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Zarządzanie wiekiem, wpisujące się w szersze zagadnienie zarządzania różno-
rodnością w organizacji, jest odpowiedzią na zmieniające się realia społeczno-
-demograficzne na rynku pracy i konieczność takiego przeformułowania poli-
tyki personalnej przedsiębiorstwa, by pozwoliła ona na wykorzystanie w pełni 
potencjału przede wszystkim starszych, ale również młodszych pracowników.
Opracowanie zawiera przegląd koncepcji zarządzania wiekiem, ze szczególnym 
uwzględnieniem strategii i metod zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, 
a także zwraca uwagę na aspekty związane z efektywnością wdrażanych w tym 
zakresie działań.

Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem (age management), strategie zarządzania wiekiem (age ma-
nagement strategies), efektywność zarządzania wiekiem (age management efficiency)

Wstęp

Pracodawcy są świadomi, że dla bezpieczeństwa ich organizacji i pozycji na rynku muszą 
inwestować w rozwiązania, które wykraczają poza standardowe narzędzia zarządzania 
zasobami ludzkimi. O konkurencyjności nie decydują bowiem wyłącznie posunięcia 
rynkowe, ale także inwestowanie w kapitał ludzki i stosowanie narzędzi polityki róż-
norodności personelu. Jednym z rozwiązań należących do takich strategii zarządzania 
różnorodnością jest zarządzanie wiekiem.

Zarządzanie wiekiem to rozwijający się zbiór metod inwestowania i pielęgnowania 
kapitału ludzkiego organizacji, tak aby praca ludzi, niezależnie od ich wieku, przyno-
siła firmie zysk i satysfakcję osobistą pracownikom. Jest ono oparte na różnorodnych 
działaniach z wielu obszarów funkcjonowania firmy, głównie związanych z jej polityką 
personalną, a jego nadrzędnym celem jest tworzenie środowiska i organizacji pracy 
przyjaznych pracownikom w każdym wieku i na różnych stanowiskach. Taka polityka 
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126 Portfel metod i narzędzi

uwzględnia potrzeby i możliwości pracownika, aby każdy niezależnie od wieku czuł się 
pozytywnie zmotywowany.

Koncepcja zarządzania wiekiem (age management) odnosi się do wielu kwestii oraz 
jest powiązana z innymi zagadnieniami, takimi jak: starzejąca się populacja, aktywne 
starzenie się, zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem, przeciwdziałanie dyskry-
minacji itp.

Kluczowa dla wprowadzenia zarządzania wiekiem w organizacji jest świadomość 
kadry zarządzającej na temat zagrożeń, ale także możliwości, jakie niesie ze sobą sta-
rzenie się zasobów pracy i zmieniające się środowisko funkcjonowania firm. Budowa 
dobrej i skutecznej strategii zarządzania wiekiem będzie możliwa w momencie pełnego 
zrozumienia i uznania tego, że zmiana demograficzna jest czymś stałym i nieuchronnym 
oraz występuje we wszystkich rodzajach organizacji.

Niezależnie od zmiennej sytuacji ekonomicznej, pewne fakty demograficzne i spo-
łeczne nie ulegną zmianie. Za niecałe 20 lat na polskim rynku pracy osoby po 45. roku 
życia będą stanowiły prawie połowę populacji osób w wieku produkcyjnym, natomiast 
prawie 25% mieszkańców Polski będzie miało powyżej 65 lat (prognoza demograficzna 
na lata 2003-2030, GUS, 2004).

Zarówno państwo w obliczu tak dużego obciążenia systemu ubezpieczeń, jak i pra-
codawcy nie mogą zignorować tych zmian. Szacuje się, że w 2050 roku połowa ludności 
naszego kontynentu osiągnie wiek emerytalny, co spowoduje, że na rynku pracy zabrak-
nie ponad 160 milionów pracowników [Tokarz, 2009].

Działania w zakresie zarządzania wiekiem powinny być więc kierowane głównie do 
starszych pracowników i być nastawione na utrzymanie w zatrudnieniu osób, które prze-
kroczyły 45. rok życia, przy zachowaniu efektywności ich pracy.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty koncepcji zarządzania wie-
kiem, ze szczególnym uwzględnieniem strategii i metod zarządzania wiekiem w przed-
siębiorstwie, a także zwrócenie uwagi na aspekty związane z efektywnością wdrażanych 
w tym zakresie działań. Opracowanie ma charakter studialny. Podstawą realizacji celu 
jest literatura przedmiotu dotycząca analizowanej problematyki.

