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Dojrzali pracownicy we współczesnych przedsiębiorstwach – 
kompetencje, wiedza i różnorodność

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest problematyce pracowników dojrzałych, którzy zdaniem autorki odgry-
wają we współczesnych przedsiębiorstwach szczególnie istotną rolę. Myślenie o zasobach ludzkich 
nie powinno ograniczać się do inwestowania tylko w młodych pracowników, ale powinno koncentro-
wać się również na szukaniu coraz bardziej efektywnych sposobów zarządzania związanego z każdą 
grupą pracowników, w tym szczególnie tzw. pracowników dojrzałych, których wiedza, kompetencje 
i doświadczenie są często nieocenione. Lojalność i zaangażowanie tych pracowników, a szczególnie 
ich osiągnięcia mogą być źródłem inspiracji dla młodszych pokoleń, kształtowania odpowiedzialnych 
postaw i zachowań niezbędnych do realizacji celów strategicznych firmy.

Autorka udowadnia, że pracownicy wiedzy i ich kompetencje mają istotny wpływ na sukces 
przedsiębiorstwa, a umiejętne zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem jest dziś jedną z naj-
ważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie, ponieważ stanowi o sukcesie w zasadzie każdego przed-
sięwzięcia, czy nowego projektu, w ramach którego niezbędne jest połączenie fachowości, doświad-
czenia i praktyki z nowością, kreatywnością, innowacyjnością. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, pracownicy dojrzali, pracownicy wiedzy, kompetencje, zarządzanie 
wiedzą, zarządzanie różnorodnością.

Kody JEL: M12, M14, M50, M54

Generacje pracowników na rynku pracy 

Najważniejszym zasobem każdego współczesnego przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki. 
To właśnie od pracowników, szczególnie od ich wiedzy oraz doświadczenia zależy roz-
wój przedsiębiorstwa w długiej perspektywie czasu. Powodzenie i sukces przedsiębior-
stwa w dużym stopniu zależą również od zaangażowania pracowników i ich gotowości do 
podejmowania nowych wyzwań oraz umiejętności funkcjonowania w warunkach zmian. 

Aktualnie na rynku pracy obecne są trzy główne generacje pracowników. Jak pisze 
Filipowicz, „pracownicy „dojrzali” (urodzeni przed 1961 rokiem) stanowią obecnie na ryn-
ku niemal połowę ogółu pracowników, chociaż ich dominacja powoli, lecz systematycz-
nie maleje. Charakteryzując te osoby, można ich określić jako ludzi „ciężko pracujących”. 
Pracownicy z tej generacji wychodzą z założenia, że aby osiągnąć sukces zawodowy należy 
pracować oraz być wytrwałym. Ważne jest poświęcenie się pracy nawet kosztem rodziny, 
przyjaciół, czasu wolnego” (Filipowicz 2014, s. 1). 
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Druga generacja to pracownicy z pokolenia X (czyli osoby urodzone między rokiem 
1962 a 1980), którzy doskonale rozumieją konieczność pozostania dłużej w pracy, zaan-
gażowania się w sprawy firmy, często to pracoholicy ciężko pracujący na swój sukces za-
wodowy i osiągnięcia. To samodzielni, niezależni pracownicy, których nie onieśmielają 
autorytety. Komunikują się w sposób otwarty i są ukierunkowani na realizację celów z du-
żym zaangażowaniem. Zdaniem Filipowicza, „grupę tę cechują szacunek dla wykształce-
nia i kompetencji zawodowych. Często są to osoby aktywne również poza pracą, rozwijają 
swoje zainteresowania, dbają o rodzinę. Rozumieją, że dla dobra firmy warto czasem zostać 
dłużej w pracy. Przedstawiciele pokolenia X to obecnie trzydziesto- i czterdziestoparoletni 
pracownicy, którzy dzięki zdobytemu już doświadczeniu często zajmują stanowiska kierow-
nicze lub eksperckie” (Filipowicz 2014, s. 2). 

I trzecia generacja, czyli pokolenie Y, to osoby urodzone po 1980 roku. Pokolenie Y to 
pokolenie ludzi, którzy urodzili się w ostatnich latach socjalizmu. Do szkoły chodzili w la-
tach 90., w dorosłość wkraczali w nowym stuleciu. Doświadczenia tego pokolenia to dora-
stanie w gospodarce wolnorynkowej, szybki, szeroki kontakt z technologią, oraz większe 
możliwości przemieszczania się poza granice kraju.

