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Joanna Gajda, Oksana Seroka-Stolka
Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń  
warunkiem efektywnej działalności organizacji

Wprowadzenie

Jednym z istotnych problemów współczesnych społeczeństw na różnych etapach 
rozwoju jest właściwe i umiejętne wykorzystanie potencjału, jakim są ludzie zatrud-
nieni w różnego typu organizacjach. Ich wiedza, umiejętności, doświadczenie zawo-
dowe i życiowe stanowią ważny składnik zasobów organizacji, w znacznym stop-
niu decydujący o jej rozwoju, przeobrażeniach i przetrwaniu na rynku. Zadaniem 
menedżerów jest nie tylko odpowiednie wykorzystanie tych wszystkich elementów 

W artykule podjęto tematykę dotyczącą istoty zarządzania pracownikami różnych 
pokoleń, omówiono jego rolę w procesie zarządzania organizacją. Zarządzanie 
zespołami zróżnicowanymi pod względem wieku wymaga uwzględnienia kwestii 
związanych z jakością relacji międzypokoleniowych. Mając na uwadze poprawę 
interakcji społecznych, przybliżono istotę, uwarunkowania dialogu międzypokole-
niowego oraz wynikające z niego korzyści. Scharakteryzowano podstawowe czyn-
niki sprzyjające współpracy w zróżnicowanym wiekowo środowisku. Do głównych 
czynników umożliwiających osiągnięcie oczekiwanych rezultatów zaliczono: zro-
zumienie, empatię, tolerancję, komunikowanie się. Zaprezentowano wyniki badań 
pilotażowych prowadzonych wśród pracowników wielu organizacji, studiujących 
zaocznie na Politechnice Częstochowskiej. Celem tych badań była diagnoza pozio-
mu relacji międzypokoleniowych.

Słowa kluczowe: pracownicy różnych pokoleń (workers representing different generations), włączenie 
społeczne (social inclusion), dialog międzypokoleniowy (intergenerational dialogue)
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dla dobra organizacji, ale także stworzenie odpowiednich warunków pracownikom, 
by mogli spełnić się w pracy, rozwijać posiadaną wiedzę i doskonalić umiejętno-
ści. Na pewno problem zarządzania ludźmi jest niezwykle złożony, obejmuje wiele 
elementów i aspektów. Jednym z ważnych elementów zarządzania kapitałem ludz-
kim jest właściwe wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników z różnych 
pokoleń, w grupie pracowniczej bowiem spotykają się ludzie w różnym wieku. Są 
osoby zaczynające swoją karierę, bez doświadczenia na rynku pracy, osoby, które 
znajdują się w połowie drogi zawodowej, które dużo już osiągnęły, ale wiele jeszcze 
mają do osiągnięcia, a także osoby, których kariera zawodowa dobiega końca. W tej 
sytuacji konieczne staje się pogodzenie tych różnic, odmiennego doświadczenia, 
różnorodnych, czasem wykluczających się, poglądów i dążeń, a wszystko to w celu 
właściwego i efektywnego zarządzania organizacją i wyeliminowania lub ograni-
czenia do minimum tzw. konfliktu pokoleń. Celem artykułu jest zaprezentowanie 
istoty zarządzania różnorodnością pokoleniową w odniesieniu do organizacji oraz 
zdiagnozowanie przebiegu wzajemnych relacji międzypokoleniowych w firmach na 
terenie powiatu częstochowskiego.

Istota zarządzania różnorodnością pokoleniową 

Wobec dynamicznie zachodzących zmian na rynku pracy spowodowanych m.in. pro-
cesem demograficznego starzenia się społeczeństw istnieje silna potrzeba dostoso-
wania działań w sferze organizacji, mających na celu optymalizację wydajności pra-
cy przez zatrudnienie pracowników w różnym wieku. Zarządzanie różnorodnością 
pokoleniową powinno być jednym z priorytetów polityki kadrowej we współczesnej 
organizacji. Istotą tej koncepcji jest uświadamianie sobie istnienia różnic pomiędzy 
pracownikami, a zwłaszcza uwzględnienia ich odmiennych cech charakterologicz-
nych i osobowościowych, oraz dostrzeganie potrzeby zarządzania pracownikami 
w różnym wieku dla poprawy efektywności funkcjonowania organizacji (Kuciński, 
Rutkiewicz, 2012, s. 32). 