Istota koncepcji zarządzania wiekiem

Zarządzanie wiekiem (age management) jest wciąż pojęciem stosunkowo mało popular-
nym wśród pracodawców, szczególnie z sektora MŚP1.

1 Badania przeprowadzone w ramach projektu „WYKORZYSTAJ NAS! PRACOWNICY 
45+ W TWOJEJ FIRMIE” wskazują, że aż dwie trzecie badanych podmiotów (66,5%) deklaru-
je, że nie zetknęło się z pojęciem age management  [PBS DGA, 2010].
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Nie ma jednoznacznej definicji terminu age management. Ogólnie rzecz biorąc, za-
rządzanie wiekiem można rozpatrywać z trzech perspektyw: pracownika, przedsiębior-
stwa oraz polityki rynku pracy.

Age management dla pracowników to przede wszystkim szansa jak najdłuższego po-
zostania aktywnym na rynku pracy oraz możliwość przystosowania się do rynku pracy 
poprzez stałe uaktualnianie i podnoszenie swoich umiejętności w starszym wieku. Za-
rządzanie wiekiem na poziomie indywidualnym dotyczy przy tym nie tylko osób pracują-
cych, ale także tych, którzy mają potencjał do (re)integracji z rynkiem pracy.

Na age management można patrzeć również z punktu widzenia przedsiębiorstwa – 
zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Zainteresowanie menedżerów koncepcją zarzą-
dzania wiekiem zazwyczaj pojawia się w sytuacjach, takich jak: restrukturyzacja, zmiany 
organizacyjne, rozwój technologiczny czy utrata pracowników z umiejętnościami i do-
świadczeniem, a także może być związane z zarządzaniem kosztami w przedsiębiorstwie, 
wymaganiami klientów, chęcią zatrzymania wykwalifikowanych pracowników. Działania 
w zakresie age management podejmowane przez przedsiębiorstwa mogą obejmować dzia-
łania podnoszące świadomość kadry zarządzającej oraz pracowników; wdrażanie pozy-
tywnych praktyk w firmie – tworzenie strategii zarządzania wiekiem obejmujących rekru-
tację, szkolenia, rozwój oraz promocję starszych pracowników; wdrażanie programów 
uczenia się przez całe życie; wdrażanie programów w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy; wdrażania elastycznych form zatrudnienia itp.

Age management stało się również częścią polityki rynku pracy oraz różnych inicja-
tyw zachęcających do podejmowania działań mających na celu radzenie sobie z proble-
mem starzejącej się populacji.

Relacje występujące pomiędzy problemem starzenia się ludności i rynkiem pracy, 
opisujące problemy, sposoby ich rozwiązania oraz wyniki z perspektywy pracowników, 
przedsiębiorstw oraz społeczeństwa, są różnorodne (rys. 1). Obszary problemów wystę-
pujących na poziomie poszczególnych osób, przedsiębiorstw, a także na poziomie całości 
społeczeństwa, wskazują, iż wszystkie te grupy powinny dzielić się odpowiedzialnością 
za utrzymanie starzejących się pracowników w zasobie siły roboczej, dzięki czemu me-
tody i środki rozwiązania problemów mogą być lepiej zaplanowane i skierowane na pod-
stawowe problemy. Istotną rolę odgrywa w tej kwestii przedsiębiorstwo, gdyż to ono 
jest bezpośrednio odpowiedzialne za uczestnictwo pracowników w pracy. Im lepiej re-
alizowane są cele przedsiębiorstw i pracowników, tym większa jest możliwość spełnienia 
celów społeczeństwa.

