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Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ 
w obszarze IT

mobilnych systemów tele-
nologie wykorzysty-

eu-

internetu
wykorzystaniu komputerów pozyskane dane e-

m-
petencji zatrudnionej kadry [Buchla 2012: 1]. Wielu pracodawców w procesie 
rekrutacji poszu
w pracy w wysoce wyspecjalizowanych programach. Dodatkowo coraz wyra
niej wzrasta i-

bezpo-
-komunikacyjnymi (information 

and communication technology) stanowi
a

ich zbierani o-
waniem

a-

w obszarze technologii informacyjnych IT. 

Znaczenie dla pracodawcy kompetencji IT pracowników 50+
r-

zawodo-
wego zatrudnionych osób, które na j-

baby boomers – to
wczesnymi latami 60. XX w. Pokolenie X to 
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ludzie urodzeni w latach 1965–1979, generacja Y to urodzeni pomi okiem 

[Ja
, u pracowników 

i in. 2010: 197].

ym zakresie doskonale przygotowani. 
ó-

ych 

[GUS 2009: 234]. 

wieku prac liczbie
wy

wielolet-
ukierunkowane na zatrzymywa-

nie tych pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne, ale ich wiedza i o-
w firmie potrzebne [Wawer 

2014: 181].
Obecnie, w czasie dynamicznego rozwoju technologii, informatyki i cyfry-

kompetencji pra
10– k-
turze zatrudnionej kadry.

S a-

komputerów. Szczególnie ten ostatni obszar rozwoju kompetencji jest kluczowy,
ma on bowiem ogromne znaczenie dla efektywnego wykonywania ob
zawodowych na obecnych stanowiskach pracy. 

Problemy edukacji i szkolenia pracowników 50+ w zakresie IT 
Pierwsza ogólnopolska diagnoza firm ws cym 

e-
prowadzona w 2013 r. a-
cownikom programy rozwojowe dostosowane do ich grupy wiekowej, tj. do osób 

– do 30.
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z ,

n-
aje problem 

o-
szczególnie uzale

nione od posiadanych kompetencji. Osoby, które nie 
z takich kursach (lub w b o-

n-
internetu -

a
e-

fizycz-
pracy z komputerem.

W ocenie badanych pracowników 50+ 
t-

kowników przyzwyczajonych do korzystania z mediów tradycyjnych jest nieu-
d-

. Osobom tym brakuje kompetencji wyszukiwania, selekcji 
i

sprawia im nau z
T y-

u-

wskazywali na probl r-
–58]. 

pracowników 50+ w zorganizowanych formach edukacji informatycznej. Czyn-
rozwój internetem 

uzyskania niefor-
malnej pomocy jest jednym z p zasem 
wynika z braku em z nie-
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ich 

tych 
organizowanych dla tej kadry. 

inter-
netu enie ma 

d-

l-
prace fizyczne. 

Kompetencje IT pracowników 50+
ó-

komputera w pracy. Obecnie liczba takich stanowisk w przedsi y-

internetu. Pokolenie 
o

t Badania prowadzone na tej grupie wiekowej 
a-

d
o pracowników w wieku 

zatrudnionych z , przeprowadzono 
wywiady IDI i CATI1.

, czy respondenci 
potrafili: internecie u-

e-
w ostatnim tygodniu, zn internecie 

/ o-

w znalezione na stronie internetowej
internet

owerPoint.

1 a celowo dobranej próbie responden-

województwa lubelskiego. Badanie przeprowadzono na grupie 50 osób przy wykorzystaniu meto-
(individual in-depth interview) oraz 120 wspomaga-

nych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI (computer assisted telephone interview).
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korzystania z komputera i internetu a-
6 –

bez problemu Zajkowski 2013: 26].
50. roku 

komputera oraz internetu
w

-mail

internet sprawy w urz
owania (2,67). Ponadto, 

o-

na r administracyjnych.

Podsumowanie
, e-

tencji w zakresie IT pracowników 50+ jest kluczowym czynnikiem sukcesu firm 

wiekowej. Istotnym warunkiem powodzenia strategii edukacji pracowników 50+ 
ko-

koncepcji mentoringu ukierunkowanego na we-
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Streszczenie

d-
e IT. 

szkoleniowe i pracodawców oferty edukacyjnej i szkoleniowej w obszarze IT do 

: kompetencje, pracownicy 50+, technologie informacyjne.

Education and Level of Ccompetencies of Employees 50+ in the IT Area

Abstract
One of the key challenges of the contemporary enterprise management becomes 

to ensure the proper level of education and professional development of the em-
ployed staff. Competencies in the IT area play currently particular importance. The 
aim of this paper is to demonstrate the need to better adapt by training companies 
and employers, educational and training offer in the field of IT to the needs and 
capabilities of employees 50+. 

Keywords: competencies, employees 50+, IT.


