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Wstęp

Niniejsza monografia stanowi unikatowe kompendium wiedzy
na temat podtrzymania aktywności zawodowej pracowników w wie‑
ku 50+, dedykowane instytucjom otoczenia biznesu (IOB).
Kompendium powstało w ramach projektu „STAY. Wsparcie ak‑
tywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmo‑
tywowany pracownik – zadowolony pracodawca (STAY. SupporTing
ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee
– satisfied employer)”. Zawartość kompendium odpowiada założeniom
MODELU STAY, który oferuje pakiet instrumentów zarządzania wie‑
kiem – ich wdrożenie do praktyki organizacyjnej może stanowić po‑
moc dla firm, które chcą utrzymać w zespole osoby dojrzałe. Dzięki
partnerskiej formule projektu możliwe było wykorzystanie w pod‑
ręczniku doświadczeń i rozwiązań wypracowanych przez partnerów
zagranicznych, które dotychczas nie były w Polsce stosowane.
Cykl projektu zakładał testowanie modelu i pakietu, które zgodnie
z planem się odbyło. W wyniku testowania pierwotna wersja kompen‑
dium została zmieniona i uzupełniona. Koncepcja projektu zakładała
opracowanie łącznie trzech publikacji. Oprócz niniejszego kompen‑
dium powstało opracowanie dla instytucji szkoleniowych oraz dla pra‑
codawców sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ważnym
przesłaniem tych publikacji jest przedstawienie wszystkim interesa‑
riuszom utrzymania aktywności zawodowej osób 50+ wypracowanego
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w projekcie modelowego rozwiązania – MODELU STAY. Istotne jest
także, aby informacja ta została przekazana w wystandaryzowany,
spójny dla wszystkich wymienionych kompendiów sposób. Dlatego
też jeden z rozdziałów, zawierający syntetyczny opis MODELU i PA‑
KIETU STAY, został uwzględniony we wszystkich trzech publikacjach.
Warto dodać, że kompendium jest pierwszym w Polsce opracowa‑
niem o tej tematyce przeznaczonym dla instytucji otoczenia biznesu.
Jego specyfika polega też na tym, że porusza ono problematykę bardzo
aktualną, ale jeszcze nie w pełni rozpoznaną w wymiarze aplikacyjnym.
Jesteśmy wprawdzie świadomi, że polskie społeczeństwo, podobnie jak
społeczeństwa wielu innych krajów rozwiniętych, podlega procesowi
starzenia, nie wiemy jednak, jak tendencje demograficzne przełożyć
na strategie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, strategie
i programy regionalne, czy w końcu strategie krajowe.
Projekt STAY, a tym samym opracowany model postępowania,
jest zatem odpowiedzią na demograficzne wyzwania rynku pracy,
szczególnie te związane ze starzeniem się zasobów pracy. Obserwo‑
wane trendy demograficzne dotyczą nie tylko Polski, ale większości
rozwiniętych krajów świata. Sprawiają, że organizacje potrzebują
dojrzałych pracowników. I to nie tylko dlatego, że są oni skarbnicą
wiedzy i doświadczenia, ale też z tego powodu, że po prostu brakuje
„młodych rąk do pracy”.
Mimo trudności z pozyskaniem młodszych pracowników w dal‑
szym ciągu wielu pracodawców z naszego kraju, głównie małych lub
średnich, szuka przede wszystkim młodych kandydatów. Licząc na to,
że młodsi są bardziej dyspozycyjni, „łatwiejsi” do ukształtowania i bar‑
dziej chętni do nauki niż osoby dojrzałe, pracodawcy stale zmagają się
z obsadzeniem wakatów. Nie dostrzegają jednocześnie potencjału osób
w wieku 50+: nie chcą ich zatrudniać i nie podejmują działań służących
zatrzymaniu starszych w organizacji. A wynika to często z nieświado‑
mości możliwości, jakie niesie ze sobą zarządzanie wiekiem.
Pomocą w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów pracodawców
mogą służyć instytucje otoczenia biznesu. Rola IOB jako partne‑
rów w działaniach na rzecz upowszechniania rozwiązań może być
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w tym wypadku dwojaka. Po pierwsze, upatruje się w nich ważnych
interesariuszy regionalnej polityki rozwoju, którzy mogą wpływać
na podejmowane przez władze samorządowe decyzje strategiczne,
zgłaszając swoje postulaty dotyczące kierunków i priorytetów rozwoju
regionalnego. Ich wiedza w tym obszarze jest nie do przecenienia. IOB
współpracują bowiem z przedsiębiorstwami, co umożliwia im groma‑
dzenie opinii o ich potrzebach. Ponadto IOB kooperują z instytucjami
naukowo‑badawczymi, dzięki czemu mają wiedzę o innowacyjnych
rozwiązaniach, takich jak proponowane w niniejszym kompendium
(MODEL STAY), których wdrażanie do praktyki może wzmocnić
konkurencyjność przedsiębiorstw, a tym samym całego regionu.
IOB to zatem podmioty, które stanowią lobby dostarczające decyden‑
tom rzetelnych informacji przydatnych w procesie tworzenia i wdra‑
żania regionalnych strategii rozwoju, uwzględniających zagadnienia
srebrnej gospodarki i zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach.
Z drugiej strony, współpracując z przedsiębiorstwami, instytucje
otoczenia biznesu mogą propagować wiedzę na temat rozwiązań słu‑
żących podtrzymaniu aktywności zawodowej dojrzałych pracowni‑
ków. Ich działalność jest ważna zarówno ze względu na bezpośrednie
kontakty z przedsiębiorcami, jak i realizowane przez nie przedsię‑
wzięcia związane z podnoszeniem kwalifikacji kadr zarządzających
czy społeczności lokalnych. Aktywność IOB w regionach może się
zatem przyczynić do wzrostu dynamiki procesów rozwoju gospodar‑
czego oraz ułatwić realizację założeń strategii rozwoju odpowiadającej
na współczesne wyzwania demograficzne.
Kompendium składa się z trzech części. Pierwsza wprowadza
w problematykę rozwoju lokalnego oraz istotę działalności instytucji
otoczenia biznesu. Druga część dostarcza wiedzy na temat wyzwań
demograficznych, którym musi sprostać każde województwo w Pol‑
sce, a dotyczą one w takim samym stopniu rynku pracy, polityki
gospodarczej i społecznej. Wskazuje się w niej na główne tendencje
demograficzne w Polsce i w świecie oraz diagnozuje, jakie strategie
wobec kryzysu demograficznego projektują samorządy; sugeruje
rozwiązania, których wdrażanie do praktyki organizacyjnej może
pomóc przekuć ten kryzys w bodziec do nowego kierunku rozwoju
społeczno‑ekonomicznego, jakim jest srebrna gospodarka. Z kolei
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w trzeciej części kompendium nawiązuje się do ważnej roli IOB,
jaką jest integrowanie środowiska małych i średnich przedsiębiorstw
oraz świadczenie przez nie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz
przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przedstawiono w niej konkretne na‑
rzędzia służące implementacji zarządzania wiekiem do praktyki firm
z sektora MŚP, jako że instrumenty te mogą pomóc w prowadzeniu
działalności gospodarczej w warunkach kryzysu demograficznego.
Proponowane w projekcie rozwiązania, które składają się na MO‑
DEL STAY, mają charakter proaktywnego zarządzania wiekiem.
Podejście proaktywne zakłada, że dojrzali pracownicy są cennym
zasobem organizacji, którego właściwe „wykorzystanie” sprzyja nie
tylko samorealizacji człowieka, ale stanowi także czynnik umacniania
pozycji konkurencyjnej firmy. W aktywnym zarządzaniu wiekiem
stawia się na budowanie zaangażowania pracowników 50+. Poprzez
szeroko rozumiane motywowanie pozafinansowe (rozwój pracow‑
niczy, międzygeneracyjny transfer wiedzy, kształtowanie równowagi
między życiem zawodowym i prywatnym, promocja zdrowia w miej‑
scu pracy) pracodawcy podnoszą poziom przywiązania do organiza‑
cji, a to sprawia, że cenni, dojrzali pracownicy nie chcą rozstać się
z przedsiębiorstwem.
Autorki mają nadzieję, że w obecnej sytuacji demograficznej na‑
szego kraju, w której coraz większego znaczenia nabiera konieczność
podtrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+, instytucje
otoczenia biznesu włączą się aktywnie w promowanie koncepcji
zarządzania wiekiem, w czym pomoże im niniejsze kompendium.
Chodzi tutaj przede wszystkim o działania zmierzające do pełnego
wykorzystania potencjału starszych pracowników, przygotowywanie
pracodawców na zmiany demograficzne, inspirowanie ich w kierunku
zarządzania wiekiem oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku
osób 50+ jako aktywnych pracowników i konsumentów. Liczą zatem,
że kompendium okaże się pomocne w sprostaniu nie tylko wyzwa‑
niom współczesności, ale i przyszłości, w której przecież wszyscy
chcemy oraz możemy żyć dłużej, zdrowiej i aktywniej.
Justyna Przywojska, Justyna Wiktorowicz, Katarzyna Wojtaszczyk
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Charakterystyka
rozwoju lokalnego