Ogólnie rzecz ujmując, można stwierdzić, iż zarządzanie wiekiem obejmuje różno-
rodne działania, skierowane głównie do starszych pracowników, mające na celu popra-
wę ich środowiska pracy oraz zdolności do jej wykonywania, podejmowane przez wiele 
podmiotów (rząd, partnerów społecznych, poszczególnych pracodawców i samych zain-
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teresowanych, czyli pracowników) na szczeblu krajowym, lokalnym oraz zakładu pracy 
[Urbaniak, Wieczorek, 2007, s. 11]. Na poziomie firmy jest ono elementem polityki per-
sonalnej podejmowanej przez pracodawców, nastawionej na utrzymanie w zatrudnieniu 
osób, które przekroczyły 45. rok życia, wraz z zachowaniem efektywności ich pracy.

Z praktycznego punktu widzenia, zarządzanie wiekiem wkracza prawie we wszyst-
kie funkcje i procesy zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak: planowanie zatrudnienia, 
rekrutacja pracowników, dobór form zatrudnienia i organizacji pracy, długość i organi-
zacja czasu pracy, kształtowanie treści pracy, wynagrodzeń, ocenianie i motywowanie, 
a także zarządzanie rozwojem i karierą zawodową, z uwzględnieniem zrównoważonego 
podejścia do strategii zarządzania wiekiem, biorącej pod uwagę wszystkie grupy wieku 
pracowników [Urbaniak, Wieczorek, 2007, s. 11-12].

Zarządzanie wiekiem to całościowe spojrzenie na ścieżki kariery pracowników i ich 
rozwój. Powinno więc ono dotyczyć wszystkich istotnych elementów zarządzania perso-
nelem: od planowania zatrudnienia i rekrutacji, przez zarządzanie rozwojem i karierą 
zawodową (kształcenie, treningi, system nagród, płac i awansów), organizację miejsca 
pracy (promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, elastyczne godziny pracy i formy za-
trudnienia), aż po plany emerytalne i przygotowanie przejścia na emeryturę.

Zarządzanie wiekiem można określić jako rozwiązania, które mają na celu stały roz-
wój i aktualizowanie wiedzy, umiejętności pracowników oraz utrzymanie ich w dobrej 
kondycji i zdrowiu, a także zaangażowanych w rozwój i cele firmy [Schimanek, 2010, 
s. 42]2. Opiera się ono na różnorodnych działaniach z wielu obszarów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, głównie związanych z HR, a jego nadrzędnym celem jest tworzenie 
środowiska pracy przyjaznego pracownikom niezależnie od ich wieku, z uwzględnieniem 
potrzeb i możliwości pracownika, które są od wieku zależne.

Zarządzanie wiekiem powinno uwzględniać różne potrzeby wszystkich grup wie-
kowych pracowników i wykorzystywać ich odmienne możliwości, różne zasoby wiedzy 
i doświadczenia. Należy jednak pamiętać, że pracodawcę obowiązuje przy tym zasada 
równego traktowania pracowników, a więc niedopuszczalne jest faworyzowanie i dyskry-
minacja pewnych grup wiekowych.

Strategia zarządzania wiekiem wpisuje się w koncepcję zarządzania różnorodnością, 
w której jednym z ważnych czynników jest wiek. Pracodawca dostrzegający potencjał 
w zróżnicowanym zespole i stwarzający odpowiednie warunki do jego funkcjonowania 
i rozwoju zyskuje w dzisiejszych czasach. Współpraca zróżnicowanego zespołu pozwa-

2 Hasło opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach projektu „Zysk 
z dojrzałości” (więcej informacji na stronie www.zysk50plus.pl).
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Rysunek 1. Macierz starzenia się i polityki rynku pracy

Źródło: Ilmarinen, 1999
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la na transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi pokoleniami pracowników oraz 
uzupełnianie umiejętności i perspektyw [Schimanek, 2010, s. 43].

Ważnym elementem zarządzania wiekiem jest więc także umiejętność kierowania 
zespołem, biorąc pod uwagę różnice wiekowe poszczególnych pracowników. Kształto-
wanie komunikacji międzypokoleniowej powinno mieć na celu synergię potencjału osób 
młodszych i osób dojrzałych. Eksperci z OECD zwracają uwagę na to, że młodsi pra-
cownicy mogą być potencjalnym źródłem nowych idei i inspiracji, natomiast starsi po-
winni być fundamentem wiarygodności organizacji [OECD, 2000]. Pomiędzy grupami 
pokoleniowymi powinien zachodzić ciągły transfer wiedzy i umiejętności, co prowadzi 
do równowagi pokoleniowej, a więc i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednio ukształtowane rozwiązania w zarządzaniu 
wiekiem w przedsiębiorstwie przynieść mogą określone korzyści, takie jak:

