-205 
2 Niezgoda M, Czy pokolenie może być stracone? [w:] S. Shchudlo, P. Długosz (red.) Polityka młodzieżowa: 

problemy i perspektywy. Numer 5 (Youth Policy: problems and procpects. Number 5), Shvydkodruk , 

Drohobycz – Przemyśl, 2014. 
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Zmiany przełomowe dla społeczeństw spowodowały przejście od społeczeństwa 

industrialnego do postindustrialnego czy też informacyjnego, a następnie do społeczeństwa 

i gospodarki opartej na wiedzy.  Jeżeli zasadniczą wartością dla społeczeństwa industrialnego 

była praca i jej podział, rozwijany przemysł, kapitał finansowy i technika, to dla kolejnego 

postindustrialnego, informacyjnego już nie. Daniel Bell3 proponuje patrzeć na zmieniające się 

społeczeństwo w kierunku postindustrialnego z dominującą technologią, wyróżniające się od 

poprzedniego charakterem innowacji technicznych modyfikujących wszystkie inne sfery 

życia społecznego. Następny krok w kierunku zmiany, to ewoluowanie  kierunku 

społeczeństwa i gospodarki wiedzy. Wyznacznikiem stało się projektowanie myślenia 

społecznego i gospodarczego w kategoriach posiadania wiedzy umiejętnego jej wykorzystania 

oraz budowania sieci powiązań (np. networking). Aspekt wiedzy bezsprzecznie jest związany 

z kompetencją jej wykorzystania. By zrozumieć zależności jakie powstają w Gospodarce 

Opartej na Wiedzy (knowledge-based economy) (GOW), warto mieć na uwadze przenikanie 

się sfer mających wspólny mianownik: wiarygodnej wiedzy, edukacji i rozwoju kompetencji, 

innowacji, świata rynku pracy i organizacji oraz kapitału ludzkiego.  

1. Generacje pracowników  

Jeżeli chcemy zrozumieć wzajemne powiązania pomiędzy charakterem współczesnego 

społeczeństwa i gospodarki a trendami rynku pracy, to obserwujmy je przez pryzmat kolejno 

następujących po sobie generacji pracowników (tabela 1).  

Tabela 1. Deskrypcja współistniejących na rynku pracy i w organizacjach generacji (pokolenia) 

pracobiorców jako asumpt do międzygeneracyjnego zarządzania potencjałem pracowniczym. 

Generacją seniorów lub weteranów określa się subpopulację urodzonych w latach 1922-

1942. Istotnym dla tego pokolenia jest czas historyczny, na jaki przypadła aktywność 

zawodowa - drugiej wojny światowej oraz późniejszych zmian politycznych, społecznych 

i gospodarczych, co zdeterminowało percepcję miejsca pracy i system wartości. To również 

czas społeczeństwa industrialnego. Pokolenie seniorów zyskało sobie etykietę „ludzie jednej 

organizacji”, co oznacza, że ich ścieżki zawodowe przebiegały głównie w jednym i dość 

stabilnym miejscu zatrudnienia. Aktualnie są to głównie osoby nieaktywne zawodowo.  

                                                           
3 Daniel Bell w książce The Coming of Post-industrial Society , opublikowanej w 1973 roku używał określenia 

„społeczeństwo postindustrialne”, co było tożsame z określeniem „społeczeństwo informacyjne” i traktowane 

jako jego synonim, Dobrowolski Z., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella za: Webster, 2002, 

s. 114. http://www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/08.pdf (na dzień 20 listopada 2014). 
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Preferowane wartości: poszanowanie norm prawno – organizacyjnych, tradycji; potrzeba 

odwoływania się do autorytetów; obowiązkowość, lojalność wobec tradycji, akceptacja dla 

formalnego stylu pracy.  

Znaczenie dla organizacji: współistnienie z młodszymi generacjami pracowników, pozwala 

pełnić rolę przewodnika lub mentora w przekazywaniu swojego doświadczenia i wiedzy, co 

w wielu branżach jest kluczowe. Weterani, to ostanie ogniwo łączące przeszłość 

organizacyjną z jej przyszłością.  

Generacją baby boomers (BB) określa się subpopulację urodzonych w latach 1942 – 1964. 

Pokolenie wyżu demograficznego, aktualnie stanowi największą grupę pracowników 50+, 

jeszcze aktywną  zawodowo, bardziej ukierunkowaną  na karierę zawodową w jednej firmie, 

niż mobilną. Polskie pokolenie BB w wyniku zmian politycznych i gospodarczych, to 

pracownicy o biografii dwóch rynków pracy, co zaskutkowało różnym statusem 

zawodowym. To grupa pracobiorców najdotkliwiej „testowana zawodowo” w nowych i co 

istotne dynamicznie zmieniających się warunkach pracy, także pod względem 

technologicznym. Czas aktywności zawodowej BB przypada na ewoluowanie społeczeństwa 

industrialnego do postindustrialnego i społeczeństwa wiedzy.  

