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Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji

Zespoły niejednorodne wiekowo to jedna z praktyk organizacyjnych polecanych 
wobec silnego zróżnicowania pokoleniowego na rynku pracy. Sprzyjają wymianie 
poglądów wśród przedstawicieli różnych grup wiekowych, ułatwiają transfer wie-
dzy i umiejętności, promują współpracę międzypokoleniową. Z uwagi na wartość 
tego rozwiązania, potwierdzoną badaniami i praktyką organizacyjną, zapytano  
395 pracujących osób o zakres jego stosowania w ich firmach. Jako kryterium 
analiz uwzględniono: typ klimatu organizacyjnego, obszar pracy, wielkość firmy, 
działania firmy z zakresu polityki wiekowej.

Słowa kluczowe: wiek (age), praca (work), organizacja (organization), pokolenia (generations), zarzą-
dzanie wiekiem (age management), zespoły zróżnicowane wiekowo (age-diverse teams)

Wprowadzenie

Starzenie się społeczeństw i narastające dysproporcje wiekowe w strukturze popu-
lacji pracowniczej obserwowane są już od dłuższego czasu. Świadomi tego faktu są 
nie tylko demografowie, ale również politycy, przedstawiciele nauki, świata pracy, 
organizacji. Poszukując skutecznych rozwiązań tej sytuacji, analizuje się różne aspek-
ty życia człowieka, w tym również wymiar funkcjonowania zawodowego. Dlatego 
podejmując problematykę zespołów zróżnicowanych wiekowo, należy koniecznie 
zwrócić uwagę na kwestię silnej różnorodności generacyjnej, jaka charakteryzuje 
współczesny rynek pracy. Obecnie w aktywności zawodowej pozostaje kilka poko-
leń: weterani (określani również jako tradycjonaliści), baby boomers, pokolenie X, Y 
i ich następcy. Grupy te charakteryzuje odmienność wiekowa, ale przede wszystkim 
odrębny profil funkcjonowania psychospołecznego. Specyfika tej różnorodności za-
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wiera się w: odmiennych cechach, systemach wartości, doświadczeniach, postawach  
i oczekiwaniach wobec pracy, wobec pracodawcy, kształtowania i realizacji wizji siebie 
w roli pracownika, a także w zróżnicowanych poglądach na wzajemne relacje praca – 
dom, praca – rodzina (Brdulak 2014; Gadomska-Lila, 2015; Kołodziejczyk-Olczak; 
2014a, 2014b; Stachowska, 2012a; Woszczyk, 2013; Woszczyk, Gajda, 2014). Efek-
tywnej koordynacji i łączeniu różnych pokoleń sprzyja idea zarządzanie wiekiem1, 
następstwo współczesnych przemian demograficznych. W praktyce organizacyjnej 
współpraca między generacjami wyraża się budowaniem zespołów pracowniczych 
mieszanych wiekowo (Hildt-Ciupińska i wsp., 2012).

Kierując się przesłankami teoretycznymi i empirycznymi (Aronowska, 2014; 
Brdulak, 2014; Gajda, Seroka-Stolka; 2014, Kołodziejczyk-Olczak, 2014a; Rogozińska- 
-Pawełczyk, 2014; Woszczyk, Gawron, 2014), podjęto problem obecności zespo-
łów wiekowych w polskich firmach. Eksplorując obszar badawczy, poszukiwano 
odpowiedzi na następujące pytania: Jaki jest zakres budowania zespołów zróżnico-
wanych wiekowo w polskich firmach? Czy typ klimatu organizacyjnego różnicuje 
wykorzystywanie niejednorodnych zespołów pracowniczych jako elementu prak-
tyki organizacyjnej? Które aspekty polityki wiekowej, współwystępujące w organi-
zacji, sprzyjają tworzeniu zespołów zróżnicowanych wiekowo? Uzyskanie odpo-
wiedzi stanowiło zasadniczy cel badań, których rezultaty zawarto w niniejszym 
opracowaniu.

Dlaczego zespoły zróżnicowane wiekowo?