maksymalizacja potencjału rekrutacyjnego, �
zapobieganie powstawaniu luk kompetencyjnych, �
wydłużenie aktywności zawodowej pracowników, �
utrzymanie kluczowych kompetencji w firmie, �
dłuższy okres zwrotu z poniesionych inwestycji szkoleniowych. �
Ażeby tak się stało, strategia zarządzania wiekiem powinna być w dużej mierze 

spójna z wartościami organizacji, jej wizją i strategią ogólną. Każda firma powinna wy-
pracować własną strategię zarządzania wiekiem. Punktem wyjścia powinno jednak być 
zrozumienie, że istnieją różnice pomiędzy pracownikami (np. doświadczenie zawodowe) 
i że te różnice, jeśli są odpowiednio wykorzystane, mogą być atutem służącym do wyko-
nywania pracy bardziej wydajnie i skutecznie [Bartz i In., 1990, s. 321-326].

Strategie zarządzania wiekiem

Strategia zarządzania wiekiem w danej firmie oraz jej cele powinny zostać nakreślo-
ne zgodnie z szerszą wizją i wartościami, na jakich opiera się dana organizacja, a także 
uwzględniać aktualną politykę personalną firmy.

Warto przeanalizować budowanie polityki zarządzania wiekiem jako elementu za-
rządzania strategicznego. Dobra polityka wiekowa powinna pozwolić na osiągnięcie stra-
tegicznych celów firmy, stąd ważny jest kilkustopniowy proces planowania, uwzględnia-
jący następujące elementy [Ilmarinen, 2005]: (1) pobudzenie potrzeby i świadomości; 
(2) strategia personalna firmy; (3) strategia i wizja firmy; (4) własna wizja zarządzania 
wiekiem; (5) programy rozwijające zarządzanie wiekiem w firmie; (6) narzędzia i dobre 
praktyki zarządzania wiekiem.
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Uwzględnienie tych kilku stopni planowania pozwala na tworzenie skutecznej 
i efektywnej strategii zarządzania wiekiem. Co ważne, będzie ona oparta na potrzebach 
i uwarunkowaniach danej firmy i jej środowiska pracy.

Zarządzanie wiekiem powinno być oparte na działaniach uwzględniających indy-
widualne potrzeby pracowników, mających na celu motywowanie personelu do jak naj-
dłuższego pozostania w firmie i identyfikacji z jej celami. Dlatego trudno mówić o jed-
nym schemacie dla wszystkich przedsiębiorstw. Podobnie jak różnią się wartości, misja 
i kultura różnych podmiotów gospodarczych, różnić się będzie podejście do zarządzania 
wiekiem. Każda organizacja powinna więc wypracować własną drogę i sposób wdraża-
nia strategii zarządzania wiekiem [Tokarz, 2009]. Istnieją jednak sprawdzone narzędzia 
i rozwiązania, które można dopasowywać i z powodzeniem „importować” do swoich 
indywidualnych strategii3.

Badania Fundacji Dublińskiej [European Foundation…, 2006] wskazują, że zinte-
growane i kompleksowe podejście do zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach zloka-
lizowanych w państwach członkowskich UE jest wprowadzane stosunkowo rzadko, naj-
częściej odbywa się to w większych firmach. W większości przebadanych przez fundację 
jednostek wdrożenie takiej polityki zarządzania zasobami ludzkimi było wynikiem roz-
wiązywania specyficznych problemów w tych organizacjach – często związanych z trud-
nościami ze znalezieniem pracowników. Zauważyć jednak należy, że zazwyczaj przyjęta 
polityka prowadziła do uzyskania obopólnych korzyści, choć ich skala, jak i charakter 
zależały od podjętych działań.