Ważne jest, aby zrozumieć, że zarządzanie pracownikami różnych pokoleń to 
ważny czynnik polityki kadrowej organizacji, który nie powinien ograniczać się do 
aspektów ekonomicznych. Pomocne może okazać się wdrażanie systemu dobrych 
praktyk, ukierunkowanego na wspieranie aktywizacji osób w różnym wieku, w celu 
„pełnego urzeczywistnienia potencjału”, od którego zależy zbudowanie i utrzymanie 
wysokiej pozycji organizacji na rynku konkurencyjnym. Wykorzystanie potencjału 
pracowników uwarunkowane jest spełnieniem dwóch kluczowych wymagań. Nie-
zbędne jest z jednej strony posiadanie przez człowieka, bez względu na wiek, takich 
zasobów, jak: wykształcenie, wewnętrzna motywacja, zdolności umysłowe, z drugiej 
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zaś zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w których przyjdzie pracownikowi 
funkcjonować. Choćby pracownicy dysponowali największymi zasobami, a w oto-
czeniu organizacji nie zaistnieją dogodne warunki do ich ujawnienia, z pewnością nie 
zostaną te zasoby wykorzystane. Toteż w kontekście świadomej polityki zarządzania 
różnorodnością nieodzowne jest stworzenie takiej atmosfery pracy, która sprzyjać 
będzie nieustannemu rozwojowi pracowników i umożliwi im samorealizację (Mach-
cińska-Szczepaniak, 2005, s. 137). Osiągnięcie wysokiej efektywności ułatwia dzia-
łalność w atmosferze akceptacji i otwartości, stwarzającej możliwości odkrywania 
nowych perspektyw, torujących pracownikom drogę do ujawnienia posiadanej, ale 
nie wykorzystanej jeszcze wiedzy czy umiejętności. Daje się to zauważyć w grupach 
zdywersyfikowanych, w których osoby w różnym wieku mają do zaoferowania sze-
rokie spektrum możliwości, jakie mogą być stale wykorzystywane na korzyść tak 
grupy, jak i całej organizacji. Jednakże bariera pokoleniowa może być czynnikiem 
powodującym utrudnienia w wymianie informacji. Członkowie grupy wyrażają chęć 
do dzielenia się wiedzą wówczas, gdy mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, 
zbudowane na przekonaniu, że ich wkład pracy zostanie przez innych doceniony. 
Stworzenie tak przyjaznego klimatu pracy znajduje przełożenie na szerokie możli-
wości czerpania z zasobów kapitału ludzkiego (Bjorn i wsp., 2012).

W zarządzaniu pracownikami różnych pokoleń szczególnego znaczenia nabiera 
promowanie włączenia społecznego. Ciekawy sposób rozumienia istoty tego po-
jęcia proponuje Q. Robertson, pisząc: „Poprzez społeczne włączenie rozumie się 
zazwyczaj stopień, w jakim pracownik jest akceptowany i traktowany przez innych 
jako osoba należąca do środowiska pracowników zaangażowanych w realizację za-
dań” (za Wziątek-Staśko, s. 23). Jest to podstawowy warunek osiągania wzrostu po-
ziomu zadowolenia z pracy zawodowej przez reprezentantów wszystkich pokoleń 
(Juchnowicz, 2013, s. 57). Do istotnych czynników ułatwiających skuteczne włą-
czenie zróżnicowanych wiekowo pracowników w nurt życia społecznego zalicza 
się postawy i zachowania członków organizacji. Zdaniem badaczy tej problematyki, 
należy uwzględnić cztery podstawowe czynniki, aby współpraca międzypokolenio-
wa przyniosła oczekiwane rezultaty. Są to (Mazur, 2009, s. 23–24): 

■ zrozumienie, którego celem jest uświadomienie sobie istoty i znaczenia róż-
norodności; kadra kierownicza powinna zrozumieć, że zachowania ludzkie uwarun-
kowane są różnorodnymi czynnikami, a istniejące różnice między pracownikami 
należy zaakceptować;

■ empatia, która polega na zrozumieniu innych osób dzięki posiadaniu zdolno-
ści współodczuwania; lepsze poznanie drugiego człowieka pozwala wczuć się w jego 
położenie; dlatego też niezwykle ważna jest identyfikacja własnych uczuć w celu 
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zwiększenia umiejętności w zakresie efektywnej współpracy w różnych obszarach 
działalności organizacyjnej;

■ tolerancja, która polega na okazywaniu wyrozumiałości dla pracowników o od-
miennych poglądach i zachowaniach uważanych nawet za niewskazane;

■ komunikowanie się, czyli zdolność do nawiązywania porozumienia z ludźmi  
w celu wymiany spostrzeżeń i poglądów, dzielenia się informacjami dla wzbogace-
nia swojej wiedzy.