Zespoły pracownicze stanowią przedmiot zainteresowania teoretyków i praktyków 
zarządzania, przedstawicieli psychologii pracy i organizacji. W licznych opracowa-
niach (Brzezińska, Paszkowska-Rogacz, 2000; Buszczak, 2002; Jachnis, 2008; Jawor-
ska, 2014; Kożusznik, 1998; Robbins, 1998) analizowana jest kwestia ról zespo-
łowych, mechanizmów dynamizujących proces grupowy, czynników facylitujących 
i inhibitorów warunkujących skuteczność funkcjonowania jednostki i grupy. Do-
wiedziono (Unsworth, West, 2003), że praca zespołowa przynosi zyski po stronie 
pracownika i organizacji. Odnotowuje się wymierne przykłady efektywności pracy 
zespołowej – wzrost jakości pracy, wskaźników produktywności, szeregu korzyści 

1 Wobec silnego zróżnicowania demograficznego rynku pracy, zarządzanie wiekiem (ana-
lizowane z perspektywy jednostki, przedsiębiorstwa i społeczeństwa), dzięki umiejętnie stosowa-
nym instrumentom, stanowi rozwiązanie, pozwalające równolegle zaspokoić interesy organizacji 
i pracownika (Fabisiak, Prokurat, 2012; Litwiński, Sztanderska, 2010a; Stachowska, 2012b).
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biznesowych. Ujawniający się we współpracy poszczególnych członków efekt sy-
nergii decyduje o sukcesie jednostki i wartości pracy zespołowej.

Szczególnym przykładem rozwiązania organizacyjnego, które wykorzystując 
proces grupowy, zapewnia równocześnie transfer wiedzy, umiejętności i doświad-
czenia pozamerytorycznego między przedstawicielami różnych pokoleń, są ze-
społy zróżnicowane wiekowo. Stanowią one jeden z instrumentów tworzących 
cały katalog aplikacji idei zarządzania wiekiem. Zespoły zróżnicowane wiekowo to 
płaszczyzna wymiany różnorodnych dóbr i zasobów personalnych. Starsi i młod-
si mają sobie wzajemnie dużo do zaoferowania. Różnorodność – także wiekowa – 
jest ogniwem tworzącym sieć relacji międzyludzkich (Gajda, Seroka-Stolka, 2014,  
s. 17). Wykorzystuje się mocne strony każdej grupy pokoleniowej. Starsi służą swo-
im osobistym i zawodowym doświadczeniem, mądrością życiową, wiedzą eksper- 
cką, specjalistycznymi umiejętnościami, a młodsi wnoszą do zespołu swoją wyż-
szą sprawność i wydolność organizmu, elastyczność działania, lepszą znajomość 
nowoczesnych technologii. Synergia pokoleniowa służy niwelowaniu deficytów 
w zakresie wiedzy i umiejętności, „zasypuje” podziały międzypokoleniowe, sprzy-
ja budowaniu więzi między generacjami (Rogozińska-Pawełczyk, 2014). Starszych 
pracowników – dzięki życiowemu doświadczeniu – charakteryzuje mniejsza bra-
wura, wyższa trafność w ocenie możliwości i granic ryzyka, mniejsze prawdopo-
dobieństwo błędów, wyższe poczucie obowiązku, odpowiedzialności, dokładności  
i jakości pracy. Z kolei młodsi, w uzupełnieniu – dla uzyskania pożądanego w pracy 
zespołowej efektu synergii – prezentują szybsze tempo działania, niechęć do mono-
tonii (Aronowska, 2014, s. 120–121). 

Płaszczyzną efektywnego transferu zasobów między różnymi grupami wiekowy-
mi jest (inter)mentoring związany z międzypokoleniowym uczeniem się i kształto-
waniem kultury uczenia się w organizacji (Chutnik, 2012; Gajny-Zbierowska, 2014; 
Moczydłowska, 2014; Nawrat, 2014).