Prowadzenie rozważnej polityki kadrowej obejmującej zatrudnianie dojrzałych pra-
cowników zgodnie z ich możliwościami pozwala przede wszystkim na zapewnienie nie-
zbędnej liczby pracowników, często o dużym doświadczeniu zawodowym i życiowym, 
posiadających specyficzne kwalifikacje i umiejętności. Utrzymywanie zatrudnienia osób 
w wieku przedemerytalnym prowadzi do zmniejszenia przepływu pracowników w przed-
siębiorstwie (zmniejszenie skali zwolnień lub odejść z pracy oraz przyjęć do pracy), 
a obniżenie liczby pracowników odchodzących na wcześniejsze emerytury przekłada się 
bezpośrednio na zmniejszenie kosztów związanych z tym procesem zaraz po wdrożeniu 
rozwiązań i rozłożenie ich w czasie. Badania wskazują także, że dostosowanie warunków 
pracy do możliwości pracowników i włączenie ich do realizacji ważnych dla przedsiębior-
stwa zadań zwiększają ich motywację, a także ich zaangażowanie w podnoszenie swoich 
kwalifikacji. Należy też dodać, że w części przedsiębiorstw odnotowano przy tym spadek 

3 Cenne źródło inspiracji i pomysłów rozwiązań, metod w budowaniu polityki personalnej 
sprzyjającej długiej i satysfakcjonującej aktywności zawodowej mogą stanowić przykłady dobrych 
praktyk w zakresie zarządzania wiekiem – [www.zysk50plus.pl].
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okresów nieobecności w pracy z powodu choroby. Zwiększenie liczby dojrzałych pracow-
ników oraz włączenie ich do prac zespołów pozytywnie wpływały także na młodszych 
pracowników. Przekładało się to bowiem na zmniejszenie stresu w miejscu pracy, m.in. 
poprzez osłabienie konkurencji pomiędzy młodymi pracownikami.

W konsekwencji, z punktu widzenia pracodawcy wszystkie powyższe elementy prze-
kładają się na obniżenie kosztów związanych z zatrudnionymi pracownikami, a także 
na wzrost produktywności i konkurencyjności w porównaniu z przedsiębiorstwami nie 
stosującymi tego typu programów.

Generalnie rzecz ujmując, nie ma jednego, uniwersalnego, modelu zarządzania wie-
kiem, który można zastosować, jednak istotne jest, aby przedsiębiorstwa identyfikowały 
problemy, które powstają w związku ze starzeniem się siły roboczej, oraz tworzyły plany 
i programy dla analizowania i określania obszarów problemowych, a także budowania 
systemu reakcji na te problemy, w tym [MPiPS, 2008, s. 95]: (1) rekrutowanie i utrzy-
mywanie w zatrudnieniu; (2) budowanie przyjaznego środowiska pracy; (3) zwiększanie 
umiejętności pracowników; (4) lepsze planowanie rozwoju siły roboczej; (5) wsparcie dla 
pracowników (np. opieka nad dziećmi, nad chorymi rodzicami).

Przykłady różnych strategii, które mogą wpłynąć na lepsze wykorzystanie w przed-
siębiorstwie potencjału pracowników po 50. roku życia przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Strategie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie

Strategia Przykład
Przekierowanie sposobu rekru-
tacji i wykorzystania zasobów 
z uwzględnieniem pracowników 
50+

Zatrudnianie dojrzałych pracowników na pracę w niepełnym 
wymiarze.
Oferowanie specjalnych świadczeń dla tych pracowników 
(np. bezpłatny tygodniowy urlop po urodzeniu wnuka, bez-
płatna trzymiesięczna przerwa zimowa w pracy itp.)
Zatrudnianie osób w wieku 50+ do kontaktu ze starszymi 
klientami, którzy obawiają się, że młodsi doradcy nie mają 
doświadczenia i nie zrozumieją ich problemów.

Zatrzymywanie wartościowych 
pracowników przez tworzenie 
alternatywnych metod zatrud-
nienia

Zatrzymywanie pracowników na pracę w niepełnym wymia-
rze lub tworzenie programów pozwalających doświadczonym 
pracownikom, którzy przeszli na emeryturę powrócić do 
firmy i współpracować w ramach określonych projektów.
Zaletą jest wiedza pracowników na temat firmy, której nie 
posiadają zewnętrzni konsultanci.