Scharakteryzowane powyżej czynniki mają zdecydowany wpływ na efektywność 
współpracy w zróżnicowanym środowisku. Skuteczność ich oddziaływania jest tym 
większa, im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej wykazują uczestnicy zespołu. 
Pod pojęciem „inteligencja emocjonalna” rozumie się „świadomość stanów emocjo-
nalnych, umiejętność odczytywania uczuć i potrzeb innych osób oraz zdolność do 
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi” (Mazur, 2009, s. 24). 
Według Ch. Earleya i S. Ang, koncepcja inteligencji emocjonalnej nie jest na tyle 
wystarczająca, aby można było spodziewać się sukcesu w pracy. Prowadzone przez 
nich badania w tym obszarze zaowocowały opracowaniem koncepcji inteligencji kul-
turowej, którą zdefiniowano jako zdolność przystosowania się do zróżnicowanych 
warunków kulturowych. Zdolność ta przejawia się w umiejętności rozpoznawania 
różnic kulturowych, ich właściwego odczytywania oraz wykorzystywania nabytej 
wiedzy do pokonywania wszelkich trudności będących następstwem odmienności. 
Inteligencja kulturowa stanowi wsparcie motywacyjne, które ma na celu poznawanie 
odmienności i stymulowanie do pracy ludzi o odmiennych wartościach kulturowych 
(Mazur, 2009, s. 24–25).

Uwarunkowania dialogu międzypokoleniowego

Organizacja jest miejscem, w którym spotykają się i współpracują ze sobą na co 
dzień trzy pokolenia pracowników: pokolenie Y, do którego należą osoby w wie-
ku 20–30 lat, dopiero wchodzące na rynek pracy, pokolenie X reprezentują osoby  
w wieku 30–40 lat oraz pokolenie 50+, które tworzą osoby o określonym doświad-
czeniu zawodowym. Każde pokolenie żyło w odmiennej rzeczywistości społeczno-  
-gospodarczej i historycznej, więc każde będzie mogło wnieść odmienny wkład 
w pracę, a także różną jakość w postaci odmiennych umiejętności, zachowań, pre-
ferencji, sposobów porozumiewania się. Reprezentanci poszczególnych pokoleń 
pozostają ze sobą w stosunkach zawodowych, czasem mogą to być relacje przyja-
cielskie (Kodatt, 2009. s. 61–65).

Menedżerowie muszą mieć świadomość tego, że organizację należy postrzegać 
przez pryzmat relacji społecznych zachodzących pomiędzy osobami nieprzypad-
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kowo zatrudnionymi. Warunkiem pomyślnej realizacji powierzonych im zadań jest 
dobre samopoczucie i odczuwanie pozytywnych emocji. Gdy pracownicy czują się 
odpowiednio zaangażowani i wewnętrznie zmotywowani do pracy, wtedy organiza-
cja funkcjonuje efektywniej, o czym przekonuje D. Fraser (1999, s. 138) w książce 
„Mierzyć wyżej”, pisząc: „(…) firmy nie rozumieją, że przedsiębiorstwa to nie zbiór 
pozycji, majątku, maszyn i urządzeń. Przedsiębiorstwo to żyjąca społeczność ludzka. 
Wdrożenie zaawansowanych technologii lub efektywniejszych systemów działania 
to nie wszystko. Baczną uwagę zwracać należy na osobiste, emocjonalne i społeczne 
samopoczucie pracowników, jak również na kulturę organizacyjną. 

Dlaczego? Dlatego, że sukces firmy zależy od uwalnianych ukrytych osobistych 
zdolności każdego pracownika. System wartości i etos firmy to nie jedynie przed-
mioty nadplanowych humanistycznych dociekań, ale żywotne elementy majątku 
firmy”. 

Mając świadomość olbrzymiej dynamiki zmian zachodzących we współczesnym 
świecie, spodziewać się można ryzyka zaistnienia zagrożenia dla ciągłości kultury, 
interpretowanej jako skuteczne dostarczenie wsparcia młodemu pokoleniu przez 
starsze. Chodzi o takie wsparcie, które okaże się pomocne w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na nurtujące pracownika pytanie, gdzie jest moje miejsce w organizacji, jaką 
drogę wybrać, by wyzwolić w sobie twórczą energię ukierunkowaną na realizację ce-
lów biznesowych. Z tego typu problemami borykają się zarówno młodsi, jak i starsi. 
Dla starszego pokolenia typowe jest zamykanie się we własnym świecie, zgodnie  
z wyznawanym przez nich poglądem, że w poprzednich latach żyło się inaczej – było 
znacznie lepiej i „mądrzej”. Takie wyidealizowane podejście do socjalistycznej prze-
szłości u niektórych przedstawicieli starszego pokolenia wywołuje u młodych ludzi 
niezrozumienie, a nawet lekceważenie. Dla młodego pokolenia charakterystyczne 
jest natomiast hołdowanie każdym kolejnym modom, co może mieć negatywny 
wpływ na kondycję finansową organizacji. W kontekście powyższych stwierdzeń 
poważnym wyzwaniem dla starszego pokolenia staje się przekazanie własnego do-
świadczenia i posiadanej mądrości życiowej młodym kolegom w sposób życzliwy. 
Młodsze osoby, które charakteryzują się zapałem, świeżością pomysłów, też będą 
musiały sprostać niełatwemu wyzwaniu, w jaki sposób otworzyć się na starszych  
i zmienić stosunek do nich (Jakubowski, 2010, s. 28).