Zróżnicowanie wiekowe korzystnie oddziałuje na innowacyjność, skuteczność 
działania. Uznaje się, że zróżnicowanie wiekowe wywiera najsilniejszy wpływ na 
efektywność zespołów, gdy różnice wiekowe odzwierciedlają odmienne wartości, 
postawy, punkty widzenia (Unsworth, West, 2003). Zespoły zróżnicowane wiekowo 
są bardziej zmotywowane, kreatywne, wydajne. Pracują szybciej, sprawniej, bardziej 
efektywnie (Aronowska, 2014). Potwierdza to zarówno praktyka organizacyjna, jak 
i wyniki badań. Rezultaty badań (Woszczyk, Gawron, 2014) wskazują, że zespół nie-
jednorodny wiekowo lepiej rozumie potrzeby klientów, szybciej wypracowuje roz-
wiązania niż pracownicy w podobnym wieku, przyczynia się do wyższych wyników 
biznesowych. Różnice wiekowe między poszczególnymi pracownikami sprzyjają 
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większej efektywności pracy (Brdulak, 2014, s. 165). Taki pogląd wyraziło ponad 
30% polskich respondentów uczestniczących w międzynarodowym projekcie ba-
dawczym. 

Metodyka badań 

Zbadano 395 osób pracujących2, 233 kobiety (59%) i 162 mężczyzn (41%), w wieku 
20–64 lata (M=34,97, SD=12,19). Staż pracy badanych wynosił 1–45 lat (M=12,98, 
SD=11,97). Przyjęto założenie, iż dla poprawności wnioskowania o sytuacji organi-
zacyjnej wymagane jest doświadczenie zawodowe wynoszące co najmniej rok pra-
cy, pozwalające na wiarygodną ocenę tej kategorii. Badani reprezentowali następu-
jące poziomy wykształcenia: podstawowe n=1, zasadnicze n=18, średnie n=107, 
studia licencjackie n=130, studia magisterskie n=111, studia podyplomowe n=28. 
Respondenci byli zatrudnieni na stanowiskach: wykonawczych n=208 (52,7%), kie-
rowniczych n=53 (13,4%), specjalistów n=134 (33,9%). Wśród badanych 293 osoby 
(74,2%) zadeklarowały, że ich praca ma charakter raczej umysłowy, a 102 (25,8%) 
– że raczej fizyczny. 126 respondentów (31,9%) jest aktywnych zawodowo w sfe-
rze budżetowej, a 269 (68,1%) – w sferze pozabudżetowej. Badani byli zatrudnieni 
w przedsiębiorstwach o różnej wielkości: mikro n=88 (22,3%), małe n=91 (23%), 
średnie n=87 (22%), duże n=129 (32,7%). Wypowiedzieli się przedstawiciele róż-
nych pokoleń: baby boomers (50–64 lata, M=53,59, SD=3,48, n=79), pokolenie X 
(35–49 lat, M=43,72, SD=4,47, n=81), pokolenie Y (25–34 lata, M=27,91, SD=2,63, 
n=125), pokolenie Z (20–24 lata, M=23,19, SD=0,90, n=110).

Materiał pozwalający na socjodemograficzną charakterystykę grupy uzyskano 
dzięki zebraniu danych metryczkowych. Zakres wymaganych danych uzupełniono 

2 Badania były realizowane w latach 2014–2015. Osoby badane pochodziły z terenu wo-
jewództwa łódzkiego (według danych statystycznych (www.stat.gov.pl) wskaźnik zatrudnienia  
w województwie łódzkim jest porównywalny do wskaźnika ogólnego, krajowego, co pozwala na 
wnioskowanie o reprezentatywności badanej populacji). Prezentowane w niniejszym opracowa-
niu rezultaty badań stanowią część szerszego projektu badawczego poświeconego zróżnicowaniu 
psychospołecznego i zawodowego funkcjonowania przedstawicieli różnych pokoleń. Kryterium 
doboru próby była przynależność badanych osób do odmiennych etapów dorosłości, co po-
zwoliło uzyskać zbliżone liczebności w obrębie każdego z pokoleń. Każdego z respondentów,  
z wykorzystaniem wystandaryzowanych instrumentów badawczych, objęto badaniem w kierun-
ku oceny satysfakcji z pracy, z życia, źródeł stresu zawodowego, wartości realizowanych w pra-
cy zawodowej, interferencji obszarów praca – dom. W prowadzonych badaniach uwzględniono 
również aspekty organizacyjne, uzyskując dane dotyczące prowadzonej w firmach polityki wie-
kowej, m.in. tworzenia zespołów zróżnicowanych wiekowo.
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twierdzeniami następującej treści: 1. W mojej firmie są tworzone zespoły pracow-
nicze zróżnicowane wiekowo; 2. W mojej firmie obowiązki zawodowe i obciążenie 
pracą dostosowuje się do zmieniającego się wieku pracowników, do ich zmieniającej 
się wydolności; 3. W mojej firmie są prowadzone działania pozwalające na wyrówny-
wanie szans starszych pracowników; 4. W mojej firmie właściwe korzysta się z wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia pracownika, niezależnie od jego wieku; 5. W mojej 
firmie starsi pracownicy są ekspertami, autorytetami dla młodszych pracowników; 
6. Kadra kierownicza w mojej firmie dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie 
efektywnego zarządzania wiekiem. 