1.1. Pojęcie i cele rozwoju lokalnego
Dynamiczne zmiany zachodzące obecnie w globalnym otoczeniu
społeczno‑gospodarczym, jak umiędzynarodowienie konkurencji
i rynków zbytu, globalizacja czy cyfryzacja, powodują zarówno
zwrot w kierunku współpracy podmiotów gospodarujących, w tym
współpracy międzysektorowej, jak i renesans lokalności oznaczający
m.in. endogeniczne (oparte na lokalnych zasobach i potencjałach)
podejście do rozwoju. Poziomy lokalny i regionalny stają się kluczową
skalą organizacji życia społeczno‑gospodarczego. Podkreśla się przy
tym istotność pozaekonomicznych czynników rozwoju, takich jak:
partnerstwo, kapitał ludzki i społeczny, instytucje, tożsamość czy
relacje sieciowe. Obserwuje się większe zaangażowanie podmiotów
lokalnych i regionalnych w działania na rzecz rozwoju, wzrasta ranga
dialogu społecznego i partnerstwa publiczno‑prywatnego (Nowa‑
kowska, 2015, s. 17). W takim podejściu do rozwoju lokalnego ważną
rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też instytucje
otoczenia biznesu, podmioty te postrzega się bowiem jako aktorów
lokalnych, zaangażowanych w planowanie i realizację lokalnej bądź
regionalnej strategii rozwoju.
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Literatura branżowa dostarcza wielu definicji rozwoju lokalne‑
go, a badacze i obserwatorzy tego zjawiska koncentrują się często
na jego wybranych sferach. Dla przykładu E. Wojciechowski (2012,
s. 215) twierdzi, że treścią rozwoju lokalnego jest rozwój gospodarczy,
w konsekwencji główny cel podejmowania działań prorozwojowych
stanowi dążenie do zapewnienie dostatecznej liczby trwałych miejsc
pracy, a w ślad za tym dochodów z tytułu zatrudnienia, gwarantu‑
jących bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne ludności. Podobne
podejście zauważymy również u innych polskich i zagranicznych
autorów, podkreślających, że rozwój dokonuje się przede wszystkim
na płaszczyźnie gospodarczej, bazując na rozwijaniu indywidualnej
i zbiorowej przedsiębiorczości przy wykorzystaniu miejscowych za‑
sobów (Kozłowski, Czaplicka‑Kozłowska, 2010, s. 152; Blakely, 1989,
s. 56–70). Jednocześnie coraz częściej zwraca się uwagę na to, że roz‑
wój lokalny nie ogranicza się wyłącznie do zjawisk i mechanizmów
ekonomicznych (Przywojska, 2016, s. 21). Wręcz przeciwnie – proces
ten przebiega w wielu wymiarach i ma charakter zintegrowany. Taka
interpretacja oznacza konieczność podejmowania wysiłków na rzecz
poprawy jakości życia wszystkich członków społeczności lokalnej,
bez względu na ich status ekonomiczny, społeczny czy wiek. Chodzi
tutaj także o równoważenie oddziaływań o charakterze gospodar‑
czym i społecznym oraz zaangażowanie możliwie wielu udziałowców
(mieszkańców, MŚP, dużych inwestorów, organizacje pozarządowe)
(Desfor, Jørgensen, 2004, s. 481). Społeczny kontekst rozwoju lokal‑
nego dotyczy m.in. takich sfer jak inwestycje w kapitał społeczny
i ludzki mieszkańców, aktywizacja i integracja społeczna, przeciw‑
działanie wykluczeniu społecznemu oraz prewencja i ograniczanie
lokalnych problemów społecznych (Pike, 2014, s. 24). Znaczenia
nabierają cechy specyficzne społeczności lokalnych, ich atuty, po‑
stawy, zdolność samoorganizacji, poziom motywacji, wykształcenie
i doświadczenie.
Złożoność i wielopłaszczyznowość procesów rozwojowych rzu‑
tuje na mnogość celów rozwoju lokalnego. Próbę klasyfikacji celów
rozwoju zawiera tabela 1.1.
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Tabela 1.1. Cele rozwoju lokalnego
Płaszczyzna rozwoju