Zatrzymanie kluczowej wiedzy, 
zanim opuści firmę

Budowanie programów wdrażania pracowników, w ramach 
których osoby opuszczające dane stanowisko pracy przekazu-
ją swoją wiedzę i doświadczenie nowym osobom (programy 
takie obejmują z reguły kilkumiesięczny okres wspólnej 
pracy).
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Strategia Przykład
Dostarczanie i promowanie 
możliwości ciągłego dosko-
nalenia umiejętności przez 
pracowników 50+

Wdrażanie programów regularnego uczestnictwa pracow-
ników 50+ w szkoleniach, stanowiących element corocznej 
oceny rozwoju.

Lepsze dostosowanie się do 
współpracy wielu pokoleń 
w przedsiębiorstwie

Zrozumienie i lepsze równoważenie potrzeb, zainteresowań 
i stylu pracy różnych pokoleń:

monitorowanie struktury wieku pracowników, –
monitorowanie rekrutacji w celu przeciwdziałania dyskry- –

minacji wieku,
włączenie profilowania wieku do corocznej oceny, –
włączanie menedżerów do realizacji wyzwań związanych  –

z zarządzaniem wiekiem,
wdrażanie obowiązkowych programów różnorodności dla  –

menedżerów.
Zapewnienie dojrzałym pra-
cownikom możliwości efektyw-
nego korzystania z technologii 
w miejscu pracy

Motywowanie dojrzałych pracowników do stosowania no-
wych technologii – proces przystosowania się może być dłuż-
szy, ale potem pracownicy ci chętnie korzystają z możliwości.
Obejmować to może także instrumenty wspierające specy-
ficzne potrzeby pracowników w tej grupie (np. dostosowanie 
wielkości czcionki do potrzeb osób mających problemy ze 
wzrokiem).
Szkolenie jest podstawą efektywnego wykorzystania poten-
cjału.

Postrzeganie kwestii zmiany 
struktury wieku nie jako proble-
mu starszych pracowników, ale 
branie pod uwagę wyzwań zwią-
zanych z całością siły roboczej 
w planowaniu rozwoju

Budowanie programów szkoleń i rozwoju firmy, bazując 
na najmocniejszych stronach pracowników w różnych gru-
pach wiekowych.

Źródło: Raport IBM i the Lisbon Council…

W ramach programu „Solidarność pokoleń”, będącego pakietem działań rządowych 
zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia w Polsce, pro-
ponowane są działania zmierzające do wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przed-
siębiorstwach, obejmujące [MPiPS, 2008, s. 17]: (1) wykorzystanie różnorodności 
zatrudnienia; (2) budowanie alternatywnych modeli zatrudniania pracowników po 50. 
roku życia; (3) zatrzymywanie kluczowej wiedzy i kompetencji, które posiadają dojrzali 
pracownicy; (4) promowanie doskonalenia umiejętności pracowników; (5) zapewnianie 
możliwości lepszego wykorzystania dostępnych technologii; (6) uwzględnianie zarządza-
nia wiekiem w rozwoju firmy.

W szerszej perspektywie w proces zarządzania wiekiem włączone powinny zostać 
także inne jednostki działające w otoczeniu przedsiębiorstwa – urzędy pracy czy organi-
zacje pozarządowe zajmujące się wsparciem osób w wieku przedemerytalnym. Istotne 
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jest to, aby działania były adresowane do różnych grup przedsiębiorców. Szczególnie 
ważne jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, które często nie mają dostępu 
do wiedzy na temat najnowszych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

efektywność zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie

Odwołując się do koncepcji zrównoważonej (strategicznej) karty wyników R.S. Kaplana 
i D.P. Nortona, efektywność zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie można mierzyć 
w czterech perspektywach (rys. 2) [Urbaniak, Wieczorek, 2007, s. 12-14]: (1) perspek-
tywie finansowej; (2) perspektywie klientów; (3) perspektywie procesów wewnętrznych; 
(4) perspektywie rozwoju.

W perspektywie finansowej należy zwrócić uwagę na ogół nakładów i efektów 
oraz politykę kosztową w związku z zarządzaniem wiekiem. Bardzo ważną sprawą jest 
zmniejszenie kosztów związanych z absencją chorobową starszych pracowników poprzez 
m.in. działania promujące zdrowy styl życia.