Każda generacja ma określony potencjał rozwojowy, ale również określone potrzeby. 
Optymalne wykorzystanie możliwości każdej grupy pokoleniowej w przedsiębiorstwie wy-
maga zróżnicowanych rozwiązań ze strony pracodawcy i dbałości o potencjał pracowników 
z każdej generacji. 

W przypadku pracowników dojrzałych warto podkreślić, że wymieniając mocne strony 
tego pokolenia wielu autorów wskazuje na przykład na: bardzo duże doświadczenie i wiedzę 
zawodową, znajomość organizacji (funkcjonujących w firmie rozwiązań, obowiązujących 
zasad, procedur i rozwiązań), identyfikację z firmą i jej celami, zaangażowanie w realizo-
wane zadania, wykonywane obowiązki, odpowiedzialność i dyspozycyjność, gotowość do 
dzielenia się wiedzą, wspieranie w rozwoju innych. W charakterystykach tego pokolenia 
podkreśla się również małą otwartość na zmiany, chęć pozostawania przy starych rozwią-
zaniach, opór przed nowościami, mniejszą innowacyjność czy brak motywacji do rozwoju. 
Należy mocno podkreślić, że szczególna rola przypada we współczesnych przedsiębior-
stwach menadżerom, którzy powinni wydobyć i odpowiednio zagospodarować potencjał 
tego pokolenia, szczególnie tam, gdzie inne pokolenia są słabsze, bo nie mają wystarczającej 
wiedzy czy doświadczenia.

Zatrudnianie pracowników dojrzałych, czyli osób powyżej 50. roku życia wiąże się 
z wieloma korzyściami, o których warto pamiętać. Są to np. większe doświadczenie ży-
ciowe, umiejętność funkcjonowania w różnych, często trudnych sytuacjach, obycie i zna-
jomości, preferowanie przez klientów w wieku 50 plus osób, które są w podobnym wieku. 
O tych pracownikach często mówi się, że mają bardziej miłe i bezpośrednie podejście do 
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współpracowników, mają również więcej cierpliwości i zrozumienia oraz taktu w kontak-
tach zawodowych.

Warto więc podkreślić, za Bartkowiak (2014), że świadomość starzenia się społeczeństwa, 
a z drugiej strony wydłużania się wieku życia ludzi, wymaga podjęcia działań zmierzających 
do wypracowania nowych form organizacji pracy i zagospodarowania potencjału tkwiące-
go w „dojrzałych pracownikach”. Ponadto, wyniki badań zrealizowanych przez Deloitte 
wskazują, iż „niemal połowa reprezentantów pokolenia „pracowników dojrzałych” ocze-
kuje, że będzie nadal pracować po ukończeniu sześćdziesiątego piątego roku życia, a kilka-
naście procent uważa, że pozostaną aktywni zawodowo po siedemdziesiątym roku życia” 
(Filipowicz 2014, s. 1).

Kapitał ludzki każdego przedsiębiorstwa tworzą ludzie, wszyscy pracownicy. Wyjątkowo 
istotne są ich kompetencje (wiedza, umiejętności, możliwości), które mają określoną war-
tość. Specyfika kapitału ludzkiego polega na tym, że poszczególne jego elementy są unika-
towe, trudne do naśladowania przez konkurencję, co ma dodatkowy wpływ na ich wartość 
(Kwiecień 2013). Przewaga konkurencyjna współczesnej firmy zależy w dużym stopniu 
właśnie od kapitału ludzkiego, wszystkich zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie pra-
cowników.

„Era wiedzy, jak często określa się XXI wiek, stawia przed pracownikami coraz nowsze, 
trudniejsze wyzwania. Problemy, które należy rozwiązać, są coraz bardziej złożone, zada-
nia, które należy zrealizować, coraz bardziej skomplikowane, a zmieniające się otoczenie 
wymaga szybkości, elastyczności i otwartości na zmiany. Radzenie sobie z tymi problema-
mi wiąże się z wdrażaniem w przedsiębiorstwach idei organizacji uczącej się, zarządzania 
wiedzą” (Olszewska 2009, s. 74).