Cele szczegółowe

Ekonomiczna

Maksymalizacja dochodów ludności i dochodów jednostek
samorządu terytorialnego, zwiększenie siły nabywczej
oraz podaży dóbr na rynku lokalnym, tworzenie miejsc
pracy, powiększenie lokalnej bazy podatkowej, dążenie
do zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego (w odczuciu
społecznym) poziomu życia przez stymulowanie zatrudnie‑
nia w branżach rokujących i u pracodawców gwarantujących
godziwą płacę za wykonywaną pracę.

Społeczna

Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa jakości i do‑
stępności usług społecznych, prewencja i minimalizowanie
negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczna i za‑
wodowa grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
inkluzja społeczna, zaangażowanie mieszkańców w życie
publiczne i sprawy lokalne, rozwój kapitału ludzkiego i spo‑
łecznego mieszkańców, ilościowy i jakościowy rozwój insty‑
tucji społeczeństwa obywatelskiego, w tym wzmocnienie
organizacji pozarządowych różnych typów oraz podmiotów
ekonomii społecznej

Przestrzenna

Kształtowanie ładu przestrzennego, dbałość o estetykę
miejsca i zgodne z oczekiwaniami społecznymi i wymogami
ekologicznymi wykorzystanie przestrzeni.

Ekologiczna

Poprawa jakości środowiska bytowania ludzi, w tym
infrastruktury materialnej i mieszkalnictwa, redukowanie
zanieczyszczeń, racjonalne gospodarowanie odpadami,
oszczędność energii i zasobów surowców nieodnawialnych.

Organizacyjna

Tworzenie sieci powiązań pomiędzy władzami lokalnymi,
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, przedsię‑
biorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi aktorami
lokalnymi, budowa partnerstw ukierunkowanych na wspól‑
ne wypracowanie rozwiązań mających na celu poprawę
warunków życia ludności, dążenie do budowy sprawnego
państwa, zwłaszcza w aspekcie przejrzystości, partycypacji
i pomocniczości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Kożuch, Rola samorządu terytorialnego we
wspieraniu rozwoju lokalnego, [w:] A. Noworól, A. Kożuch (red.), Instrumenty zarządzania
rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 21; E. Psyk‑Piotrowska, Aktywizacja
i rozwój lokalny jako program i metoda działania na rzecz zmian, Uniwersytet Łódzki,
„Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Sociologica 2011, s. 160.
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Osiągnięcie założonych celów rozwojowych ma doprowadzić
do wywołania szeregu pozytywnych efektów w układzie lokalnym lub
regionalnym (rys. 1.1). W rezultacie powinny rosnąć szanse rozwoju
mieszkańców danego terytorium, jak zauważają bowiem Warda i Kło‑
sowski (2001, s. 24), rozwój lokalny to względnie systematyczny i trwa‑
ły proces zmian w układzie lokalnym, w wyniku którego zwiększa się
suma szans indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców.

Poprawa
jakości
środowiska
naturalnego

Ograniczenie
skali
i natężenia
problemów
społecznych

Poprawa
kondycji
infrastruktury
technicznej

Poprawa
kondycji
infrastruktury
społecznej

Poprawa
jakości
usług
publicznych

Efekty
rozwoju
terytorialnego
Rozwój
kapitału
ludzkiego
i społecznego
mieszkańców

Rozwój
sektora MŚP,
nowe miejsca
pracy

Nowe
produkty
i usługi

Aktywizacja
Poprawa
społeczna
kondycji
i zawodowa
infrastruktury
mieszkańców
technicznej

Rozwój
technologiczny,
wzrost
innowacyjności

Rys. 1.1. Efekty rozwoju lokalnego
Źródło: opracowanie własne.

Niniejszy podrozdział, wprowadzający kategorię rozwoju teryto‑
rialnego do rozważań nad możliwościami wykorzystania potencjału
osób w wieku 50+ w gminach i regionach, zakończymy próbą zdefi‑
niowania pojęcia rozwoju.
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Rozwój lokalny to zintegrowany proces pozytywnych zmian jakościowych
i ilościowych zachodzących w układzie lokalnym, oparty na wewnętrznych
zasobach danego terytorium oraz wykorzystujący mechanizmy wielosekto‑
rowej współpracy. Jest to oddolny (bottom-up) sposób pobudzania lokal‑
nych gospodarek i kompleksowej poprawy warunków życia społeczności
lokalnych.
Zarządzanie tak rozumianym rozwojem powinno zakładać szeroką par‑
tycypację aktorów lokalnych, a celem podejmowanych wspólnie działań
powinno być zwiększenie sumy indywidualnych szans rozwoju różnych
członków lokalnej społeczności, bez względu na ich płeć, wiek czy status
społeczny lub ekonomiczny.