Preferowane  wartości: podmiotowość i autonomia pracownika a jednocześnie praca 

wartością autoteliczną; zaangażowanie w pracę, problemy środowiska lokalnego; 

Pracownicy BB odnoszą się z respektem do statusu zawodowego, porządku hierarchicznego 

organizacji, tytułów zawodowych i naukowych, wykazują się cierpliwością, 

odpowiedzialnością i umiejętnością pokonywania trudności. Współistnieją z nowym 

pokoleniem pracowników, często rówieśnikami swoich dorosłych dzieci. Pokolenie wyżu 

demograficznego musiało przedefiniować swoje role zawodowe w zderzeniu z nowymi 

wymaganiami rynku pracy. Głównie do tego pokolenia adresowane są programy pomyślnego 

starzenia się (ang. successful aging) 

Znaczenie dla organizacji: pokolenie BB po osiągnięciu wieku emerytalnego, nadal chce 

pozostać na rynku pracy np. w niepełnym wymiarze czasu pracy lub otwierając swoją 

działalność gospodarczą. Organizacje zyskują dzielącego się doświadczeniem i wiedzą 

fachową pracownika z długim stażem i dużym dorobkiem, który ponadto nie konkuruje z 

pokoleniem młodszych pracowników o stanowiska.  

Generacja X, subpopulacja urodzonych w latach 1965-1979. Podobnie jak poprzednia 

generacja są beneficjentami zasadniczych zmian politycznych, społecznych i gospodarczych 
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w Europie i w Polsce (stan wojenny, zmiana ustrojowa, poszerzenie struktur UE, 

globalizacja, zaistnienie Web 2.0 i telefonu komórkowego, prywatyzacja, restrukturyzacja, 

fuzje przedsiębiorstw, kryzys ekonomiczny oraz konflikty międzynarodowe). Kompas tego 

pokolenia wskazuje jako główny kierunek: pracę i rozwój, jednakże wchodzą na rynek pracy 

zajęty jeszcze przez BB (około 1/3 wszystkich pracowników w Polsce). Instrumenty do 

budowania własnej pozycji zawodowej i statusu dla iksów to: poczucie niezależności, 

podmiotowości, realizacja różnorodnych  zadań. Funkcjonowanie iksów na rynku przypada 

na czas zmian w gospodarce i jej organizacjach (rosnący poziom bezrobocia; strategia 

personalna ewoluuje w kierunku ilościowej a nie jakościowej; coraz częściej zatrudnienie na 

umowę cywilno-prawną; zwiększone wymagania kompetencyjne, a desygnat dyplomu 

magistra nie jest już wystarczający). Reprezentanci tego pokolenia są często w dualnej 

sytuacji życiowej, równocześnie pełniąc rolę opiekunów własnych dzieci i starzejących się 

rodziców. Głównie do tego pokolenia adresowane są programy równowagi pomiędzy życiem 

zawodowym a prywatnym (work – life - balance). 

Preferowane wartości: rozwój zawodowy i osobisty stanowią istotną konstytuantę. Pokolenie 

X podporządkowuje sferze zawodowej, inne sfery swojego życia - prywatną, rodzinną 

(z tego też powodu nazywane jest pokoleniem slackerów  - pokoleniem leni). Jest to również 

pokolenie „skażone” kryzysem autorytetów, tradycyjnych wartości, negacją poglądów 

rodziców, postrzegające siebie jako bezużyteczne, nie spełniające wymagań współczesnego 

rynku pracy, „społecznie bezdomne” - jak opisuje je Bauman.   

Znaczenie dla organizacji: w budowaniu biografii zawodowej znaczenie ma edukacja, 

przywiązanie do ciężkiej pracy, profesjonalizm i niekonwencjonalne metody i techniki 

działania. Iksy są zdecydowanie ważnym międzypokoleniowym łącznikiem w transferze 

wiedzy.   