Druga perspektywa odnosi się do potrzeb klientów i wynikających stąd możliwości 
pracy dla starszych pracowników. Warto zwrócić uwagę na fakt, że klientowi jest łatwiej 
nawiązać kontakt z osobą w zbliżonym wieku, która może okazać się dla niego bardziej 
wiarygodnym doradcą.

Rysunek 2. Sposób pomiaru efektywności zarządzania wiekiem w firmie

PersPektywa finansowa

PersPektywa Procesów 
wewnętrznych

EfEktywność zarządzania 
wiEkiEm

PersPektywa klientów

PersPektywa rozwoju
Mobilność pracowników 

i elastyczność organizacyjna

Źródło: Urbaniak, Wieczorek, 2007, s. 13

W perspektywie procesów wewnętrznych należy zwrócić szczególną uwagę na ta-
kie procesy jak:

strukturyzacja pracy �  – obejmująca ogół działań, które zmierzają do ustalenia mapy 
stanowisk pracy (ról do spełnienia w organizacji), a więc tworzenie stanowisk nowych, 
dostosowywanie już istniejących (treści, wymagań pracy, a także fizycznych warunków 

HRM(ZZL)_3-4-2012_Stachowska-S_125-138



Portfel metod i narzędzi 135

pracy) do zmieniających się z wiekiem możliwości pracy (np. odsunięcie starszych pra-
cowników od pracy w warunkach uciążliwych, obciążających fizycznie, wymagających 
podejmowania szybkich decyzji, stresujących itp.); efektywność zarządzania wiekiem 
jest w tym wypadku uzależniona od typu zadań powierzanych starszym pracownikom – 
muszą być one dostosowane do ich możliwości;

organizacja pracy i czasu pracy �  – dostosowana do możliwości osób w różnym wie-
ku (np. wprowadzenie pracy w niepełnym wymiarze, elastyczne harmonogramy pozwala-
jące dostosować czas wykonywania pracy do potrzeb firmy, a jednocześnie do oczekiwań 
pracowników);

alokacja zasobów ludzkich  � – optymalizacja alokacji zadań z punktu widzenia moż-
liwości świadczenia pracy przez osoby w różnym wieku (dopasowanie powierzanej pra-
cy – treści, ról, terminów, zadań, celów – do aktualnych predyspozycji pracowników); 
pomocny może się okazać w tym przypadku coaching ze strony przełożonych, wsparty 
odpowiednim motywowaniem pracowników 45+ do podejmowania zmieniających się 
z wiekiem zakresów pracy; wymaga to bardzo zindywidualizowanego podejścia do tych 
pracowników; sam proces dopasowywania indywidualnych zasobów pracy do wymagań 
pracy trwa przez cały okres życia zawodowego;

organizacja pracy zespołowej �  – uwzględniająca zróżnicowanie wiekowe pracowni-
ków i sprzyjająca transferowi wiedzy – wzajemna wymiana doświadczeń obejmuje prze-
pływ informacji i upowszechnianie umiejętności „w obu kierunkach” – starsi przekazują 
młodszym „tajniki zawodu”, które nabyli dzięki długoletniej pracy (np. jak się zachować 
w trudnej, nieprzewidywalnej sytuacji zawodowej), zaś młodzi wiekiem dzielą się swą 
nowoczesną wiedzą (dotycząca np. nowości technicznych).

Aby doszło do transferu wiedzy w zespołach pracowniczych, potrzebne jest stwa-
rzanie klimatu wspólnego uczenia się „wszystkich od wszystkich”, sprzyjającego dzie-
leniu się wiedzą, atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania wraz z akceptacją przez 
kierownictwo prawa do popełniania błędów w trakcie uczenia się, bez strachu przed 
konsekwencjami.

Istotną rolę odgrywają w tym wypadku wprowadzane w firmie programy mentorin-
gu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w odniesieniu do starszych pracowników, którzy 
wpisani w role mentorów, czują się potrzebni i widzą, jak cenne jest ich długoletnie 
doświadczenie dla całej organizacji.

Pracownicy o długim stażu mogą być zarówno mentorami, jak i podopiecznymi. 
Sposób prowadzenia mentoringu może być różny: jeden mentor – jeden podopieczny, 
jeden mentor – wielu podopiecznych, między stanowiskami lub między działami, osobi-
ście, telefonicznie lub drogą mailową.