1.2. Współpraca w rozwoju lokalnym
Rozwój lokalny zwykle rozpatrywany jest w jednym z dwóch ujęć:
(1) wąskim, jako pożądane, pozytywne przeobrażenia ilościowe, jako‑
ściowe i strukturalne, w stosunku do których społeczeństwo określa
swoje potrzeby oraz wartości; (2) szerokim, w którym rozwój oznacza
zespół „komplementarnych idei budowy nowego modelu współcze‑
snego społeczeństwa oraz nowych koncepcji rozwoju społeczno
‑gospodarczego, za którymi ma ono podążać” (Sztando, 2013, s. 22).
Rozwój nie jest obecnie pojmowany jako efekt wymiany handlowej,
lecz jako kompilacja szeregu relacji między aktorami zgrupowanymi
w określonej przestrzeni, mającej wymiar geograficzny, kulturowy
i historyczny. Kontekst dla kierowania tak rozumianym rozwojem
stanowi niewątpliwie współzarządzanie (governance) – model zarzą‑
dzania publicznego eksponujący wątek współpracy. Współzarządza‑
nie bywa interpretowane jako oddziaływanie i uczestnictwo społe‑
czeństwa w procesach sprawowania władzy (democratic governance).
Zgodnie z definicją opublikowaną w Programie Narodów Zjednoczo‑
nych ds. Rozwoju (UNDP) demokratyczne współzarządzanie polega
na sprawowaniu władzy w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej
na wszystkich poziomach administracyjnych, jak również obejmuje
mechanizmy, procesy i instytucje, za pomocą których obywatele i ich
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grupy mogą artykułować własne interesy, egzekwować prawa i realizo‑
wać obowiązki, a także mediować w kwestiach spornych.
W związku z możliwością odniesienia koncepcji współzarządza‑
nia do wszystkich poziomów administracyjnych (wielopoziomowe
współzarządzanie) znalazła ona zastosowanie także na poziomie
lokalnym, wyjaśniając nowe trendy w samorządzie terytorialnym.
Współzarządzanie lokalne (local governance) zostało zdefiniowane
przez P. Johna (2001, s. 45) jako elastyczny model podejmowania
decyzji, oparty na luźnych powiązaniach poziomych między różnymi
uczestnikami życia publicznego. Również T. Bovaird i E. Loeffler
(2003, s. 315) akcentują w sformułowanej przez siebie definicji rolę sie‑
ci współpracy i horyzontalnych powiązań, określając local governance
jako sposób, w jaki współdziałają lokalni interesariusze dla realizacji
efektów polityki publicznej. Do głównych cech takiego modelu spra‑
wowania władzy lokalnej zalicza się (Kowalczyk, 2008, s. 11):
• odwołanie się do instytucji społeczeństwa obywatelskiego rozu‑
mianego jako sieć organizacji społecznych,
• tworzenie nowych ram rozwoju demokracji; odchodzenie
od demokracji wyborczej (incydentalnej) i przechodzenie
do społeczeństwa demokratycznego (zaangażowanego),
w którym obywatele to nie tylko wyborcy, ale współdecydenci
i współkreatorzy wspólnego dobra,
• koncentrację na kwestiach zaangażowania obywateli jako inte‑
resariuszy, a nie obywateli jako konsumentów, oraz zapewnienia
przejrzystości i równego traktowania,
• stosowanie demokracji uczestniczącej, partnerskiej, interak‑
tywnej, charakteryzującej się szerokim dialogiem społecznym,
• powierzanie możliwie dużej liczby zadań publicznych podmio‑
tom należącym do sfery społeczeństwa obywatelskiego, przy
czym władza zachowuje odpowiedzialność za dostarczanie
usług publicznych,
• responsywność zarządzania (ang. responsiveness — wrażliwość,
reagowanie, wyczulenie) w ogólnym ujęciu oznaczająca zdol‑
ność reagowania rządów na nastroje i oczekiwania społeczne.
W teorii zarządzania publicznego pojęcie to należy interpreto‑
wać w węższym ujęciu, jako zdolność władz publicznych i admi‑
nistracji do identyfikowania problemów i potrzeb społecznych
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oraz szybkiego reagowania na nie poprzez właściwe mechani‑
zmy zarządzania. Warunkiem responsywności jest współpraca
międzysektorowa.
Współzarządzanie lokalne można zatem interpretować jako zada‑
nie zarządzania złożonymi społecznościami poprzez koordynowanie
działań podmiotów należących do rożnych sektorów (Izdebski, 2007,
s. 14–18). Organy władzy lokalnej i podmioty administracji samorzą‑
dowej pełnią z reguły funkcję koordynatora sieci lokalnych (liderów
sieci), w które angażują się różni interesariusze (Wilde, Narang, Laber‑
ge, Moretto, 2009, s. 5). Wykorzystywane przez nich instrumentarium
zakłada przede wszystkim pośredni sposób oddziaływania na lokalną
sferę gospodarczą i społeczną, stwarzając system zachęt i bodźców
kierujących działaniami innych aktorów lokalnych. W myśl tej kon‑
cepcji rolą władz publicznych jest w mniejszym stopniu kreowanie
polityki, a w większym jej moderowanie.
Współczesny model lokalnego rozwoju cechuje zatem mnogość
zaangażowanych podmiotów, elastyczna produkcja, współdziałanie
w ramach układu lokalnego, dyfuzja wiedzy i innowacyjność (Herbst,
2000, s. 102). Według G. Garofoli (2009, s. 229) rozwój lokalny ozna‑
cza wręcz zdolność do innowacji i kreowania zbiorowej inteligencji
(collective inteligence). Dla tak rozumianego rozwoju istotne znaczenie
mają sieci innowacji, które definiuje się jako współpracujące grupy
różnego typu profesjonalnych aktorów sceny lokalnej (centra ba‑
dawczo‑rozwojowe, przedsiębiorstwa, placówki naukowo‑badawcze)
współuczestniczących w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji
dóbr i usług. Sieci tego rodzaju są tworzone pomiędzy aktorami, któ‑
rzy indywidualnie nie posiadają zasobów wystarczających do podej‑
mowania działalności innowacyjnej (Maillat, 2001, s. 141). Działania
nakierowane na stymulowanie procesu rozwoju lokalnego oznaczają
w tych warunkach wszelkiego typu inicjatywy na rzecz tworzenia
lokalnych strategii innowacji i wspieranie różnego rodzaju przed‑
siębiorczości lokalnej. W takich przedsięwzięciach liczy się głównie
umiejętność identyfikowania i wzmacniania wydajności istniejących
powiązań sieciowych w gospodarce lokalnej, a także tworzenia
nowych sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami w układach
lokalnych (Spoonley, McLaren, Lysnar, 2002, s. 11).