Kompetencje i rozwój pracowników – wiedza i zarządzanie wiedzą

Warto przypomnieć, że „kompetencje są definiowane jako zintegrowane wykorzystanie 
wiedzy, umiejętności, wartości, doświadczenia, kontaktów, zewnętrznych zasobów wiedzy 
i narzędzi rozwiązywania problemów, wykonywania rożnych rodzajów aktywności lub ra-
dzenia sobie w danej sytuacji” (Sienkiewicz, Trawińska-Konador 2013, s. 15). Kompetencje 
rozwijane w procesie pracy, w toku kolejnych doświadczeń i praktyki, prowadzą do osią-
gania wysoko jakościowych rezultatów, które są zgodne ze strategicznymi celami przedsię-
biorstwa. Pracodawcy powinni więc dbać o rozwój kompetencji wszystkich zatrudnionych 
pracowników.

Czynniki mające duży wpływ na nastawienie danego przedsiębiorstwa na kształcenie 
swoich pracowników, rozwój ich kompetencji i ciągłe uczenie się to przede wszystkim fi-
lozofia organizacji, która np. zakłada realizację proaktywnej polityki nastawionej na ciągły 
rozwój pracowników i całej organizacji, ale również rodzaj i wielkość środków przeznacza-
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nych na rozwój i szkolenia, to także relacje między współpracownikami i kadrą kierowniczą 
ukierunkowane na orientację rozwojową wspierające w procesie zdobywania, uaktualniania 
i wykorzystywania wiedzy wszystkich pracowników. 

Pawlak pisze, że Sutherland i Canwell wymieniają pięć podstawowych funkcji rozwoju 
zawodowego. Jest przede wszystkim: „poszerzanie wiedzy, uczenie się na podstawie do-
świadczeń poprzez obserwację zarówno siebie, jak i innych pracowników oraz wdrażanie 
nowych rozwiązań w pracy, rozwój nowych postaw i przekonań, diagnozowanie, odbudo-
wywanie i zwiększanie kwalifikacji zawodowych, współpraca i wzajemny wkład w roz-
wój zespołu, poprzez m.in. dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, uczenie się od siebie 
nawzajem czy korzystanie z zasobów wiedzy innych pracowników (w tym także coaching, 
mentoring)” (Pawlak 2014, s. 267). 

Nie ma wątpliwości, że w przypadku rozwoju młodszych pracowników, to właśnie star-
si pracownicy z pokolenia pracowników dojrzałych odgrywają nieocenioną rolę. Mają bo-
wiem bardzo dużą wiedzę, popartą wieloma, różnorodnymi doświadczeniami, przez lata 
wdrażali różne rozwiązania i diagnozowali ich skuteczność, ze względu na swoje umiejęt-
ności i praktykę często są bardzo dobrymi coachami i mentorami, wspierając młodszych 
w pokonywaniu trudności, zdobywaniu nowych doświadczeń, pomagając w rozwoju ich 
kompetencji, wspierając kariery zawodowe.

 Inwestycje w człowieka i w jego wiedzę, która jest użyteczna dla firmy to wydatki, które 
się opłacają, ponieważ ich efekty przenoszą się na pokolenia. Za twórczość i innowacyjność, 
nowe pomysły, energię do działania i kreatywności odpowiadają zawsze ludzie. To właśnie 
od jakości ludzi zależy wszelka jakość w każdym przedsiębiorstwie. Szczególnie ważne są 
kompetencje pracowników, które łączą takie elementy jak wykształcenie, doświadczenie, 
umiejętności pracowników oraz stosunek do organizacji (Skrzypek 2009). 

Bartkowiak stwierdza, że „optymalne (…) wydają się takie organizacje, które swój suk-
ces wiążą z sukcesem swoich pracowników. Należy jednak pamiętać, że w organizacjach 
funkcjonują i podejmują decyzje konkretne osoby, kadra kierownicza i przedsiębiorcy po-
siadający określone postawy, w tym postawy wobec zatrudniania pracowników 65 plus” 
(Bartkowiak 2014, s. 18).