Pomiar klimatu organizacyjnego wykonano z zastosowaniem Kwestionariusza 
klimatu organizacyjnego Kolba (KKO, w polskiej adaptacji Chełpy, 1993). KKO 
pozwala na diagnozę jednego z trzech typów klimatu organizacyjnego, jest narzę-
dziem, wystandaryzowanym, znormalizowanym (steny). Wynik wysoki (7–10 sten) 
wskazuje na wspierający klimat organizacyjny (w którym pracownikowi stawiane 
są wysokie, ale jasno określone wymagania, pozwalające na jego rozwój, a za re-
alizację zadań pracownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność, mogąc jednocze-
śnie liczyć na wsparcie życzliwego przełożonego i zespołu). Klimat autokratyczny  
(1–4 sten) oznacza, że pracownikowi są wyznaczane mało sprecyzowane wymaga-
nia, nie wyzwalające poczucia odpowiedzialności, wśród pracowników widoczny 
jest brak zaufania i wsparcia, niska akceptacja dla przełożonego, który nie jest auto-
rytetem dla podwładnych, a pracownicy sprzeciwiają się jego decyzjom lub realizują  
je z niechęcią. Typ pośredni między klimatem autokratycznym i wspierającym wy-
znaczają wyniki 5–6 sten. Wyniki najniższe (1–4 sten) wskazują na klimat autokra-
tyczny, wyniki w przedziale 5–6 sten – opisują klimat pośredni, a wyniki z przedziału 
7–10 sten określają klimat wspierający. Kwestionariusz posiada satysfakcjonujące 
własności psychometryczne. Trafność oszacowano na podstawie analizy czynni-
kowej, uzyskano jednoczynnikową strukturę, ładunki czynnikowe 0,63–0,79 wyja-
śniają 48,3% wariancji. Współczynnik zgodności wewnętrznej wynosi 0,61 (Chełpa, 
1993).

Statystycznym narzędziem wnioskowania były tabele krzyżowe i test χ2.

Wyniki badań

Odpowiedź na zasadnicze pytanie badawcze dotyczące zakresu tworzenia przez 
pracodawców badanych osób zespołów pracowniczych zróżnicowanych wiekowo 
zilustrowano wykresem 1. 
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Wykres 1. „W mojej firmie są tworzone zespoły pracownicze zróżnicowane 
wiekowo” – procentowy rozkład wyników

Źródło: badania własne

W świetle otrzymanych danych tworzenie zespołów pracowniczych zróżnicowa-
nych wiekowo deklaruje umiarkowana liczba firm. W ocenie badanych osób takie 
rozwiązania organizacyjne „zawsze” stosuje 13% pracodawców (n=53). Rozkład 
odpowiedzi w zakresie pozostałych kategorii prezentuje się następująco: nigdy 31%, 
n= 123, rzadko 22%, n=85, często 34%, n=134. Uwzględnienie obszaru pracy (sfe-
ra budżetowa i pozabudżetowa) oraz wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, śred-
nie i duże) zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. „W mojej firmie są tworzone zespoły pracownicze zróżnicowane 
wiekowo” a obszar pracy i wielkość firmy

Informacje o firmie W mojej firmie są tworzone zespoły pracownicze 
zróżnicowane wiekowo (%)
nigdy rzadko często zawsze

Obszar pracy sfera budżetowa 30,2 18,3 39,7 11,9
sfera pozabudżetowa 31,6 23,0 31,2 14,1