20

Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu…

W ostatnich latach jednym z kluczowych pojęć w rozważaniach
na temat współpracy w rozwoju lokalnym jest również „środowisko
przedsiębiorczości”. Szczególną jego cechą jest tworzenie takich pro‑
cesów, które umożliwiają połączenie strategii rozwoju firm w skali
ponadterytorialnej z organizacją lokalnego systemu produkcyjnego,
związanego z określonym terytorium. Tak rozumiane środowisko po‑
siada pewne charakterystyki pozwalające wyodrębnić je z otoczenia,
w którym się znajduje. Zaliczamy tutaj w szczególności (Jewtucho‑
wicz, 1997, s. 13; 2013, s. 149):
• Przestrzeń geograficzną, która nie musi posiadać precyzyjnie wy‑
kreślonych granic i pokrywać się z powierzchnią administracyj‑
ną jednostek terytorialnych. Jest to jednak przestrzeń, której spe‑
cyficzne cechy identyfikują ją i odróżniają od innych obszarów.
• Zbiór działających w przestrzeni aktorów (MŚP, IOB, uczelnie,
władze lokalne, pracownicy posiadający kwalifikacje i kompe‑
tencje). Podmioty te zachowują niezależność w podejmowaniu
decyzji i autonomię w swoich wyborach strategicznych.
• Zbiór elementów materialnych (przedsiębiorstwa, infrastruktu‑
ra), niematerialnych (umiejętności, wiedza, zasady i reguły postę‑
powania) oraz instytucji (władza lokalna różnych szczebli, IOB).
• Logikę działania i organizacji ukierunkowaną na współpracę.
Powiązania między aktorami wynikające ze współpracy pozwa‑
lają im lepiej zwaloryzować i wykorzystać istniejące zasoby.
• Logikę uczenia się. Przejawia się ona w zdolności poszczególnych
aktorów do modyfikowania swych zachowań w czasie oraz do za‑
stosowania nowych rozwiązań pozwalających im na szybkie
dostosowywanie się do zmian zachodzących w ich rynkowym,
technologicznym czy demograficznym otoczeniu. Powiązania
i zdolność uczenia się wywierają wpływ na rozwój umiejętności
i wiedzy umożliwiających opanowanie procesów produkcji i kie‑
rowanie nimi oraz wytwarzanie nowych produktów i technologii.
Warunkiem koniecznym wykształcenia się lokalnego środowiska
przedsiębiorczości jest współdziałanie bądź skoordynowanie działań
różnych podmiotów lokalnych. Terytorium i środowisko są w tym
ujęciu zbliżonymi koncepcjami, w których wskazuje się na istnienie
zbioru działalności i zachodzących między nimi relacji, które mają
swój przestrzenny wymiar.

2
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2.1. Rodzaje instytucji otoczenia biznesu
Instytucje wspierania przedsiębiorczości, nazywane także
instytucjami okołobiznesowymi, wspierającymi biznes lub instytu‑
cjami otoczenia biznesu (IOB), są szczególnie ważne w gospodarce
lokalnej, ponieważ zorientowane na wspieranie przedsiębiorczości
oraz transfer technologii lokalne i regionalne programy gospodar‑
cze wymagają profesjonalnej obudowy instytucjonalnej (Matusiak,
2000, s. 151). Instytucja otoczenia biznesu to zatem podmiot pro‑
wadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i inno‑
wacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele
statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym
dokumencie założycielskim. Posiada on bazę materialną, techniczną
i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia
usług na rzecz sektora MŚP1. Podstawową cechą tych instytucji jest
więc ich niekomercyjny charakter, co oznacza, że celem ich działania
nie powinna być maksymalizacja zysku, lecz zaspokajanie określo‑
nych w ich statucie potrzeb, czy realizacja wyznaczonej strategii
(Chądzyński, 2003, s. 203). Instytucje umożliwiają nawiązanie i za‑
cieśnianie kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, dzięki
czemu powstają nowe struktury organizacyjne wspomagające wysiłki
1

https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/instytucje-otoczenia-biznesu.html.
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pojedynczych podmiotów. Instytucje wspierania przedsiębiorczości
stanowią niewątpliwie bardzo istotny element otoczenia biznesu
w gminie. Ich aktywność jest ważna zarówno z uwagi na bezpośrednie
kontakty z przedsiębiorcami, jak i przeprowadzane przez nie działa‑
nia podnoszące kwalifikacje miejscowej ludności. Funkcjonowanie
takich instytucji na terenie gminy czy regionu może przyczynić się
do wzrostu dynamiki procesów rozwoju gospodarczego oraz ułatwić
realizację założeń strategii rozwoju.
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) zwykle dzieli się na trzy typy:
(1) non‑profit; (2) non‑for‑profit; (3) for‑profit. Wśród IOB raczej nie
spotyka się organizacji non‑profit. Przeważająca część IOB prowadzi
działalność gospodarczą. Różnica dotyczy sposobów przeznaczania
ewentualnego zysku z tej działalności. Jeżeli IOB prowadzi działal‑
ność gospodarczą, a zysk przeznacza na cele statutowe, znajduje się
w grupie instytucji non‑for‑profit (Gęca, 2013, s. 92).
Ze względu na formę prawną wśród IOB wyróżnia się (Mizgajska,
2002):
• fundacje i stowarzyszenia lub jednostki przez nie powołane, re‑
alizujące programy rozwoju przedsiębiorczości i transferu tech‑
nologii oraz działające na rzecz rozwoju lokalnego,
• spółki publiczno‑prywatne powołane z inicjatywy i przy dużym
zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym władz publicz‑
nych, podejmujące działania prorozwojowe i niezobligowane
do generowania zysków do podziału między udziałowcami,
• izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i związki
pracodawców oraz inne instytucje przedstawicielskie biznesu
podejmujące inicjatywy i działania prorozwojowe,
• wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki samorzą‑
dowe, administracji publicznej, instytucji naukowo‑badaw‑
czych zorientowane na wspieranie rozwoju lokalnej gospodar‑
ki, prywatne spółki kapitałowe.
Zgodnie z innym podejściem wyodrębnić można cztery główne
typy IOB, tj.: (1) jednostki świadczące usługi na rzecz MŚP; (2) or‑
ganizacje przedsiębiorców; (3) organizacje pozarządowe działające
na rzecz MŚP oraz (4) instytuty badawcze i placówki akademickie
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(Mizgajska, 2002). Jednak w praktyce do grupy instytucji okołobizne‑
sowych zalicza się wiele podmiotów (rys. 2.1).

agencje rozwoju
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proinnowacyjne
działające na rzecz
innowacyjności
fundusze pożyczkowe
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Rys. 2.1. Rodzaje instytucji otoczenia biznesu
Źródło: W. Burdecka, Instytucje otoczenia biznesu. Badanie własne PARP, PARP,
Warszawa 2004.