W związku z powyższym kluczowe może okazać się pytanie, czy dialog między-
pokoleniowy jest możliwy. W odpowiedzi na tak postawiony problem należy przy-
jąć, że zarówno starsi, jak i młodzi pracownicy mogą sobie wzajemnie zaoferować 
wsparcie w miejscu pracy. To różnorodność jest istotnym ogniwem tworzącym sieć 
relacji międzyludzkich, na które składają się różne kompetencje, pochodzenie spo-
łeczne, a także różny wiek. Dlatego niezwykle cenne jest stworzenie na poziomie 
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organizacji pomostu pomiędzy pracownikami starszej generacji a młodym pokole-
niem dla pozyskania wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Należy pamiętać, że star-
sze pokolenie ma swój udział w sukcesie organizacji, potrafi „głębiej dostrzec różne 
zależności, zrozumieć zawiłości systemu, jak również inne głębsze, niewidoczne na 
pierwszy rzut oka procesy” (op. cit.). Nie jest istotne, ile pracownicy mają lat – ważne 
jest, czy niezależnie od wieku przejawiają chęci i zdolności do kontaktowania się ze 
sobą oraz podtrzymywania dobrych stosunków. Komunikacja pomiędzy pracowni-
kami różnych pokoleń wiąże się niekiedy z ryzykiem wystąpienia błędnej interpre-
tacji pociągającej za sobą nieporozumienia, a nawet konflikty. Można uniknąć tego 
typu problemów, umożliwiając zróżnicowanym wiekowo grupom pracowniczym 
wypracowanie zbliżonych modeli mentalnych. Zespół zdolny do tego charaktery-
zuje podobny sposób wyrażania opinii w danej sprawie, co nie oznacza, że prowa-
dzi to do asymilacji głównego modelu. Podczas komunikowania się przekazywane 
zgodnie z własnymi modelami mentalnymi informacje mają zdecydowany wpływ 
na zwiększenie synergii wewnątrz zespołu (Mazur, 2009, s. 78). Tworząca się w ten 
sposób sieć społeczna sprawia, że uczestnicy interakcji:

■ „w kształtowaniu formy współdziałania przejdą od asystowania, pomocy  
i wspierania do wzajemnej współzależności, czyli rozumienia tego, że się wzajemnie 
potrzebują;

■ przemieszczają się na wyższy poziom komunikacji;
■ zapobiegają konfliktowi lub przekształcą potencjalny konflikt w bodziec kre-

atywności, innowacyjności i uczenia się;
■ zwiększą wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek;
■ wykreują nowe lub rozwiną już istniejące i powszechnie podzielane w organi-

zacji modele mentalne” (op. cit.).
Dla utrzymania dialogu międzypokoleniowego i współpracy partnerskiej istotne 

jest promowanie nieustannego uczenia się, w które jest zaangażowana cała spo-
łeczność organizacji. Zdarza się niekiedy, że stereotypy są punktem odniesienia do 
dokonywania ocen możliwości poznawczych pracowników. Wielu pracodawców 
uważa, że starzejący się pracownicy mogą mieć trudności w przyswajaniu nowości, 
nie wykazują potrzeby szkolenia się, nie przejawiają twórczych zdolności, niechętnie 
wykonują polecenia swoich młodszych kolegów. Tymczasem prowadzone badania 
w European Foundation for the Improvement of  Living Conditions pokazują, że 
tego typu stwierdzenia mogą okazać się krzywdzące dla starszych pracowników, gdyż 
– jak zauważa P. Paoli – „starzenie się to bardzo dynamiczny proces. Możesz być 
za stary do danej pracy w wieku 30 lat lub za młody w wieku 45 lat. Jest to ciągły 
proces” (Zięba, 2008, s. 38). Według przywołanego autora, nawet pracownik bez 
wymaganego doświadczenia może zrealizować określone zadanie (co świadczy o tym, 
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że jest za młody), a w wypadku innego może zbyt długo reagować lub mieć za mało 
siły (co pokazuje, że jest już za stary). Optymalna okaże się sytuacja, kiedy pra-
cownik ma kompetencje i umiejętności potrzebne do wykonania określonej pracy,  
a zarazem praca ta nie spowoduje u niego jakiegokolwiek uszczerbku. Dla polep-
szenia produktywności starszego pokolenia, która ma istotny wpływ na zatrzymanie 
ich na dłużej w organizacji i utrwalenie solidarności międzypokoleniowej, koniecz-
ne staje się opracowanie w dalszej perspektywie strategii ustawicznego kształcenia,  
w ścisłym związku z ich potrzebami, w ciągu całego okresu aktywności zawodowej 
(Zięba, 2008, s. 38).