Generacja Y, nazywana również pokoleniem millenium. Mianem tym obejmujemy populację 

urodzonych w latach 1980-1989. Czwarte, współistniejące na rynku pracy pokolenie 

zatrudnionych i zatrudniających -  wychowane i wyedukowane w społeczeństwie 

informacyjnym. Obecni 20-30 latkowie, to indywidualiści o dużym poczuciu własnej 

wartości, wyraziciele zasady „wyróżnij się” i zdobywcy sukcesów. Dobrze przygotowani 

zawodowo i traktujący swoje kompetencje jako własność, którą można zawsze przenieść do 

innego pracodawcy. Igreki odmiennie od swoich poprzedników, iksów, nie stawiają sobie za 

cel osiąganie sukcesu poprzez ciężką pracę, ale poprzez budowanie swojej biografii 

zawodowej na drodze rozwoju w innowacyjnym dobrze zaprojektowanym środowisku pracy, 
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zatrudnienie u lidera rynku gospodarczego i lidera płacowego, co ma swoje konsekwencje 

w egzekwowaniu warunków pracy (np. czas pracy, kafeteryjność wynagrodzenia, 

motywatory krótkoterminowe i długoterminowe, perksy). Pracownicy millenijni gotowi są 

zamienić wysokość wynagrodzenia na możliwość rozwoju osobistego. Przestrzenią 

architektoniczną w jakiej dobrze się czują są biura typu open space. 

System wartości:  asertywność, ambicja, kreatywność,  uczestnictwo w życiu społecznym 

i obywatelskim, korzystanie ze ścieżek edukacyjnych i ustawiczne kształcenie się, swoboda 

wypowiadania własnych poglądów, mniejsze przywiązanie lojalnościowe do pracodawcy. 

Miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko i charakter wykonywanych zadań jest dualnie 

traktowane - jako wartość sama w sobie oraz stwarzanie możliwości dla lepszego rozwoju. 

Poświęcenie życia osobistego dla pracy jest nieakceptowane. Pozytywnie ukierunkowani na 

aktywność zawodową, traktują pracę zawodową jako narzędzia realizacji celów życiowych 

i pasji poza zawodowych. 

Znaczenie dla organizacji: potrafią sprostać oczekiwaniom synchronicznego wykonywania 

zadań i pracować z każdego miejsca na świecie. Wyrażają gotowość zespołowego działania,  

wpływania na rozwój macierzystej organizacji (poczucia sprawstwa - wiem czemu służy 

moja praca, znam sens i efekt pracy). Oczekują feedbacku, możliwości awansu i partnerstwa 

biznesowego z firmą, a jeżeli pracodawca to rozumie, zyskuje pracownika, który będzie 

generował zyski dla firmy, budował atmosferę współpracy (igreki są przeciwne rywalizacji) i 

utożsamiał się z kulturą organizacyjną.  

Generacja Z lub C (ang. digital natives). Pokolenie Y ma już swoich następców. Urodzeni po 

1990 roku, obecni absolwenci szkół i uczelni wyższych - wykształceni w warunkach 

społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy oraz warunkach „smogu informacyjnego”. 

W jeszcze większym stopniu wykorzystują technologie informacyjne, innowacyjne 

rozwiązania i skutecznie funkcjonują w złożonych sieciach. Komunikują się ze sobą jako 

pracownicy formalno-prawnie istniejących organizacji częstokroć poprzez wirtualne 

platformy, fora i portale społecznościowe. Pokolenie społeczeństwa wiedzy to nowy typ 

pracownika - „hybryda” wiedzy, międzykulturowych kompetencji, tworzący nowe 

technologie (a nie prześcigany przez ich rozwój), wielozadaniowy, jeszcze intensywniej 

wykorzystujący aplikacyjność Internetu, budujący sieci społeczne dla wymiany know – how, 

doświadczeń i kontaktów zawodowych jak również prywatnych. Powołując się na dane 

demograficzne, zetki w 2020 będą stanowić 1/3 wszystkich pracowników.  

System wartości: interaktywność, otwartość na organizacje mniej sformalizowane i mniej 
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hierarchiczne, znaczenie ma feedback a praca projektowana jest oczekiwanym 

i akceptowanym wyzwaniem, bardziej otwarci na zmiany niż poprzednie pokolenia – m.in.: 

obywatele UE, edukowani w rzeczywistości kryzysu finansowego, zamachów 

terrorystycznych oraz  dominacji nowoczesnych komunikatorów. 

Znaczenie dla organizacji: Jeszcze na rynek pracy nie weszli, więc można tylko 

prognozować ich znaczenie. Bardzo przydatni dla organizacji przyszłości z uwagi na 

umiejętność kreowania sieci powiązań międzyorganizacyjnych. Odnajdujący się 

w organizacjach inteligentnych, sieciowych i wirtualnych, dla których znaczące jest 

projektowanie myślenia w kategoriach: posiadania wiedzy o faktach, wiedzy naukowej 

i uczynienie z niej towaru rynkowego.  