Współcześnie, szczególnie przedsiębiorstwa ukierunkowane na generowanie wartości 
dodanej przez wykorzystywanie wiedzy swoich pracowników mają szanse na dobre wyniki 
i osiąganie sukcesów w dynamicznych i zmiennych, dla wielu przedsiębiorstw trudnych 
realiach rynkowych, warunkach społeczno-gospodarczych.

 „Pozycja przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy 
w coraz większym zakresie zależy od jakości jego zasobów niematerialnych, czyli kapita-
łu ludzkiego (…) organizacje są zatem zmuszone do poszukiwania narzędzi umożliwiają-
cych im właściwe diagnozowanie, ocenianie i rozwijanie kompetencji pracowników, gdyż 
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to właśnie wiedza pracowników stanowi w dużej mierze o sukcesie firmy” (Sienkiewicz, 
Trawińska-Konadors 2013, s. 7).

Należy pamiętać, że pozyskiwanie nowej wiedzy nie przynosi często oczekiwanych 
efektów, jeśli przedsiębiorstwo nie umie wykorzystać wiedzy, którą już ma w swoich zaso-
bach. Wiedzę posiadają pracownicy, zwłaszcza dojrzali pracownicy, których doświadczenia, 
kompetencje i kontakty z otoczeniem są szczególnie istotne w sytuacjach skomplikowa-
nych, wymagających poszukiwania nowych rozwiązań, bazując na wiedzy dotyczącej do-
tychczasowej działalności firmy.

Aby młodsi pracownicy mogli efektywnie korzystać z wiedzy swoich bardziej doświad-
czonych kolegów, niezbędne jest z pewnością wdrażanie różnych sposobów transferu wie-
dzy w przedsiębiorstwie, zarówno w ramach formalnych rozwiązań (np. zebrania, wymiana 
informacji), jak i nieformalnych. Zarządzanie wiedzą powinno być normalnym elementem 
codziennego funkcjonowania pracowników w firmie. 

Szczególnie ważną rolę w praktycznym zarządzaniu wiedzą odgrywają menadżerowie, 
którzy powinni wpływać na postawy i zachowania pracowników, zachęcać wszystkich do 
dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami. Uczenie się w miejscu pracy 
można podzielić na nieformalne oraz sformalizowane. 

Proces nieformalnego uczenia się oparty jest przede wszystkim na doświadczeniu. Ma 
miejsce zwłaszcza wtedy, gdy pracownicy uczą się nowych rzeczy, głównie w trakcie wy-
konywanej przez nich pracy. Wśród wielu sposobów rozwijania uczenia się nieformalne-
go we współczesnych przedsiębiorstwach wskazać można przede wszystkim wspomniane 
już wcześniej coaching i mentoring, w których szczególną rolę mogą odegrać pracownicy 
dojrzali, z dużą wiedzą, doświadczeniem i znajomością firmy oraz obowiązujących w niej 
zasad i procedur.

Kisielnicki stwierdza, że bardzo istotnym czynnikiem dla wykorzystania w praktyce za-
rządzania wiedzą są ludzie i zastosowany system motywacyjny. „Pracownik musi zostać 
przekonany, że warto się dzielić wiedzą i że jest to winien swoim kolegom. Również nie 
całą wiedzę możemy, stosując nawet najbardziej wyrafinowane metody, zapisać i przekazać. 
I może to lepiej, że każdy z nas posiada taką unikalną wiedzę, którą może ujawnić w najbar-
dziej dla niego sprzyjających okolicznościach” (Kisielnicki 2004, s. 23).

Motywowanie do ciągłego uczenia się powinno być we współczesnych przedsiębior-
stwach jednym z kluczowych obszarów w zarządzaniu zasobami ludzkimi, szczególnie 
w przypadku osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników i realizację celów strategicz-
nych firmy. Dostosowywanie się do zmian, akceptowanie nowości, otwartość na wyzwania 
są w dużym stopniu uzależnione są przede wszystkim od wiedzy, która posiada dane przed-
siębiorstwo, czyli jego pracownicy. Menadżerowie powinni więc motywować, ułatwiać i na-
gradzać dzielenie się wiedzą oraz dbałość o rozwój własnych kompetencji przez wszystkich 
zatrudnionych.
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„Gospodarka oparta na wiedzy wpływa na kształtowanie się nowych, odmiennych orga-
nizacji, których integralnym elementem składowym jest pracownik. Pojawia się nowy jego 
typ wyłaniający się z nowej gospodarki i społeczeństwa XXI wieku – pracownik wiedzy” 
(Cielemęcki 2011, s. 200).