IOB można też podzielić na trzy grupy ze względu na realizowane
przez nie funkcje. W takim ujęciu instytucje te obejmują:
1) ośrodki szkoleniowo‑doradcze;
2) lokalne fundusze gwarancyjne i pożyczkowe;
3) zorganizowane kompleksy gospodarcze (Matusiak, 1998, s. 123–124).
Dwie pierwsze z wymienionych powyżej kategorii instytucji
mogą wchodzić w skład stowarzyszeń, fundacji lub agencji zajmują‑
cych się wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Agencje
rozwoju lokalnego i regionalnego, które z reguły łączą działalność
kilku wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie instytucji wspie‑
rających przedsiębiorczość, to dobrowolne organizacje funkcjonujące
w konkretnym obszarze geograficznym, których podstawowym celem
działania jest wszechstronne wspieranie rozwoju społeczno‑gospo‑
darczego tego obszaru. Główne funkcje agencji to: organizowanie
i prowadzenie akcji szkoleniowych, doradztwo oraz wsparcie prawne
i finansowe, kreowanie sieci powiązań pomiędzy aktorami lokalnymi,
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reprezentowanie oczekiwań i potrzeb wspólnoty lokalnej w kontak‑
tach z władzami lokalnymi.
W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalne‑
go, które są integralną częścią polskiego systemu otoczenia biznesu. Pełnią
funkcje: informacyjną, doradczą, szkoleniową, promocyjną i finansującą.
Wśród wielu podmiotów tego typu wyróżnia się kilkanaście agencji rozwoju
regionalnego, które swoim działaniem obejmują tereny województw. Więk‑
szość z nich działa w formie spółek akcyjnych, w których najwięcej udzia‑
łów posiada jednostka samorządu terytorialnego.
Źródło: Agencje rozwoju regionalnego (ARR), 2012.

Współpraca władz samorządowych i lokalnego biznesu powoduje,
że agencje rozwoju stanowią swego rodzaju forum dialogu społeczne‑
go i negocjacji, na którym lokalni aktorzy mogą promować ich własne
prorozwojowe przedsięwzięcia. Istotny dla tego rodzaju współdzia‑
łania wydaje się również postulat włączania agencji, jako reprezen‑
tanta sektora biznesu, w proces tworzenia strategii rozwoju lokalnego
i regionalnego. Agencje mogą bezpośrednio koordynować proces
planowania bądź też występować w roli niezależnych konsultantów,
zapewniając tym samym fachowe wsparcie dla władz i urzędników
samorządowych odpowiedzialnych za strategiczne planowanie roz‑
woju gminy (Catennaci, 2000, s. 20–21). Agencje rozwoju lokalnego
i regionalnego coraz częściej stają się instytucjami koordynującymi
i monitorującymi działania na rzecz rozwoju. Stopniowo zaczynają się
przekształcać w organizacje, których celem głównym nie jest bezpo‑
średnie świadczenie usług, ale koordynowanie ich świadczenia. Tym
samym działają jako katalizatory i wykraczając poza ramy prostych
organizacji zaangażowanych w rozwój lokalny i regionalny, zmierzają
w kierunku ścisłej współpracy z innymi aktorami lokalnymi (Danson
i inni, 2001, s. 31).
Ośrodki szkoleniowo‑doradcze (OSD) to wszelkiego rodzaju
placówki zajmujące się obsługą informacyjno‑organizacyjno‑prawną
małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonujące pod nazwami:
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ośrodki wspierania przedsiębiorczości, centra wspierania biznesu,
kluby i centra przedsiębiorczości. Są to jednostki o charakterze
non‑profit, które działają w ramach fundacji i stowarzyszeń, służą
informacją gospodarczą, pracują na rzecz rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia (Burdecka, 2004, s. 64).

Cele OSD:
• wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia i rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw,
• wspieranie i popularyzowanie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
• pomoc w transferze technologii,
• aktywna współpraca z administracją (lokalną, regionalną i rządo
wą) oraz innymi organizacjami w celu stymulowania rozwoju
społeczno‑gospodarczego,
• działalność edukacyjna, doradcza i informacyjna,
• realizacja specjalnych programów rządowych lub programów pomoco‑
wych.
Źródło: K.B. Matusiak, Ośrodki Szkoleniowo‑Doradcze, [w:] tegoż, Ośrodki innowacji
i przedsiębiorczości w Polsce, Łódź–Poznań 2001, s. 21.

„Tworzenie pierwszych inkubatorów przedsiębiorczości w Polsce sięga lat
dziewięćdziesiątych, pod koniec których nastąpiła stabilizacja liczby tego
typu instytucji; w latach 1999–2010 było ich między 44 a 53. W 2012 roku
zidentyfikowano w Polsce 58 inkubatorów przedsiębiorczości. Odnotowa‑
no również dynamiczny wzrost ich liczby względem poprzednich lat. Trend
najprawdopodobniej nie zostanie utrzymany ze względu na lukę w finanso‑
waniu powstawania nowych inkubatorów ze środków UE. Wzrost ilości in‑
kubatorów wynika z zakończenia procesów tworzenia infrastruktury, rozpo‑
czętych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013” (Kotra, 2012, s. 69).

Kolejną grupę instytucji wspierania biznesu stanowią zorgani‑
zowane kompleksy gospodarcze, do których zalicza się inkubatory
przedsiębiorczości oraz centra lub parki technologiczne.
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Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje, które łączą ofertę loka‑
lową z usługami wspierającymi rozwój małych firm. Inkubatory służą
indywidualnym osobom, które mają pomysł na wprowadzenie na ry‑
nek nowego produktu lub nowego procesu technologicznego. Osoby
takie mają zazwyczaj ograniczony dostęp do kapitału oraz niewielkie
doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości. Zadaniem inkubatora
jest dostarczanie powierzchni do wynajęcia po niższych kosztach,
konkretnej usługi oraz pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania.
Zwykle okres korzystania z tego rodzaju udogodnień jest ograniczony.

Główne funkcje inkubatorów przedsiębiorczości:
• dostarczanie odpowiedniej do zgłaszanych potrzeb powierzchni
na działalność gospodarczą,
• usługi wspierające biznes, np. doradztwo ekonomiczne, finansowe,
• pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych,
• kontakty z instytucjami naukowymi,
• tworzenie właściwego klimatu do podejmowania działalności gospodar‑
czej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych.
Źródło: K.B. Matusiak, T. Niesiołowski, Inkubatory przedsiębiorczości i centra
technologiczne, [w:] K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce,
Łódź–Poznań 2001, s. 148.