χ2=3,098, p=0,377
Wielkość firmy mikro 53,4 19,3 18,2   9,1

mała 27,5 14,3 45,1 13,2
średnia 20,7 26,4 40,2 12,6
duża 25,6 24,8 32,6 17,1

χ2=36,159, p=0,000

Źródło: badania własne
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Przedstawione dane dowodzą, iż zarówno w sferze budżetowej, jak i pozabudże-
towej, uzyskano podobny rozkład wyników. Istotna okazała się natomiast wielkość 
firmy (p=0,000). W prezentowanym zestawieniu najsłabiej wypadają najmniejsze 
przedsiębiorstwa (53,4% mikrofirm w ogóle nie tworzy zespołów pracowniczych 
zróżnicowanych wiekowo lub robi to rzadko – 19,3%). Wśród małych i średnich 
organizacjach znaczący jest procent firm (40,2%–45,1%), które często stosują ana-
lizowane rozwiązanie.

Tabela 2. „W mojej firmie są tworzone zespoły pracownicze zróżnicowane 
wiekowo” a klimat organizacyjny

Klimat organizacyjny firmy W mojej firmie są tworzone zespoły pracownicze 
zróżnicowane wiekowo (%)
nigdy rzadko często zawsze

Typ klimatu  
organizacyjnego

autokratyczny 25,5 27,7 33,0 13,8
pośredni 34,7 20,8 34,0 10,4
wspierający 31,2 18,5 40,3 15,9

χ2=5,648, p=0,464

Źródło: badania własne

Ciekawy rezultat odnotowano wobec zmiennej, jaką jest klimat organizacyjny 
(tabela 2) – we wszystkich typach klimatu organizacyjnego3 obserwuje się podobny 
sposób organizacji pracy zespołowej z wykorzystaniem zróżnicowania wiekowego. 

Tabela 3. „W mojej firmie są tworzone zespoły pracownicze zróżnicowane 
wiekowo” a praktyki organizacyjne

Praktyki organizacyjne stosowane  
w firmie

W mojej firmie są tworzone zespoły pracowni-
cze zróżnicowane wiekowo (%)
nigdy rzadko często zawsze

W mojej firmie obowiązki 
zawodowe i obciążenie pracą 
dostosowuje się do zmieniające-
go się wieku pracowników, do 
ich zmieniającej się wydolności

nigdy 48,0 18,9 22,8 10,2
rzadko 19,8 27,1 39,5 13,6
często 29,9 15,6 37,7 16,9
zawsze 28,6   7,1 42,9 21,4

χ2=33,859, p=0,000

3 Uczestnicy badania w większości byli poddani wpływowi klimatu wspierającego (39,7%, 
n=157), w dalszej kolejności pośredniego (36,5%, n=144) i autokratycznego (23,8%, n=94).
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Praktyki organizacyjne stosowane  
w firmie

W mojej firmie są tworzone zespoły pracowni-
cze zróżnicowane wiekowo (%)
nigdy rzadko często zawsze

W mojej firmie są prowadzo-
ne działania pozwalające na 
wyrównywanie szans starszych 
pracowników

nigdy 50,4 20,9 18,6 10,1
rzadko 20,8 26,8 40,9 11,4
często 17,4 17,4 48,9 16,3
zawsze 44,0   8,0 16,0 32,0

χ2=60,279, p=0,000

W mojej firmie właściwe korzy-
sta się z wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia pracownika, 
niezależnie od jego wieku

nigdy 35,7 35,7 14,3 14,3
rzadko 28,6 28,6 34,3   8,6
często 24,5 22,4 40,6 12,5
zawsze 42,9 14,3 25,2 17,6

χ2=23,855, p=0,005

W mojej firmie starsi pracowni-
cy są ekspertami, autorytetami 
dla młodszych pracowników

nigdy 51,0 20,4 14,3 14,3
rzadko 28,2 22,4 35,9 13,5
często 27,2 21,6 39,5 11,7
zawsze 35,7 17,9 25,0 21,4