Wobec powyższego należy przyjąć, że organizacje powinny umożliwiać pracow-
nikom równy dostęp do różnych form dokształcania i szkolenia. Przykładem do-
brych praktyk w tej dziedzinie powinno być inwestowanie w rozwój kapitału ludz-
kiego bez ograniczeń wiekowych. Niektórym pracodawcom zależy na utrzymaniu  
w firmie starzejącej się i doświadczonej kadry ze względu na posiadaną przez nich 
wiedzę ukrytą, umiejętności i doświadczenie zdobyte w czasie swojej wieloletniej 
pracy. Do pożądanych rozwiązań sprzyjających kształceniu ustawicznemu należą: 
szkolenia w miejscu pracy, dostęp do nowoczesnych technologii mających zasto-
sowanie na szkoleniach w systemie e-learningu (Zięba, 2008, s. 60). Warto pamię-
tać, aby w ramach realizowanych szkoleń koncentrować uwagę na takich obsza-
rach kompetencji, które wpłyną na podwyższenie zaangażowania i wydajności oraz 
wzrost potencjału pracowników w każdym wieku (Pocztowski, Pauli, 2013, s. 17).

Dobrym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest uczenie się od innych. Teoria gru-
powego uczenia się proponuje taki model, który wzbogaca proces uczenia się o moż-
liwość zaprezentowania i argumentowania własnych opinii, co pozytywnie przekłada 
się na zbadanie i analizowanie sądów. W modelu bierze się pod uwagę strukturę, 
której w procesie uczenia się należy przypisać szczególne znaczenie z uwagi na posta-
wienie osoby uczącej się w roli aktywnego podmiotu zorientowanego na przyswa-
janie wiedzy. Elementem warunkującym skuteczność czerpania wiedzy z różnorod-
ności jest przekonanie oparte na świadomości istnienia gwarancji psychologicznego 
bezpieczeństwa. Spośród głównych czynników charakterystycznych dla grupowego 
uczenia się na wyróżnienie zasługują: oczekiwanie na informację zwrotną, możli-
wość dzielenia się wiedzą i zwrócenia się z prośbą o pomoc. Skuteczność procesu 
uczenia się potęguje perspektywa różnorodności, która pełni rolę nie do przecenienia 
w relacji pomiędzy różnorodnością a wydajnością. Zjawisko to zachodzi na pozio-
mie grup roboczych, które mają możliwość przyjmowania odmiennych perspektyw. 
Przez pojęcie „perspektywa” należy rozumieć sposób myślenia i podchodzenia do 
różnorodności. Nieodzownym warunkiem, od którego zależy efektywność uczenia 
się na poziomie zróżnicowanej grupy, jest zaakceptowanie perspektywy integracji 
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i uczenia się, która będzie miała sens dopiero w momencie wystąpienia struktury 
refleksyjnego uczenia się. Perspektywa ta sprzyja budowaniu wartości dodanej na pod-
stawie umiejętności, doświadczeń oraz sposobów myślenia członków grup roboczych 
o zróżnicowanym kapitale kulturowym (Mazur, 2009, s. 39).

Relacje międzypokoleniowe. Wyniki badań pilotażowych

Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak kształtują się relacje we 
współczesnych organizacjach między pracownikami należącymi do różnych poko-
leń. Badania przeprowadzono w lutym 2014 roku na Wydziale Zarządzania Politech-
niki Częstochowskiej. Jako narzędzie badawcze, wybrano kwestionariusz ankiety, 
który skierowano do 105 studentów studiów zaocznych uczestniczących w zajęciach 
ćwiczeniowych pod kontrolą pracownika dydaktycznego. Nie wszystkie spośród ze-
branych ankiet zawierały kompletne dane, co sprawiło, że analizie poddano jedy-
nie 73 kwestionariusze. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie studentów, zwłaszcza ze 
względu na wiek, wyodrębniono dwie grupy wiekowe: 25–35 lat (31 osób), 40–50 lat 
(42 osoby). Wszyscy uczestniczący w badaniu ankietowym są pracownikami orga-
nizacji na terenie powiatu częstochowskiego. Zawarte pytania dały podstawę do 
pozyskania informacji na temat przebiegu relacji międzypokoleniowych w zakresie 
różnych aktywności, a w szczególności: komunikowania się, wspólnych doświad-
czeń, wzajemnego uczenia się, wzajemnej pomocy.

Wykres 1. Struktura badanych grup

Źródło: opracowanie własne
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Zarówno pracownicy młodzi, jak i starsi mogą hołdować zasadzie, że najlep-
szym przyjacielem w miejscu pracy będzie ktoś w „moim wieku”. Zwykle takie to-
warzystwo pojawia się wraz ze stworzeniem warunków do przeżywania wspólnych 
doświadczeń, skutecznego porozumiewania się, autentycznego czerpania z wiedzy 
oraz doświadczeń życiowych i zawodowych. Wszystko to sprawia, że człowiek, nie-
zależnie od wieku, wykazuje chęć i gotowość do otwierania się na nowe możliwości. 
Badania pokazały, jakiego typu relacje występują wśród pracowników. Z danych 
potwierdzonych w ankietach można wywnioskować, że pracownikom w grupie 
wiekowej 25–35 lat trudno jest pogodzić się z przyzwyczajeniami osób starszych. 
Aż 19 osób spośród nich wskazuje na niski poziom zadowolenia z wzajemnego 
porozumiewania się. Niechęć do starszych kolegów wynika z braku umiejętności 
prowadzenia dialogu, gdyż ci ostatni wykazują skłonność do pouczania młodych 
osób, jak najlepiej realizować przydzielone obowiązki. Badani w tej grupie wiekowej 
twierdzą, że starsi pracownicy nie stanowią dla nich zagrożenia, ale niekiedy trudno 
z nimi pracować i porozumiewać się. 