Czwarta perspektywa to perspektywa rozwoju, która obejmuje szeroki zestaw dzia-
łań podejmowanych w firmie, poczynając od rozpoznania aktualnych możliwości wyko-
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nywania dotychczasowej pracy, określenie profilu kompetencyjnego (mocnych i słabych 
stron), a przede wszystkim potencjału rozwojowego pracowników starszych. Mobilność 
i elastyczność z ich strony oznaczają gotowość do zmiany miejsca pracy wewnątrz firmy 
oraz podjęcia wysiłku na rzecz przystosowania własnych kompetencji do zmieniających 
się z wiekiem możliwości psychofizycznych wykonywania pracy zawodowej w zgodzie 
z potrzebami firmy. Praktycznie oznacza to, że wszyscy pracownicy powinni zaakcepto-
wać zasadę ciągłego uczenia się (idea edukacji ustawicznej, uczenia się przez całe życie), 
której wyrazem są szkolenia w miejscu pracy połączone z planową rotacją stanowisk.

Kierownictwo wraz ze służbami pracowniczymi powinno w sposób celowy zarządzać 
rozwojem karier pracowniczych, analizować, jakie rodzaje szkoleń powinny zapobiec 
utracie możliwości wykonywania pracy przez starzejących się pracowników. Również 
przewidywane zmiany organizacyjne, które mogą przyczynić się do zwolnień starszych 
pracowników, powinny być analizowane pod kątem działań alternatywnych.

Reasumując, warto podkreślić iż kluczową kwestią dla efektywnego zarządzania 
wiekiem jest mobilność pracowników i elastyczność organizacyjna firmy, a także rozwój 
kultury organizacyjnej promującej różnorodność, relacje między ludźmi oparte na współ-
zależności i zaufaniu, oraz wsparcie.

Podsumowanie

Zarządzanie wiekiem, wpisujące się w szersze zagadnienie zarządzania różnorodnością, 
jest odpowiedzią na zmieniające się realia społeczno-demograficzne na rynku pracy i ko-
nieczność przeformułowania polityki HR przedsiębiorstwa, by pozwoliło to na wykorzy-
stanie w pełni potencjału zarówno starszych, jak i młodszych pracowników.

W Polsce jest to tematyka znana na razie w dość wąskim gronie specjalistów i wy-
branych instytucji. Podczas gdy w krajach UE i na świecie funkcjonują już sprawdzone 
rozwiązania, w Polsce dopiero kiełkują, głównie w międzynarodowych korporacjach.

W Europie firmy rozumieją, jakie potrzeby wynikną ze zmian demograficznych, i za-
czynają realizować politykę zarządzania wiekiem. Jednak, jak wskazuje wiele badań, 
za świadomością niekoniecznie podąża działanie i rzeczywiste przygotowanie firmy do 
radykalnie zmienionej struktury wiekowej nie tylko pracowników, ale także całego społe-
czeństwa. Natomiast w Polsce wiele firm, szczególnie z sektora MŚP, o koncepcji zarzą-
dzania wiekiem jeszcze nawet nie słyszało.

Zmiany demograficzne mają ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Przyszła konkurencyjność firm oraz sprawność ich działania będą zależały od efektywne-
go wykorzystania potencjału starszych pracowników i rozwoju ich kompetencji. Na obec-
nym rynku, gdzie w skali globalnej poszukuje się najlepszych pracowników, rekrutacja ta-
lentów, niezależnie od ich wieku, jest ciągle wyzwaniem dla pracodawców. Z problemem 
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starzejących się społeczeństw zetkną się wszyscy, przewagę konkurencyjną uzyskają więc 
te firmy, które najwcześniej przystosują swoje strategie, procedury wewnętrzne i politykę 
do nadchodzących zmian.
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Age Management in the Organization

Summary
Age management, embedded in the wider issue of diversity management within the or-
ganization, is a response to the changing socio–demographic realities of the labor market 
as well as the need to reformulate the company’s personnel policy so that it allows the 
use of the full potential of mainly older, but also younger workers. The study contains an 
overview of the concept of age management. It places particular emphasis on the meth-
ods and strategies of age management in an enterprise and also calls attention to aspects 
related to the effectiveness of implemented operations in that area.
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