χ2=17,533, p=0,041

Kadra kierownicza w mojej 
firmie dysponuje wiedzą  
i umiejętnościami w zakre-
sie efektywnego zarządzania 
wiekiem

nie 36,8 24,2 25,5 13,5
tak 23,2 17,7 45,7 13,4

χ2=19,161, p=0,000

Źródło: badania własne

Rozkład wyników wskazuje, iż wyszczególnione w tabeli 3 praktyki organizacyj-
ne w istotny sposób dywersyfikują zakres tworzenia przez firmy zespołów o zróż-
nicowanej wiekowo strukturze. Podejmowanie działań, które mają na celu wyrów-
nywanie szans starszych pracowników, dostosowywanie obowiązków zawodowych 
i obciążeń pracą do zmieniającego się wieku pracowników, świadome i celowe wy-
korzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracownika, niezależnie od jego 
wieku, budowanie autorytetu starszych pracowników na bazie ich merytorycznych 
doświadczeń oraz kadra kierownicza przygotowana do efektywnego zarządzania 
personelem zróżnicowanym generacyjnie – to czynniki współwystępujące z tworze-
niem zespołów pracowniczych niejednorodnych wiekowo. 
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Podsumowanie i wnioski 

W ocenie respondentów (wykres 1), w 31% firm w ogóle nie tworzy się zespołów 
zróżnicowanych wiekowo, a w 22% rzadko podejmuje się takie działania. Ta prak-
tyka organizacyjna jest często obserwowana w 34% i zawsze w 13%, a więc otrzy-
many rozkład wyników skłania do refleksji. Czy szklanka jest do połowy pełna czy 
pusta? Wydaje się, że bilans jest umiarkowanie zadowalający. Chociaż – stosując nie 
do końca symetrycznie porównanie – nieco mniej korzystny niż w wypadku innych 
badań 1011 pracodawców, którzy w 60% zadeklarowali „pracę w zespołach zróżni-
cowanych wiekowo” (Kołodziejczyk-Olczak, 2013a, 2013b). 

W opozycji do modelu deficytów, zgodnie z modelem kompetencyjnym, każ-
dą grupę wiekową charakteryzują mocne i słabe strony (Rogozińska-Pawełczyk, 
2014). Starsi pracownicy dysponują szeregiem cennych (a może nawet bezcennych) 
kompetencji, których w naturalny sposób brak młodszym pokoleniom, a które  
w istotny sposób kształtują wartość organizacji. Ich zasoby, rozwijane i doskonalo-
ne na przestrzeni lat, to: wiedza ekspercka, wiarygodność, odpowiedzialność, umie-
jętności interpersonalne, wyższa stabilność emocjonalna, dystans do określonych 
spraw czy problemów. Badania dowodzą (Mockałło, 2015), iż starsi pracownicy są: 
bardziej rzetelni, oddani, etyczni, podchodzą do swej pracy bardziej pozytywnie. 
Według badań (Urbaniak, 2011) przełożeni cenią starszych pracowników za ich: 
lojalność wobec pracodawcy, zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność, 
przestrzeganie przepisów i regulaminów, fakt bycia specjalistą wysokiej klasy. Młod-
sze pokolenie prezentuje: wyższą otwartość i gotowość do zmiany (Lubrańska, 
2008), entuzjazm, kreatywność, staranne wykształcenie, znajomość języków obcych 
i wiedzę na temat mediów elektronicznych (Gałaj, 2014; Kołodziejczyk-Olczak, 
2014a; Woszczyk, 2013). Im bardziej zróżnicowane pod względem wiekowym zaso-
by pracownicze, tym większa elastyczność przedsiębiorstwa wobec potrzeb rynku, 
oczekiwań klientów, lepsza adaptacja do zmian otoczenia, wyższa konkurencyjność. 
To wystarczająco przekonujące argumenty do tego, aby firmy podjęły starania o co-
raz bardziej powszechne stosowanie rozwiązania, jakim są zespoły o zróżnicowa-
nej strukturze wiekowej. To wysiłek, który zaprocentuje satysfakcją pracowników 
i efektywnością biznesową. Różnorodność wiekowa bowiem to cenny potencjał 
firmy, potencjalne źródło zysków i korzyści (Rogozińska-Pawełczyk, 2014). Moż-
na przypuszczać, iż w świetle prezentowanych danych (tab. 1) pogląd ten podziela 
znaczna część małych i średnich przedsiębiorstw, które w ponad 40% organizują 
pracę zespołową z wykorzystaniem zróżnicowanej wiekowo struktury grupy. Dla 
porównania, we wspomnianych badaniach (Kołodziejczyk-Olczak, 2013a, 2013b) 
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„pracę w zespołach zróżnicowanych wiekowo” deklaruje 72,9% małych i 79,9% 
średnich przedsiębiorstw. 