Szczególnie ważną okolicznością dla utrzymania pozytywnych relacji międzypo-
koleniowych jest możliwość poszukiwania kontaktu ze swoimi kolegami. Dlatego 
też respondenci zostali poproszeni o wskazanie sytuacji i powodów, dla których 
nawiązują ze sobą relacje. Na podkreślenie zasługują opinie dwóch młodych osób, 
które sugerują, że unikają stycznościn z niektórymi pracownikami w starszym wieku 
ze względu na przejawiane wobec nich zachowania apodyktyczne, a nawet skłon-
ność do „donosicielstwa”. 21 pracowników (na 68 z tej grupy) uważa, że stosunki 
ze starszą kadrą układają się bez zarzutu, utrzymywane są relacje w celu wymiany 
doświadczeń oraz że można liczyć na pomoc z ich strony; 4 osoby przyznają, że 
często nawiązują kontakty ze starszą kadrą w celu omówienia problemów zawodo-
wych, a nawet osobistych; 4 pracowników spotyka się ze starszymi pracownikami na 
gruncie towarzyskim, gdyż ci ostatni rozumieją ich potrzeby i szanują ich poglądy. 
Pracownicy z grupy 40+ udzielili następujących odpowiedzi: aż 24 osoby (57%) nie 
widzą potrzeby budowania szerszych, pozafirmowych kontaktów z młodszymi ko-
legami, zawężając je tylko do współpracy związanej z realizacją zadań w organizacji; 
z powodu braku czasu 8 pracowników nie widzi możliwości utrzymywania kontak-
tów poza miejscem pracy; 4 osoby nawiązują współpracę na poziomie organizacji  
i utrzymują kontakty towarzyskie. Choć kadra jest aktywna zawodowo, to 6 osób 
zwróciło uwagę na brak więzi między pokoleniami. Jak wynika ze zgromadzone-
go materiału empirycznego, zauważają u młodych osób skłonność do zachowań 
świadczących o braku szacunku i tolerancji dla starszych. Postrzegają ich jako osoby 
zarozumiałe, bezczelne i roszczeniowe.
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Wykres 2. Przyczyny i sytuacje nawiązania kontaktów (osoby młode)

Źródło: opracowanie własne

Wykres 3. Przyczyny i sytuacje nawiązania kontaktów (osoby starsze)

Źródło: opracowanie własne

Niepokojącym problemem, dostrzeganym zarówno przez młode, jak i starsze 
pokolenie, jest dyskryminowanie pracowników. Można wyróżnić kilka obszarów,  
w których pracownicy ze względu na wiek czują się dyskryminowani, Są to: wyna-
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grodzenie, awans, dostęp do udziału w szkoleniach. 32 respondentów (76%) z tego 
powodu podjęło decyzję o rozpoczęciu studiów zaocznych w celu podniesienia 
swoich kwalifikacji zawodowych. Pracowników młodej generacji cechuje skłonność 
do budowania opinii o starszej kadrze opartych na stereotypach. Z analizy materiału 
badawczego wynika, że pracownicy 40+ wystawiają sobie nawzajem niekorzystne 
opinie. Takie podejście reprezentują również młodsi wobec starszych pracowników. 
Z wypowiedzi młodej kadry (16 osób) można wywnioskować, że słyszeli o krzyw-
dzących i niesprawiedliwych opiniach nt. starszych pracowników wypowiadanych 
przez swoich rówieśników. Natomiast 14 respondentów postrzega osoby starsze 
przez pryzmat ograniczeń związanych z brakiem umiejętności. Sugeruje, że mają 
niewystarczające przygotowanie zawodowe, trudności z przyswajaniem wiedzy, nie 
znają języka obcego, a mimo wszystko pracodawcy obdarowują ich swoim zaufa-
niem. Pozostali respondenci (12 osób) są świadomi licznych korzyści (umiejętności, 
doświadczenie, dojrzałość) wynikających z zatrudnienia w organizacji kadry 50+.