Generacja A (ALFA). Urodzeni w XXI wieku. Pokolenie charakteryzowane jako posiadające 

największy potencjał materialny i technologiczny. Czy będzie  to pokolenie beneficjentów 

tylko tego co wypracowały poprzednie, czy też aktywnie kształtujące nową jakość pracy, 

rzeczywistości organizacyjnej, społeczno-gospodarczej – zweryfikuje przyszłość.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kozłowski M. (2012), Employer branding. Budowanie wizerunku 

pracodawcy krok po kroku, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, s. 21-28; Mamak-Zdanecka M., 

Maksymowicz A. (2014), Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy kontekście monitoringu 

losów absolwentów [w:] S. Shchudlo, P. Długosz (red.) Polityka młodzieżowa: problemy i perspektywy. Numer 

5 (Youth Policy: problems and procpects. Number 5), Drohobycz – Przemyśl: Shvydkodruk , s. 46-48; Mamak-

Zdanecka M. (2011), Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Antycypowane zmiany [w:] B. Gąciarz, M. 

Mamak-Zdanecka (red. nauk.) Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Łódź: Printpap, s. 177-183. 

2. Rynek pracy a demografia  

Europa jest obecnie najstarszym kontynentem. Publikowane przez Eurostat 

przewidywania dla państw Unii Europejskiej w okresie od 2008 roku (przyjętego jako 

bazowy a horyzont prognozy przyjmując na 2060 rok), zdecydowanie wskazują na wzrost 

w populacji osób w wieki 65+ (z odnotowanego odsetka 17,4% do 29,5%) oraz zwiększający 

się udział ludności w wieku 80 lat i więcej (wskaźnik procentowy zwiększy się z 4,6% do 

12%). Niemalże 30% populacji Unii Europejskiej, będzie mieć 65 lat i więcej. Zarówno 

prognozy demograficzne ONZ, jak i Eurostat utrzymują, że populacja Polski będzie 

wyróżniała się jedną z najstarszych struktur wieku w Europie. W Polsce odsetek osób 

w wieku 65 lat i więcej wyniesie 22% w 2020 roku, przesuwając nas z grupy krajów 

„przedpola starości” do grupy krajów „starości demograficznej”. Również pod względem 
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mediany traktowanej jako zaawansowane narzędzie do pomiaru starzenia się społeczeństw, 

populacja w Polsce w 2060 roku osiągnie poziom 54 lat4.  

Prospektywne ujęcie rynku pracy musi uwzględniać nie tylko zmiany w ruchu 

naturalnym populacji, ale również w ruchu wędrówkowym. Mobilność wewnętrzna na rynku 

pracy jest liniowo uzależniona od zmian na regionalnych rynkach pracy, sytuacji 

mieszkaniowej oraz rozwoju infrastruktury transportowej. Migracja zewnętrzna natomiast jest 

bardziej selektywna niż wewnętrzna a głównymi czynnikami push i pull są posiadane 

kompetencje, które nie znajdują popytu na dostępnym krajowym rynku pracy lub są zbyt 

nisko wynagradzane. Strukturę społeczno-demograficzną zasobów pracy w Polsce do 2010 

roku ukształtowały dwa wyże demograficzne (obecnie funkcjonująca na rynku pracy 

Generacja BB oraz Generacja X). Kolejna dekada 2010-2020 jest i będzie, cechować się 

wyraźnym obniżeniem liczebności osób w wieku produkcyjnym, szacowanym na poziomie 

22,6 mln. w 2020 roku. Kluczową jest nie tylko tendencja do kurczenia się zasobów pracy ale 

to, że w pierwszej kolejności gwałtownie spada odsetek udziału grupy w wieku niemobilnym 

(Generacja BB) – do około 2015 roku. Natomiast w latach 2015-2020 spadać będzie udział 

procentowy w rynku pracy zasobów w wieku mobilnym (18-44 lata, czyli Generacji X i Y). 

W kolejnej dekadzie, czyli do 2030 roku tendencja procentowa uczestnictwa na rynku pracy 

młodego pokolenia pracobiorców będzie się utrzymywać na zbliżonym poziomie do 

poprzedzającej dekady i jest oszacowana na poziomie do 20,08 mln. Oznacza to, że 

subpopulacja pracobiorców zmniejszy się do 60, 8 pkt. procentowych w 2020 roku i 58,2 % 

do roku 2030. Nie są to jednak jedyne niepokojące wartości dla rynku pracy, bowiem 

następuje równocześnie szybki wzrost udziału pozostających poza rynkiem pracy osób 

w wieku 75 lat i więcej5.   