Inkubator jest zatem systemem promocji małych firm polegają‑
cym na ochranianiu rozwijającego się lub powstającego podmiotu
do czasu uzyskania przez niego rynkowej dojrzałości (gotowości
do funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu oraz do nawiązywa‑
nia związków kooperacyjnych). Inkubator może być wykorzystywany
do walki z bezrobociem, gdyż głównymi jego użytkownikami mogą
stać się firmy założone przez osoby bezrobotne. Obok wspomagania
przedsiębiorców początkujących, którzy poszukują pomocy w zało‑
żeniu i uruchomieniu działalności gospodarczej oraz zapewnieniu
firmie przetrwania w początkowym okresie jej istnienia, inkubator
przedsiębiorczości kieruje swe działania również do przedsiębiorców
zaawansowanych, którzy prowadzą firmy o znaczącym potencjale
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rozwoju, posiadające wysoko kwalifikowane kadry, a zainteresowani
są realizacją projektów innowacyjnych i rozwojowych, takich jak roz‑
szerzenie rynków zbytu, usprawnienie sprzedaży i obsługi klientów,
podniesienie jakości produkcji i zarządzania (Mertl, Gorzkiewicz,
2004, s. 12–13).
Oprócz wielu elementów wspólnych inkubatory mogą się róż‑
nić pod względem formy prawno‑organizacyjnej, rodzaju najemców,
typu inkubatora (tab. 2.1).
Tabela 2.1. Klasyfikacje inkubatorów przedsiębiorczości
Kryterium podziału

Rodzaje inkubatorów

Forma prawna

Stowarzyszenie
Fundacja
Zakład budżetowy
Spółka z o.o.

Rodzaj najemców

Firmy nowo powstałe
Przedsiębiorstwa istniejące
Najemcy strategiczni, którzy dzielą się na stałych i krót‑
kookresowych

Typ inkubatora

Akademicki
Innowacyjno‑technologiczny
Ogólny

Źródło: A. Sekuła, Inkubatory przedsiębiorczości formą wspierania sektora MSP
– z doświadczeń województwa pomorskiego i Elbląga, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka
lokalna w teorii i praktyce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009,
s. 329–330.

Dobrze zorganizowane parki technologiczne to kompleksy go‑
spodarcze (inicjowane i subwencjonowane ze środków publicznych),
w których dochodzi do zetknięcia świata nauki i gospodarki. Pojęcie
parków technologicznych jest wieloznaczne i w zasadzie ma systema‑
tyzujące znaczenie. W praktyce odnosi się do gamy nazw stosowa‑
nych w odniesieniu do zorganizowanych ośrodków gospodarczych,
w ramach których tworzy się dogodne warunki dla transferu i komer‑
cjalizacji technologii, co w praktyce ma prowadzić do powstawania
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i rozwoju małych innowacyjnych firm. Cechy wspólne parków nauko‑
wych, badawczych i technologicznych są następujące:
• bazują na wyodrębnionej i samodzielnie zarządzanej nierucho‑
mości obejmującej konkretny teren i/lub budynki,
• posiadają koncepcję zagospodarowania i rozwoju obejmującą
aktywności naukowo‑badawcze i produkcyjne związane z kre‑
acją nowej wiedzy i technologii,
• posiadają formalne powiązania z instytucjami naukowo‑ba‑
dawczymi i edukacyjnymi, lokalną i regionalną administracją
publiczną, działającymi w regionie instytucjami wspierania
przedsiębiorczości i transferu technologii oraz finansowania
ryzyka (venture capital).
Wskazuje się trzy główne powody tworzenia parków naukowo‑
‑badawczych: reindustrializację, rozwój lokalny oraz generowanie
efektów synergicznych. Skupienie małych i średnich przedsiębiorstw
na jednym obszarze ułatwia znacząco ich wzajemne kontakty, co pro‑
wadzi do powstania nowoczesnych, sieciowych powiązań koopera‑
cyjnych, generowania efektów synergii oraz utworzenia i trwałego
rozwoju innowacyjnego środowiska (Lai, Shyu, 2005, s. 805–806).
Główna idea funkcjonowania parków technologicznych
=
dostarczanie technologicznej, administracyjnej, finansowej i naukowo‑badawczej
infrastruktury przedsiębiorcom zorientowanym na rozwój produktów w branżach
zaawansowanych technologicznie.
Źródło: I. Guy, A look at Aston Science Park, „Technovation” 1996, nr 16, s. 217–218.

W przypadku parków technologicznych do najważniejszych dzia‑
łań podejmowanych na rzecz transferu i komercjalizacji nowych tech‑
nologii należy zaliczyć:
• dostęp do laboratoriów i aparatury badawczej,
• doradztwo technologiczne i patentowe,
• oferowanie miejsca inwestorom wdrażającym nowe technologie
i produkty,
• współpracę z centrami technologicznymi na świecie,
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• działanie przedsiębiorstw w oparciu o wysokie technologie
opatentowane przez placówki naukowo‑badawcze lub wykorzy‑
stanie procesów, narzędzi, instrumentów i programów kompu‑
terowych opracowanych przez pracowników nauki,
• prowadzenie bazy danych o badaczach, wynalazcach, patentach
i technologiach,
• wykorzystanie wiedzy naukowców i studentów przy świadcze‑
niu usług doradczych,
• generowanie innowacyjnego środowiska oraz efektów syner‑
gicznych poprzez bliskość i bezpośrednie kontakty naukowców,
przedsiębiorców, studentów i pracowników firm.
Oprócz omówionych powyżej form wspierania przedsiębiorczo‑
ści lokalnej istnieją również podobne instytucje o charakterze finan‑
sowym. Należy do nich zaliczyć tak zwane fundusze gwarancyjne,
czyli instytucje wspierające różne formy lokalnej przedsiębiorczości,
zazwyczaj zgodnie z wytyczonymi przez gminę celami rozwoju,
poprzez zwiększenie dostępności do oferty kredytowej banków.
Zalicza się tu również fundusze pożyczkowe świadczące pomoc
finansową w formie grantów i preferencyjnych pożyczek dla pod‑
miotów rozpoczynających działalność gospodarczą (Głuszczuk,
1997, s. 106). Fundusze pożyczkowe i gwarancyjne mogą przybierać
formę: fundacji, stowarzyszeń lub spółek z o.o. czy spółek akcyjnych
i zazwyczaj są organizacyjnie lub personalnie związane z ośrodka‑
mi szkoleniowo‑doradczymi lub inkubatorami przedsiębiorczości
(Frączek, 2002, s. 131).
Mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy przeważnie potrzebują
wsparcia finansowego (pożyczka, kredyt) na rozpoczęcie, prowa‑
dzenie i rozwój działalności. Tego wsparcia często nie mogą uzyskać
w systemie bankowym. Stosunkowo wysokie wymogi proceduralne
ze strony banków komercyjnych sprawiają, że przedsiębiorcy zmusze‑
ni są do poszukiwania pomocy w systemie funduszy pożyczkowych.
Fundusze pożyczkowe, udzielając wsparcia finansowego w postaci
pożyczek, przygotowują MŚP do efektywnego pozyskiwania funduszy
w ramach systemu bankowego. Fundusze pożyczkowe starają się kre‑
ować dobrą historię pożyczkową, istotną dla finansowania dalszego
rozwoju MŚP przez system bankowy.
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Budowany w Polsce wzorem krajów zachodnich coraz silniejszy
system funduszy pożyczkowych wspierający finansowo powstawanie
i rozwój sektora MSP świadczy o zasadności i wzroście efektywności
funkcjonowania zróżnicowanych systemów, metod i instrumentów
finansowania MSP. Wzmożone zainteresowanie działalnością po‑
życzkową, rozumianą jako działalność realizowana przez instytucje
pozarządowe o charakterze non‑profit, których celem jest ułatwianie
dostępu MSP oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą
do finansowania, umożliwia efektywne podejmowanie, prowadzenie
i rozwój działalności gospodarczej (Loan Funds in Poland, 2004, s. 3).