Kwiecień pisze z kolei, że „jeśli ściśle wiążemy kategorię pracowników z wiedzą, to 
pojawia się kategoria pracowników wiedzy. Pracownicy wiedzy (knowledge workers) mają 
wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a wykonywana 
przez nich praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy” (Kwiecień 
2013, s. 77).

Pracownicy wiedzy to nowa kategoria specjalistów we współczesnych przedsiębior-
stwach. Zadaniem tych pracowników jest optymalne wykorzystywanie wiedzy, kreowanie 
nowych rozwiązań, wdrażanie innowacyjnych pomysłów. Tacy pracownicy mają istotny 
wpływ na sprawność i skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa, szczególnie w wa-
runkach dynamicznych zmian rynkowych. 

Jak już wspomniano pracownicy wiedzy w wielu przedsiębiorstwach to pracownicy doj-
rzali, przedstawiciele pokolenia 50 plus i więcej, których charakteryzuje duży osobisty ka-
pitał społeczny czyli kontakty zawodowe wypracowane przez lata, bardzo dobra znajomość 
branży i kooperantów, wypracowana pozycja społeczna oraz udokumentowane, często wy-
sokie kwalifikacje, a także osiągnięcia i sukcesy zawodowe. O tych właśnie pracowników 
współczesne przedsiębiorstwa powinny dbać szczególnie. Utrata tych pracowników, ich 
wiedzy, lojalności, zaangażowania czy dyspozycyjności, a także zaufania, jakim darzą ich 
klienci i kontrahenci może mieć wyjątkowo negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsię-
biorstwa i jego relacje z otoczeniem. 

„Karl E. Sveiby wyróżnia czterech kluczowych graczy organizacji wiedzy: profesjo-
nalistów, menadżerów, personel pomocniczy oraz liderów. Organizacja wiedzy powinna 
głównie składać się z profesjonalistów, którzy generują wartość przedsiębiorstwa, oraz lide-
rów, których jednym z zadań jest właściwe zarządzanie profesjonalistami. Pozostałe grupy 
pracowników powinny wspomagać pracę profesjonalistów i liderów” (Beyer 2012, s. 24). 
W wielu współczesnych przedsiębiorstwach, profesjonaliści i liderzy to przedstawiciele po-
kolenia pracowników dojrzałych.

Zarządzanie różnorodnością

Kubicka wyjaśnia, że „zdaniem M. Loden, autorki modelu Diversity Wheel, rozmawia-
jąc o różnorodności, należy wyróżnić dwa wymiary: wymiary podstawowe (primary dimen-
sions) – niezmienne i niezależne, takie jak: wiek, płeć, rasa, narodowość, orientacja seksu-
alna, zdolności fizyczne i psychiczne oraz wymiary uzupełniające (secondary dimensions) 
– zmienne i zależne, takie jak: religia, doświadczenie zawodowe, styl pracy, styl komunika-
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cji, doświadczenie militarne, wykształcenie, status rodzinny, miejsce zamieszkania, język, 
dochód, pozycja w organizacji” (Kubicka 2010, s. 62).

Istotą współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi jest podmiotowe traktowanie pra-
cowników jako osób dysponujących indywidualnym potencjałem, który można wykorzystać 
dla dobra firmy. Jednak bez odpowiedniej wiedzy, kompetencji, bez poczucia i przekonania, 
że pracownik jest cennym zasobem, aktywem i wartością dla organizacji, wszystkie podej-
mowane działania okazują się często niewystarczające dla rozwoju firmy, dla zwiększenia 
jej konkurencyjności czy osiągania jej celów. Bardzo istotnym czynnikiem w procesie zarzą-
dzania współczesną firmą jest umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim, świadomość kadry 
kierowniczej, że ludzie zatrudnieni w organizacji, wszyscy, niezależnie od wieku, są dla niej 
wartością, a nie obciążeniem.