Koniec z pracą Generacji BB? Otóż nie, wśród pracodawców zmienia się nastawienie 

do starszych pracowników. Ubytek zasobów pracy, przedłużenie trwania życia i  deklarowany 

przez Polaków lepszy poziom zdrowia weryfikuje decyzje związane z polityką personalną 

przedsiębiorstw i instytucji. Pracownicy nie tylko nie chcą odchodzić na emeryturę ale  

                                                           
4 Kurkiewicz J. (red.) Procesy demograficzne i metody ich analizy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie, Kraków 2010, s. 44-57; Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M., Rutkowska L. , Prognoza 

ludności na lata 2014-2050, Zakład Wydawnictw Statystycznych. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. pdf. 

2014. 

 
5 5 Kurkiewicz J. (red.) Procesy demograficzne …op. cit., s. 285-297. 
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niejednokrotnie kontynuują swoją aktywność zawodową po przejściu na emeryturę (poza 

zawodami, w których nie można funkcjonować w pełni efektywnie i stanowiskami pracy, 

które wymagają szybkości, precyzji i sprawności psycho-fizycznej). Jak wskazują 

doświadczenia firm, wartością takiego zasobu pracobiorców jest uczciwość (na którą 

pracodawcy czterech branż Małopolski w badaniu Bilansu Kapitału Ludzkiego wskazali 

jednomyślnie jako kompetencję krytyczną – konieczną i trudną do pozyskania6), lojalność 

wobec swojego pracodawcy (konsekwencja poszanowania dla wartości pracy w jednej firmie 

przez całe życie zawodowe), obowiązkowość, chęć pomocy w adaptacji młodszym 

pracownikom do zawodu i miejsca pracy oraz brak roszczeniowej postawy. Prospektywne 

myślenie pracodawców pozwoli na przygotowanie w czasie instrumentów do efektywnego 

zarządzania pracowników starszych w przyszłości, obecnie przynależących do Generacji X.  

Zauważmy, że Generacja BB aktualnie podlega swoistemu typowi mobilności 

zawodowej. Wśród przedsiębiorców są tacy, którzy przepracowawszy cale swoje życie 

zawodowe w jednej firmie na etacie i nie zadowalając się przejściem na emeryturę zakładają 

własną działalność gospodarczą. Motywacje „przedsiębiorców – seniorów” są dwojakiego 

rodzaju: chęć drobienia do skromnej emerytury lub realizacja marzeń o biznesie, który 

wdawał się mniej stabilny niż działalność gospodarcza. Słabsi fizycznie, o nierównych 

szansach w biznesie wygrywają w stosunku do młodych adeptów biznesu – posiadaną wiedzą, 

doświadczeniem, siecią kontaktów, kapitałem finansowym oraz racjonalną kalkulacją 

ryzyka7. Połączenie energii i pomysłowości młodych pracowników z doświadczeniem wieku 

dojrzałego i siecią sprawdzonych powiązań wypracowanych przez okres dotychczasowej 

pracy zawodowej, może być tylko źródłem sukcesu. Podkreślić należy jeszcze jedną ważną 

prawidłowość, szczególnie widoczną w branży handlu i usług. W sytuacji rozwijającej się 

„siwej ekonomii” (silver economy) i konkurowania o klienta, seniorzy są atrakcyjnymi 

klientami - ale wolą kontaktować się z pracownikami w podobnej kategorii wiekowej niż 

młodszymi8.  

 „Inteligentne rozwiązania kadrowe” nakazują uwzględniać konsekwencje starzenia 

się organizmu, co w logicznie powoduje stosowanie odmiennego podejścia do starszych 

                                                           
6 Górniak J. (red.) Kompetencje Polaków a potrzeby gospodarki polskiej. Raport podsumowujący IV edycję 

badań BKL, s. 47-53, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014 

http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20140523082725/BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf?14008

26454 (na dzień 10 stycznia 2015). 
7 Cieślik J., Przedsiębiorczość polityka rozwój, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014, s. 54-55 
8 Zakrzewska M., Okiem pracodawcy [w:] M. Kiełkowska (red.) Zeszyty demograficzne. Rynek pracy wobec 

zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013, s. 238-245 
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pracowników, w stosunku do młodszej i średniej grupy pracobiorców zatrudnionych w tej 

samej firmie.  Opracowując strategię personalną w odniesieniu do segmentu kadr w wieku 55 

- 64 lat  i więcej, pracodawcy powinni uwzględnić następujące obszary polityki firmy:  

 zdrowie i profilaktyka, wspieranie aktywności fizycznej, realizacja programów Work - 

Life -Balance ; 

 włączenie starszych pracowników w proces doradztwa zawodowego - mentoringu 

(przy jednocześnie podtrzymaniu ciągłości wykonywania zadań na danym 

stanowisku); 

 organizowanie ergonomicznej i przyjaznej przestrzeni pracy; 

 operowanie elastycznymi formami organizacji czasu pracy; 

 dopasowane do tej grupy pracowników formy i treści podnoszenia kwalifikacji9. 