Wyniki dotyczące klimatu organizacyjnego (tabela 2) stanowiły pewne zasko-
czenie. Oczekiwano, iż zgodnie z charakterystyką wspierającego typu klimatu or-
ganizacyjnego (Chełpa, 1993; Lipińska-Grobelny, 2007), kształtowanego przez 
silne relacje interpersonalne i widoczny proces grupowy, budowanie zespołów nie-
jednorodnych wiekowo będzie zdecydowanie bardziej dominujące. W świetle pre-
zentowanych rezultatów otrzymane różnice nie mają jednak istotnego charakteru 
(p=0,464). W tabeli 3 zaprezentowano dane ilustrujące zakres tworzenia zespo-
łów zróżnicowanych wiekowo wobec współobecności innych praktyk zarządzania 
wiekiem. Zauważa się, iż uwzględnione kategorie organizacyjne decydują istotnie  
o częstości stosowania analizowanego rozwiązania. Organizacji pracy z wykorzysta-
niem zespołów o zróżnicowanej strukturze wiekowej sprzyja prowadzenie działań 
pozwalających na wyrównywanie szans starszych pracowników. Przykłady dobrych 
praktyk (Litwiński, Sztanderska, 2010b) wskazują, iż przy podziale zadań i obowiąz-
ków uwzględniających indywidualne możliwości pracowników z różnych pokoleń 
przydziela się zadania zgodnie z wiekiem, predyspozycjami, doświadczeniem za-
wodowym, wydolnością fizyczną. Takie rozwiązania w sposób zdecydowany służą 
„wyrównywaniu szans” między pokoleniami.

Zespół zróżnicowany wiekowo może z pewnością stanowić platformę wymiany 
wiedzy i doświadczenia. Grupa międzypokoleniowa daje możliwość rozwoju kom-
petencji strategicznych w firmie. Konfrontowanie punktów widzenia i doświadczeń, 
również tych międzygeneracyjnych, skutkuje wzajemnym wzbogacaniem pracowni-
czych kompetencji (Sadowska-Snarska, 2014). W swoistej korelacji do tych poglą-
dów są prezentowane wyniki badań. Gdy w firmie właściwie korzysta się z wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia pracownika, niezależnie od jego wieku, oraz występuje 
dbałość o to, by starsi pracownicy stali się ekspertami, autorytetami dla młodszych 
pracowników, wówczas częściej stosuje się rozwiązanie sprzyjające tym praktykom, 
czyli zespoły zróżnicowane wiekowo.