Jak już wspomniano wcześniej, umiejętne zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespo-
łem jest dziś jedną z najważniejszych funkcji w przedsiębiorstwie, ponieważ stanowi o suk-
cesie w zasadzie każdego przedsięwzięcia. To ludzie wykonują zadania i obowiązki, które 
prowadzą do osiągania wyznaczonych celów. Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespo-
łem, to niełatwe zadanie, obejmuje przede wszystkim budowanie wzajemnych relacji mię-
dzy przedstawicielami różnych pokoleń, dobór odpowiednich środków i metod w procesie 
motywowania podwładnych z różnych generacji, delegowanie zadań i odpowiedzialności, 
uwzględniając wiedzę i doświadczenie pracowników oraz wymaga określonych umiejętno-
ści interpersonalnych, bez których menadżer nie osiągnie sukcesu w pracy z takim zespołem.

Zdaniem Kubickiej „(…) Istotą zarządzania różnorodnością jest troska o to, by system 
organizacyjny, polityka i praktyka organizacji nie przynosiły większej korzyści jednej gru-
pie kosztem drugiej” (Kubicka 2010, s. 64). Warto podkreślić, że zarządzanie różnorodno-
ścią nie ogranicza się jednak tylko do tworzenia równych szans wszystkim zatrudnionym. 
Polega również na docenianiu różnic i dostrzeganiu podobieństw między grupami pracow-
ników, przedstawicielami np. różnych pokoleń. Zarządzanie różnorodnością to umiejętność 
wykorzystania doświadczeń, wiedzy, umiejętności, predyspozycji wszystkich pracowników 
w budowaniu sukcesu przedsiębiorstwa. 

Nie można również zapominać o tym, że idea różnorodności podkreśla właśnie znacze-
nie tworzenia zespołów mieszanych, a więc takich, w składzie których są zarówno młodsi, 
jak i starsi pracownicy. Dzięki takim mieszanym zespołom przedsiębiorstwo zyskuje więk-
szą elastyczność i wszechstronność. Ważne są również takie korzyści, jak połączenie ak-
tywności i energii przedstawicieli młodszego pokolenia, ich kreatywności czy znajomości 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych ze spokojem, doświadczeniem i znajomością 
tematu, wiedzą i dużą praktyką starszego pokolenia.

W przypadku budowania i zarządzania zróżnicowanymi wiekowo zespołami istotne 
zachowania menadżera to przede wszystkim zauważanie i docenianie dobrych pomysłów 
wszystkich członków zespołu oraz otwartość na sugestie dotyczące sposobów osiągania ce-
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lów, zmian oraz usprawnień pracy zespołu. Inne pożądane cechy menadżera niezbędne do 
skutecznego zarządzania takim zespołem to identyfikowanie, kiedy członkowie zespołu są 
zdemotywowani, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, dbanie o to, by każdy rozumiał 
swój wpływ na pracę, jej jakość, ale również postawy, zachowania i efektywność innych.

O sukcesie na rynku i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa decydują kompetencje, 
zaangażowanie, elastyczność oraz kreatywność wszystkich pracowników. W rozbudzaniu 
i utrwalaniu takich postaw szczególna rola przypada właśnie menadżerom. Powinni oni stale 
stymulować pracowników do dobrej współpracy, zwłaszcza międzypokoleniowej, aktywno-
ści w zakresie dzielenia się wiedzą, zapewniać im swobodę działania, właściwie informować 
o tym, co dzieje się w firmie i w jej otoczeniu oraz dbać o rozwój pracowników i budować 
ich zaangażowanie w długiej perspektywie czasu.

Podsumowanie

Podsumowując, należy podkreślić, że „współczesny rynek pracy i gospodarka oparta na 
wiedzy są światem stawiającym ludziom ogromne wymagania. Szanse na zatrudnienie na 
danym stanowisku pracy i odniesienie na nim sukcesów zależą głównie od kompetencji. 
Nowe wyzwania, przed którymi muszą stanąć ludzie zatrudniani w organizacjach na róż-
nych stanowiskach wymuszają od nich posiadanie coraz to innych umiejętności, wiedzy 
i kompetencji” (Dudzik-Głaz 2012, s. 84).