W ramach działań wewnątrz firmy pracodawcy mają wiele narzędzi do udzielania 

wsparcia najstarszej grupie wiekowej swoich pracowników. Niekiedy jest to jedynie zmiana 

perspektywy widzenia ich sytuacji w firmie, bez konieczności nakładów finansowych. 

Zainwestowanie w dodatkowy pakiet usług medycznych, ubezpieczenie, wydłużony płatny 

urlop może być opłacalną inwestycją. Starsi pracownicy, mając doświadczenie zawodowe, 

z bardzo dobrym efektem pełnią rolę opiekuna –mentora. Przypisana ich wiekowi cierpliwość 

jest dobrą równowagą dla niecierpliwości pracowników Generacji Y i Z. Korzyści czerpią 

obie strony. Zarówno przedsiębiorstwo, oszczędzając wydatki na szkolenie młodych adeptów 

zawodu, wdrażając ich w strukturę firmy, obowiązki na danym stanowisku, ale również 

wprowadzając w system wartości kultury organizacyjnej. „Pracownicy – seniorzy” czują się 

docenieni, mają poczucie sprawstwa, że wspomagają proces adaptacyjny nowozatrudnionego 

pracownika. Proces przygotowania nowego pracownika (nawet z dyplomem najbardziej 

prestiżowej uczelni) jest czasochłonny i kosztowny. Wartością dodaną jest to, że buduje się 

sieć relacji opartych na współpracy i wzajemności, bowiem starsi pracownicy również mają 

wiele do nauczenia się od młodego pokolenia - biegłego w poruszaniu się po aplikacjach 

internetowych, kreatywnego i zorientowanego na nowe sposoby rozwiązywania problemów 

merytorycznych – zawodowych.  

Można z dużą dozą pewności założyć, że nasi sprawdzeni pracownicy, będą spełniać 

rolę mentora, sumiennego lojalnego pracownika, kiedy pracodawca zapewni przyjazne 

środowisko pracy pod względem zorganizowania przestrzeni, opieki zdrowotnej, 

                                                           
9 Tamże 
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elastycznego czasu pracy, szkoleń dedykowanych tej właśnie grupie, a nie bieżących 

ogólnych.  

 

Zamiast zakończenia. Zatrudnialność jest bardzo ważnym procesem w każdej 

organizacji, ale wymaga to tym bardziej uwagi i dobrze „uszytych na miarę danej firmy” 

decyzji, im bardziej mamy do czynienia z zarządzaniem międzygeneracyjnym kapitałem 

ludzkim, kiedy w jednej firmie pracobiorcami są młodzi ludzie i starsi pokoleniowo 

przełożeni, podwładni i współpracownicy. Zatrudnianie pracobiorcy niezmiennie opiera się na 

przywiązaniu do kompetencji kandydata – jego wiedzy i doświadczenia, talentu oraz 

umiejętności. Praktycznym i innowacyjnym rozwiązaniem jest prognozowanie popytu na 

pracę i kompetencje (społeczne, osobiste, menedżerskie, zawodowe), co oznacza odniesienie 

się do konkretnego rynku pracy i docelowe dla niego konfrontowanie ofert pracodawców 

z ofertami potencjalnych pracobiorców. W Polsce podjęte zostały w 2011 roku ustawowe 

działania mające na celu monitorowanie losów zawodowych absolwentów. Badania i analizy 

alokacji absolwentów według sektorów gospodarki, grup zawodowych, typu wykształcenia, 

napływu i odpływu w układzie regionalnych rynków pracy, pozwolą na projektowanie 

prognostyczno-informacyjnego systemu dla ukierunkowania edukacji akademickiej 

i równowagi popytu na pracę z podażą pracy. Egzemplifikacją działań na rzecz takiego 

dopasowywania kadr do potrzeb rynku pracy jest studium przypadku Platformy EPAK.  

Studium przypadku: Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji (EPAK) 

Innowacyjny projekt: „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI 

wieku”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej. 

Projektodawca – Realizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

w Krakowie. 

 Beneficjenci:  uczelnie wyższe, absolwenci, pracodawcy.  