Wykres 4. Postrzeganie osób starszych przez młodych

Źródło: opracowanie własne

W nawiązaniu do wyzwań wspólnych dla pracowników wszystkich generacji, za 
niezwykle interesujące uznano zbadanie poziomu międzypokoleniowego uczenia 
się. Tylko w organizacjach, w których uczenie się przebiega na zasadzie wzajemno-
ści i równego traktowania, może zostać wykorzystany potencjał drzemiący w czło-
wieku. Czy pracownicy dostrzegają możliwość wzajemnego przekazywania sobie 
wiedzy i umiejętności? Jak ustosunkowują się do międzypokoleniowej współpracy 
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na rzecz organizacyjnego uczenia się? Z badań wynika, że 70 osób (96%) zadekla-
rowało chęć angażowania się w proces wymiany wiedzy. 

W efekcie międzypokoleniowego uczenia się zarówno młoda, jak i starzejąca się 
kadra mogłyby poszerzyć swoje kompetencje społeczne oraz wiedzę i umiejętności 
technologiczne. Z opinii 21 młodszych respondentów (68%) wynika, że w niektó-
rych sytuacjach mają oni możliwość dzielenia się wiedzą ze starszą kadrą. 5 osób 
nie dostrzega potrzeby wykorzystywania doświadczeń starszych pracowników.  
W przedziale wiekowym 40–50 lat 2 respondentów (w wieku 50 lat) stwierdziło, że 
z uwagi na posiadane kwalifikacje mogliby wystąpić w roli mentora młodego po-
kolenia, natomiast 36 ankietowanych przyznało, że w ich miejscu pracy nie uczest-
niczyli w sytuacjach umożliwiających przekazanie wiedzy młodszemu pokoleniu,  
a 4 pracowników nie miało zdania w tej sprawie. Z powyższych ustaleń wynika, że 
w firmach, w których zatrudnieni są pracownicy objęci badaniami, nie przywiązu-
je się wagi do poszukiwania rozwiązań w zakresie międzypokoleniowego uczenia 
się. Z powodu braku transferu wiedzy organizacje narażone są na powstanie luki 
kwalifikacyjnej, której nie będzie mogło uzupełnić starsze pokolenie wobec braku 
możliwości przekazania jej młodej kadrze. 

Wykres 5. Możliwość wzajemnego przekazywania sobie wiedzy i umiejętności 
(odpowiedzi młodszej grupy)

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 6. Możliwość wzajemnego przekazywania sobie wiedzy i umiejętności 
(odpowiedzi starszej grupy)

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce w 2008 roku przez Instytut 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, można wywnioskować, że 
w 95% firm najlepszym sposobem na międzypokoleniowy przepływ wiedzy oka-
zała się współpraca pomiędzy pracownikami wywodzącymi się z różnych działów  
i szczebli międzydepartamentalnych zespołów. Dobre rezultaty w tym zakresie 
można było także odnotować poprzez rotację na stanowiskach, mentoring, pojmowa-
ny jako uczenie się oparte na doświadczeniach mistrzów. Innym sposobem dzielenia 
się wiedzą mogą być konsultacje menedżerskie przeznaczone dla pracowników o wy-
sokim potencjale, niezbędnym do efektywnego zarządzania współczesną firmą. Po-
wyższe badania również wykazały, że polskie organizacje można uznać za „klasyczny 
przykład zjawiska nazywanego w nauce o zarządzaniu lepkością wiedzy. Informacje 
i kompetencje są ściśle związane z konkretnymi działami przedsiębiorstwa, a reszta 
organizacji nie dysponuje informacjami na temat wiedzy posiadanej przez poszcze-
gólne komórki”. Zgodnie z opinią badanych respondentów, głównych źródeł prze-
szkód w dzieleniu się wiedzą należy upatrywać w braku świadomości odniesienia 
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korzyści z międzypokoleniowego przepływu wiedzy, braku dostatecznej motywacji 
do dzielenia się wiedzą, w konkurencji pomiędzy poszczególnymi pracownikami 
oraz działami (Instytut Badań nad... 2009).