Dziś edukacja i praca zawodowa, dwa ważne obszary ludzkiej aktywności, podlegają dy-
namicznym zmianom. Zdobywanie wiedzy nie kończy się w momencie podejmowania ak-
tywności zawodowej, lecz trwa całe życie i nabiera nowego wymiaru, bowiem w XXI wieku 
zmienia się również natura samej pracy. Praca zawodowa wymaga ciągłego uczenia się, 
poszerzania horyzontów, aktualizowania i zdobywania nowej wiedzy, rozwoju kompetencji. 
Aby jednak właściwie wykorzystać potencjał tkwiący w pracownikach, należy stworzyć im 
odpowiednie warunki do rozwoju. 

W dobie innowacyjnej gospodarki, opartej na zarządzaniu wiedzą, wysoka jakość kompe-
tencji pracowników jest jednym z podstawowych warunków sprostania wymaganiom rynku. 
Celem zarządzania zasobami ludzkimi w każdym współczesnym przedsiębiorstwie powinno 
więc być aktywne wspieranie menadżerów w odpowiednim wykorzystywaniu potencjału 
pracowników, wszystkich pracowników. Szczególnie tych dojrzałych, których umiejętności, 
wiedza i ogromne doświadczenia mogą być wprost wykorzystane do tworzenie środowiska 
sprzyjającego rozwojowi zespołów, budowania zaangażowania i kreatywności młodszych 
pracowników.

Aby skutecznie kształtować zaangażowanie pracowników, menadżerowie powinni sami 
być zaangażowani w realizację zadań, celów i rozwój firmy. Cechować ich powinien en-
tuzjazm oraz inicjatywa, pasja działania i podejmowanie nowych wyzwań, ponadto wia-
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ra w ludzi, przedstawicieli wszystkich zatrudnionych w firmie pokoleń, i ich możliwości. 
Ważna jest również zdolność do empatii oraz umiejętność trafnego analizowania potrzeb 
oraz oczekiwań pracowników. Menadżerowie powinni dobrze znać czynniki, które mają 
pozytywny wpływ na postawy i zachowania pracowników oraz umiejętnie stosować ta-
kie rozwiązania, które skutecznie wpływają na zaangażowanie podwładnych. Szczególną 
uwagę powinni przywiązywać do motywatorów mających istotne znaczenie dla starszych, 
dojrzałych pracowników, wśród których należy pamiętać o uznaniu sukcesów, awansach 
i możliwości rozwoju oraz autonomii i odpowiedzialności.

Za Filipowiczem należy podkreślić, że „we współczesnej gospodarce opartej na rosną-
cej roli kapitału ludzkiego, większość przedsiębiorstw musi odpowiednio wykorzystywać 
potencjał pracowników różnych grup wiekowych (…). Jest to szczególnie ważne dla firm 
MSP. W tych organizacjach odejście na emeryturę kilku kluczowych pracowników może 
być prawdziwą katastrofą, zwłaszcza jeśli odpowiednio wcześniej nie zadbaliśmy o przygo-
towanie kompetentnych następców” (Filipowicz 2014, s. 1).

Analiza i ocena postaw tak współczesnych pracodawców, jak i pracowników, przedsta-
wicieli różnych generacji (szczególnie pracowników dojrzałych, w tym w wieku okołoeme-
rytalnym) jest podstawą do opracowania trafnych, skutecznych rozwiązań, dzięki którym 
potencjał wszystkich pracowników będzie wykorzystywany optymalnie. 
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Mature Workers at Contemporary Enterprises – Competence, 
Knowledge and Diversity

Summary

The article is devoted to the problems of mature workers who, in the author’s opinion, play at 
contemporary enterprises a particularly important role. Thinking of human resources should not be 
limited to investing only in young employees but it also should be focused on seeking for more  
effective ways of management related to each group of employees, including also the so-called ma-
ture workers whose knowledge, competence and experience are often invaluable. Loyalty and com-
mitment of those workers, and particularly their achievements may be a source of inspiration for 
younger generations, formation of responsible attitudes and behaviours indispensable for achieve-
ment of the company’s strategical goals.

The author proves that knowledge workers and their competence have an important impact on 
success of the enterprise, and skilful managing the diversified in terms of age team is nowadays one 
of the most important functions at the enterprise as it determines success, as a rule, of every endeavour 
or a new project within which framework there is the need for combination of competence, experi-
ence, and practice with novelty, creativity, and innovativeness. The article is of the conceptual nature.

Key words: human capital, mature workers, knowledge workers, competence, knowledge manage-
ment, diversity management.
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