Projektodawca wdrożył system Elektronicznej Platformy Analizy Kompetencji (EPAK) -  

narzędzie, które powstało dla celów monitorowania losów absolwentów i walidacji efektów 

kształcenia w uczelniach wyższych. Innowacyjny portal internetowy Platforma EPAK 

dedykowany jest trzem zdefiniowanym grupom aktorów rynku pracy: uczelniom, 

absolwentom, pracodawcom. Wdrożenie finalne Platformy EPAK poprzedzone było 

zaplanowanymi w realizacji projektu etapami: przygotowania oraz wdrożenia 
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z wyodrębnionymi fazami testowania wstępnego i wdrożeniowego. Na wymienionych 

etapach uczestnikami Platformy były polskie uczelnie o różnym profilu kształcenia 

(medycznym, pedagogicznym, humanistycznym, inżynierskim, przyrodniczym, wychowania 

fizycznego i rekreacji, ekonomicznym i finansowym, zarządzania, marketingu, 

rachunkowości, gospodarki morskiej), co pozwoliło na wypracowanie finalnego 

uniwersalnego narzędzia elektronicznego do monitoringu losów zawodowych absolwentów. 

Wśród uczelni krakowskich o różnym ukierunkowaniu edukacyjnym uczestnikami Platformy 

były uczelnie publiczne oraz jako jedyna uczelnia niepubliczna - Wyższa Szkoła Zarządzania 

i Bankowości w Krakowie. Przystąpienie uczelni do programu nie wiązało się z żadnymi 

dodatkowymi kosztami, a Główny Administrator Systemu EPAK utworzył dedykowane 

konto dla uczelni pozwalające pracownikom funkcyjnym, związanym z jakością kształcenia 

na pracę w systemie EPAK, z danymi pozyskiwanymi w trakcie ankietowania studentów. Po 

założeniu konta w systemie EPAK, testować funkcje mieli także możliwość dwaj pozostali 

beneficjenci – absolwenci i pracodawcy realizując ideę networkingu.    

Platforma EPAK, zorganizowanego komunikowania się w układzie horyzontalnym a nie 

wertykalnym, gdzie wszyscy beneficjenci równoprawnie znajdują się w sieci wspólnych 

kontaktów i wzajemnie spójnych działań. Idea EPAK polega na udostępnieniu Platformy do 

badania opinii absolwentów, uczelni i pracodawców w ramach wzajemnej wymiany 

doświadczeń. Projekt wielofunkcyjnego nowoczesnego monitorowania losów absolwentów, 

celem diagnozowania efektów kształcenia i zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji oraz 

modyfikowania programów kształcenia, tak aby podaż kompetencji przyszłych 

pracobiorców, a dzisiejszych studentów odpowiadała popytowi na rynku pracy. Absolwenci 

na tym rynku pracy mają mieć poczucie bycia cenionymi specjalistami. Innowacyjność 

Platformy EPAK polega na wprowadzeniu rozwiązań technologicznych (zaawansowane 

informatycznie narzędzie, które pozwala w prosty, zautomatyzowany sposób ankietować, 

przetwarzać, archiwizować  dane oraz na ich podstawie tworzyć raporty) i metodologicznych 

(monitorowanie losów zawodowych absolwentów w pierwszym okresie sześciu miesięcy po 

ukończeniu studiów oraz dalszym po kolejno trzech i pięciu latach). Nowatorskość 

rozwiązań EPAK pozwala: na redukcję kosztów i czasu prowadzenia badań monitoringu; 

rozwiązuje problem niskiej responsywności i fragmentaryczności uzyskanych opinii. Należy 

wskazać również, że Platforma zabezpiecza przechowywane i przetwarzane informacje. 

Pozyskane dane faktograficzne trafiają do bezpiecznego systemu, który automatycznie 

generuje wyspecyfikowane raporty. Poufność danych w systemie EPAK jest 
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zagwarantowana przez Projektodawcę i Realizatora. Na poziomie operacyjnym poprzez 

zastosowanie mechanizmów zabezpieczających „wyciek danych”; anonimizację 

pozyskiwanych danych. Na poziomie technologicznym poprzez korzystanie z bezpiecznych 

serwerów i procedur zabezpieczających przechowywanie danych.  

Motto Platformy EPAK brzmi: „Załóż konto i kreuj przyszłość. Twoje zdanie się liczy”.  

Korzyści dla absolwentów:  Epak daje możliwość techniczną i treściową do formułowania 

opinii o programie studiów i nabytych umiejętnościach w trakcie edukacji akademickiej. 