Zakończenie

Problematyka różnic międzypokoleniowych nie jest czymś nowym w naukach 
społecznych. Była ona badana i analizowana wielokrotnie. Problem właściwego 
wykorzystania tych ludzi przybiera na sile, ponieważ współczesne społeczeństwa, 
zwłaszcza krajów rozwiniętych, starzeją się. Tak zwane pokolenie starsze, dojrzałe  
i doświadczone ma bezcenny kapitał do wykorzystania i przekazania młodszym po-
koleniom. Młode pokolenie charakteryzuje się z kolei niedojrzałością, a braki wiedzy 
i doświadczenia skutecznie maskuje energią, pomysłowością, impetem. Wszystkie 
te elementy powinny zostać uwzględniane w planowaniu polityki kadrowej w or-
ganizacji, gdyż mają niebagatelny wpływ na właściwe jej funkcjonowanie. Problem 
ten dostrzegają także osoby, wśród których zostały przeprowadzone badania omó-
wione w niniejszej pracy. W odpowiedzi na postępującą globalizację i towarzyszące 
jej zmiany społeczno-gospodarcze wzrasta zainteresowanie różnorodnością poko-
leniową. Wynikająca stąd konieczność dostosowywania się do zmiennych warun-
ków otoczenia wymusza na organizacjach wdrażanie polityki zarządzania różno-
rodnością dla zdobycia i utrzymania wysokiej pozycji rynkowej. Wyjaśniając istotę 
zarządzania pracownikami różnych pokoleń, należy stwierdzić, że jest to proces 
kierowania mający na celu świadome wykorzystanie zarówno widocznych, jak i nie-
widocznych różnic pomiędzy pracownikami. Istotne staje się uświadomienie sobie, 
że każdy człowiek jest autonomiczną jednostką o zróżnicowanym zasobie wiedzy, 
umiejętności i doświadczeniu nabywanym w ciągu lat pracy. Przy prawidłowym ro-
zumieniu zarządzania różnorodnością możliwe jest rozwijanie potencjału tkwiącego 
w człowieku na rzecz osiągania wymiernych korzyści przez organizacje. Przesłanką 
przemawiającą na rzecz zasadności zarządzania różnorodnością jest opłacalność za-
trudnienia pracowników należących do różnych generacji. Warunkiem opłacalności 
staje się właściwe integrowanie kadry pracowniczej. Na podstawie przeglądu danych 
dotyczących tej tematyki należy przypuszczać, że istnieją problemy z porozumiewa-
niem się między pokoleniami różnych generacji. W literaturze przedmiotu wskazuje 
się na potrzebę podejmowania działań, które mogłyby przyczynić się wyrównywa-
nia takich różnic. Obecnie zachodzi potrzeba promowania dialogu międzypoko-
leniowego za pośrednictwem takich działań, które będą sprzyjały wykorzystaniu 
potencjału i dalszemu rozwojowi kadr.
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Management of  Workers Representing Different Generations  
as a Prerequisite for Efficient Organizational Activity

Summary
The article looks at the essence of  generational diversity management and discus-
ses its role in the management process of  an organization. The management of  
diverse teams necessitates the taking into account of  matters linked with the quality 
of  intergenerational relations. Aiming at the improvement of  social interaction, 
the essence, intergenerational dialogue conditions, and resultant benefits are made 
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clear. Basic aspects fostering collaboration in a diverse environment are characte-
rized. Among the main factors facilitating the achievement of  expected results are 
understanding, empathy, tolerance, and communication. The presented results are 
of  pilot studies conducted among the employees of  many organizations who are 
part–time students at the Częstochowa University of  Technology. The goal of  the 
studies was a diagnosis of  the level of  intergenerational relations.

____________________

J o a n n a  G a j d a – doktor nauk humanistycznych, miejsce pracy – Politechnika 
Częstochowska, Wydział Zarządzania, stanowisko: adiunkt, zainteresowania nauko-
we – zarządzanie zasobami ludzkimi, osiągnięcia – autorka i współautorka 91 arty-
kułów opublikowanych w materiałach krajowych i międzynarodowych konferencji 
naukowych oraz w czasopismach ogólnopolskich i zagranicznych, autorka książki 
pt. „Aktywizowanie uczestników procesu dydaktycznego” (2010) Wyd. Politech-
niki Częstochowskiej, członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia i Rady 
Bibliotecznej Politechniki Częstochowskiej, od 1995 roku aktywnie uczestniczy  
w działalności dydaktycznej, w kształceniu i szkoleniu nauczycieli akademickich 
oraz w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli szkolnictwa zawodowego. 

O k s a n a  S e r o k a-S t o l k a – doktor nauk ekonomicznych, miejsce pracy – Poli-
technika Częstochowska, Wydział Zarządzania, stanowisko: adiunkt, zainteresowa-
nia naukowe – zarządzanie środowiskowe, zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, 
osiągnięcia – autorka i współautorka ponad 97 prac naukowych, w tym współau-
torka książki pt. „Gospodarka a ochrona środowiska z elementami ekologii” oraz 
redaktor naukowy dwóch monografii pt.: „Współczesne problemy zarządzania ma-
łym i średnim przedsiębiorstwem” i „Współczesne determinanty funkcjonowania 
małych i średnich przedsiębiorstw”. Autorka uczestniczyła w wielu konferencjach 
naukowych zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak i krajowym, gdzie prezen-
towała wyniki swoich prac. Autorka przebywała w 2003 roku na stażu naukowym  
w renomowanym ośrodku naukowym Center of  Policy Studies w Budapeszcie. Jest 
stypendystką programu Sokrates w Wielkiej Brytanii (University of  Volverhamp-
ton). Kierownik projektów badawczych w latach 2002–2009. Członek Europejskie-
go Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Aktywnie 
uczestniczy w działalności dydaktycznej, jak i organizacyjnej, macierzystej jednostki 
organizacyjnej.
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