Nowa demografia struktur pracowniczych rodzi nowe oczekiwania w zakresie 
technik zarządzania, współpracy i kierowania. Współcześni menedżerowie, świado-
mi swej roli w organizacji, stają obecnie wobec odpowiedzi na pytanie, w jaki spo-
sób kształtować relacje w zespole, aby osiągać oczekiwane efekty pracy, utrzymu-
jąc jednocześnie właściwe morale załogi, zapewniając dobrostan, poczucie własnej 
wartości i sensu wykonywanych zadań wśród pracowników (Brdulak, 2014). Do 
zadań współczesnych menedżerów zespołów międzypokoleniowych należą: dba-
łość o sprawność komunikacji, wymiana doświadczeń między uczestnikami grupy, 
poprawa ich współpracy, działania w kierunku osłabienia wad, przy jednoczesnym 
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wzmacnianiu zalet przedstawicieli każdej generacji. Menedżer powinien wykazywać 
empatię, szacunek i zrozumienie dla inności i różnorodności, mieć wiedzę o war-
tościach i motywacjach swoich podwładnych (Aronowska, 2014). Istotność tych 
kwestii uwzględniono również w niniejszym opracowaniu. Rozkład odpowiedzi  
w odniesieniu do pozycji „Kadra kierownicza w mojej firmie dysponuje wiedzą i umie-
jętnościami w zakresie efektywnego zarządzania wiekiem” dowodzi istotnego zróż-
nicowania wyników4. W firmach, gdzie – w ocenie respondentów – przedstawiciele 
kadry kierowniczej dysponują odpowiednimi zasobami w obszarze zarządzania wie-
kiem, zdecydowanie częściej (45,7%) są tworzone zespoły zróżnicowane wiekowo. 
Starania przełożonych o tworzenie zespołów niejednorodnych wiekowo widoczne 
są także w innych badaniach (Urbaniak, 2011). Wynika z nich, że 30,7% badanych 
kierowników stara się różnicować wiekowo strukturę zespołów pracowniczych. 
Jednocześnie jednak 62,5% z nich wskazuje, że nie mają wpływu na dobór grupy. 
Odwołując się do innych danych (Woszczyk, Gawron, 2014), warto poznać opinie 
przedstawicieli kadry menedżerskiej (n=200) na temat zróżnicowania wiekowego 
zespołów. Przyznają oni, że istnieją widoczne pozytywne następstwa wynikające ze 
stosowania tego rozwiązania organizacyjnego. 65,6% badanych kierowników jest 
zdania, że zespoły niejednorodne wiekowo sprzyjają uzyskiwaniu lepszych wyni-
ków biznesowych, szybciej wypracowują rozwiązania niż pracownicy w podobnym 
wieku (67,3%), wykazują lepsze zrozumienie potrzeb klientów (53,0%) i większą 
na nich otwartość (60,8%). Objęci badaniem kierownicy wypowiedzieli się również  
w kwestii preferencji zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem: 45% bada-
nych było przychylnych temu rozwiązaniu. Należy mieć jednocześnie świadomość, 
że różnorodność generacyjna, niosąca ze sobą różnorodność poglądów, może rodzić 
nieporozumienia, konflikty. Sam proces kierowania społecznościami zróżnicowany-
mi wiekowo to – przy udowodnionej wartości tego rozwiązania – także potencjalne 
źródło problemów dla kierujących. Niewystarczające przygotowanie menedżerów 
do zarządzania wiekiem może powodować konflikty o różnej skali, bardziej lub 
mniej destruktywne (Szaban, 2013). Zaleca się (Gajda, Seroka-Stolka, 2014, s. 18) 
umożliwienie zróżnicowanym wiekowo grupom pracowniczym wypracowanie zbli-
żonych modeli mentalnych, zwiększających efekt synergii wewnątrz zespołu. Róż-
nice pomiędzy pracownikami mogą stanowić o zaletach zespołu i być potencjal-
nym źródłem sukcesu oraz efektywnych twórczych, niestandardowych rozwiązań. 
Do ich osiągnięcia potrzeba jednak umiejętnego sposobu zarządzania, opartego na 

4 Interesujące są opinie badanych pełniących funkcje kierownicze (n=53). W ich ocenie 
45,3% dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego zarządzania 
wiekiem. 35% spośród nich wypowiedziało się, że w ich firmie nigdy nie tworzy się zespołów 
zróżnicowanych wiekowo, rzadko 24,5%, często 24,5%, zawsze 15,1%.
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otwartej komunikacji, sprawiedliwości, przejrzystości, unikaniu wszelkich form fa-
woryzowania (Aronowska, 2014, s. 122–123).

Podsumowując, pogłębiające się przemiany demograficzne rynku pracy to 
współcześnie ważne wyzwanie dla teoretyków i praktyków organizacji. Od przed-
siębiorców oczekuje się wzrostu zainteresowania polityką wiekową, większej przy-
chylności i bardziej świadomego wykorzystania dostępnych instrumentów zarzą-
dzania różnymi pokoleniami. Zmienna sytuacja demograficzna to dla również silny 
bodziec dla świata nauki. Wysiłki badawcze powinny zostać ukierunkowane po-
trzebą poszukiwania, aplikacji i weryfikacji skuteczności wypracowanych rozwiązań 
organizacyjnych.
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Age–Diverse Teams in the Organization
Summary

In the face of  strong generational diversification on the labor market, teams that are 
diversified in terms of  age are recommended in organizational practice. Such teams 
foster the exchange of  views among representatives of  various age groups, facilitate 
the transfer of  knowledge and skills, and promote intergenerational collaboration. 
In light of  the value inherent in this solution—confirmed in studies and organiza-
tional practice—395 working people were asked of  the scope of  its application in 
their companies. Criteria used in the analysis included organizational climate, work 
area, company size, and company policy with respect to age.
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