Uczestniczący absolwenci w komunikacji na internetowym portalu EPAK, stają się 

uczestnikami wymiany informacji, tym samym realnie wpływając na kształtowanie 

programu studiów. Dzięki elektronicznemu ankietowaniu, możliwemu także poprzez 

wykorzystanie aplikacji na urządzenia mobilne, EPAK pozwala szybko i skutecznie dotrzeć 

do absolwentów oraz pracodawców. Kluczową jest opinia absolwentów, ponieważ to oni są 

ekspertami weryfikującymi jaka wiedza, które umiejętności i kompetencje społeczne 

przydają im się najbardziej w pracy zawodowej. Wartością dodaną jest interaktywność - 

możliwość załączenia swojego CV w systemie, widocznego dla potencjalnych pracodawców 

oraz możliwość odpowiadania na publikowane oferty pracy. Studenci, jeszcze nie 

absolwenci mogą nawiązać wiele ciekawych kontaktów zawodowych, pozyskać ciekawe 

staże i praktyki. 

Korzyści dla uczelni: EPAK to funkcjonalny, użyteczny i efektywny system monitorowania 

losów absolwentów. Umożliwia wprowadzenie jednolitej metodologii w badaniu losów 

zawodowych absolwentów, pomimo różnych kierunków, stopni kształcenia oraz statusu 

uczelni publicznej lub niepublicznej (ewaluacji efektów kształcenia z możliwością 

porównywania wyników analiz na poziomie międzyuczelnianym). Cała procedura badania 

przebiega na internetowej platformie, eliminując wysyłanie i zbieranie papierowych 

formularzy. Uczelnie mogą samodzielnie w prosty sposób przygotowywać kwestionariusze 

ankiet w oparciu o wzorce Platformy, dostosowując je do kierunku i specjalizacji kształcenia. 

Innowacyjne rozwiązania systemu EPAK odnoszą się nie tylko sprawnego i łatwego 

pobierania danych w procesie ankietowania. Skrócony jest w stosunku do dotychczasowych 

rozwiązań czas opracowywania danych i przygotowywania opracowań raportowych, co 

istotne według indywidualnie zdefiniowanych przez uczelnie kryteriów. Opracowania zatem 

spełniają kryterium trafności, rzetelności i efektywności poprzez obniżenie kosztów druku 

opracowań i poświęconego czasu.  

Korzyści dla pracodawcy: EPAK to zaproszenie przedsiębiorstw i instytucji jako ważnych 
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interesariuszy do budowania networkingu ze środowiskiem akademickim, celem 

uczestnictwa w kształtowaniu procesu edukacji przyszłych kadr dla gospodarki. Pracodawcy 

uczestnicząc w prostym i intuicyjnie obsługiwanym systemowym panelu EPAK mogą 

dostarczać informacji zwrotnych o poziomie kompetencji zatrudnionych absolwentów oraz 

formułować rekomendacje dla procesu kształcenia akademickiego. Ponadto pracodawcy 

mogą wskazywać ranking uczelni,  najlepiej przygotowujących do pracy w danej branży.  

Klub EPAK: system EPAK pozwala na szczególne wykorzystanie interaktywności 

wszystkich trzech grup uczestników Platformy: absolwentów, uczelni, pracodawców. Idea 

Klubu polega na wprowadzeniu moderowanego forum dyskusyjnego na temat jakości 

kształcenia akademickiego w Polsce, dając każdej ze trzech stron możliwość komentowania i 

formułowania opinii, proponowania rozwiązań, czy też dzielenia się rekomendacjami 

wynikającymi z prowadzonych badań.  

[zaadaptowano za: http://epak.edu.pl/; Broszura dla studentów: EPAK w pytaniach i praktyce. Elektroniczna 

Platforma Analizy Kompetencji w 23 pytaniach. Jak pomóc poprawić jakość kształcenia w szkołach wyższych w 

Polsce oraz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy przy pomocy systemu EPAK, Kraków 2015; Broszura dla 

uczelni: Zapytaj mnie o EPAK. Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji w 23 pytaniach. Jak skutecznie 

monitorować jakość kształcenia w szkole wyższej oraz poznawać edukacyjne potrzeby rynku pracy przy pomocy 

systemu EPAK Kraków 2015; Broszura dla pracodawców: EPAK w 29 pytaniach. Elektroniczna Platforma 

Analizy Kompetencji – powiedz nam czego oczekujesz od absolwentów. Jak zmienić polski system kształcenia, 

aby na rynek pracy trafiali ludzie posiadający przydatne dla przedsiębiorców umiejętności. Powiedz nam czego 

potrzebujesz i miej wpływ na programy kształcenia studentów Kraków 2015; Ewaluacja zewnętrzna produktu 

finalnego w ramach projektu innowacyjnego testującego „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu 

uczelni XXI wieku”, EPAK, Kraków 2014.   
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