2.2. Charakter działalności instytucji otoczenia
biznesu
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) spełniają wiele funkcji, wy‑
pełniając lukę między mechanizmami rynkowymi a działalnością
administracji publicznej. „Tworzą one infrastrukturę instytucjonalną,
która pozwala przedsiębiorcom na tworzenie i realizację określo‑
nych strategii, a także zdynamizowanie procesów rozwojowych.
(…) Jednocześnie podkreśla się, że oferta podmiotów działających
na zasadach non profit nie odbiega od tej, którą prezentują insty‑
tucje komercyjne. Rynek tworzony przez wyżej opisane podmioty
permanentnie się rozwija i dopasowuje do coraz wyższych wymagań
oraz potrzeb przedsiębiorców. W zasadzie, w każdym regionie kraju,
na pomoc doradczą, a także finansową oferowaną przez IOB, mogą
liczyć zarówno firmy rozpoczynające swoją działalności (start‑upy),
te z ugruntowaną pozycją na rynku, firmy wykorzystujące najbardziej
zaawansowane technologie (high‑tech), jak również przedsiębiorstwa
zgłaszające nietypowe zapotrzebowanie. Ponieważ podstawowym ce‑
lem istnienia tego rodzaju instytucji jest zaspokajanie popytu zgłasza‑
nego przez przedsiębiorstwa na usługi okołobiznesowe, ważnym jest,
aby stymulowanie rozwoju IOB odbywało się w kierunkach zgodnych
z potrzebami tych przedsiębiorstw” (Dąbrowska, 2015, s. 5).
W praktyce instytucje otoczenia biznesu wspierają najczęściej
jednostki sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wchodzą
one w skład bezpośredniego otoczenia MŚP i zawierają elementy
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skierowane na tworzenie, poszerzanie lub modyfikację słabszego niż
w dużych przedsiębiorstwach wewnętrznego potencjału przedsiębior‑
stwa. Potrzeba istnienia i rozwoju IOB, których zadaniem jest wspar‑
cie MŚP na poziomie operacyjnym i strategicznym, wynika głównie
z tego, że małe firmy mają niższy potencjał i mniejsze możliwości
konkurowania na rynku (Piasecki i in., 2001, s. 175–176).
Trzeba też pamiętać o szczególnej roli IOB w transferze wiedzy
na terenach wiejskich. Obszary te mają bowiem (w porównaniu
z obszarami miejskimi) duże ograniczenia w zakresie jakości kapitału
ludzkiego, które wyrażają się w mało zróżnicowanych kwalifikacjach
zawodowych mieszkańców. Dodatkowo niższy poziom wykształcenia
ludności wiejskiej stanowi barierę rozwoju przedsiębiorczości (Bań‑
ski, 2015, s. 141).
W Polsce IOB zaczęły się rozwijać w latach 90. XX wieku, a ich
podstawowym celem było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
dostosowanie polskich przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań
po transformacji ustrojowej państwa, w tym uwarunkowań prawnych
związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej (Dorożyński, 2013,
s. 135–150). Począwszy od 1990 roku, liczba podmiotów okołobizne‑
sowych w naszym kraju systematycznie rośnie. Największy wzrost,
poza początkowym okresem dynamicznych zmian, odnotowano
w 2001 roku oraz w latach 2004–2006, gdy zwiększyła się dostępność
funduszy unijnych (Barański, Wojno, 2013).
W 2012 roku działało w Polsce 821 ośrodków wsparcia, w tym (In‑
stytucje otoczenia biznesu, 2017):
• 319 ośrodków szkoleniowo‑doradczych i informacji,
• 86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych,
• 73 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
• 69 centrów transferu technologii,
• 68 funduszy kapitału zalążkowego,
• 58 inkubatorów przedsiębiorczości,
• 55 funduszy poręczeń kredytowych,
• 40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych,
• 29 inkubatorów technologicznych,
• 10 sieci aniołów biznesu.
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We wcześniejszych latach unijne wsparcie dla instytucji otoczenia
biznesu obejmowało przede wszystkim rozwój ich potencjału. Dzięki
programowi Innowacyjna Gospodarka powstały m.in. parki naukowo‑
‑technologiczne, inkubatory technologiczne i centra transferu techno‑
logii. W najbliższych latach większy nacisk położony będzie na świad‑
czone przez IOB usługi proinnowacyjne (Kolczyński, 2016, s. 4).
Działające w naszym kraju IOB są zróżnicowane zarówno
pod względem wielkości i skali działania (kapitał, zasoby ludzkie,
zasięg geograficzny działalności), jak i formy prawnej (spółki prawa
handlowego, stowarzyszenia, fundacje, izby, agendy wyższych uczelni
i jednostek samorządu terytorialnego). Niektóre z tych organizacji
są wąsko wyspecjalizowane, inne oferują szeroką paletę usług i obsłu‑
gują nawet tysiące klientów rocznie (Krzysztofiak, 2010, s. 3).
Zgodnie z raportem PARP z 2014 roku przed polskimi IOB
stoi wiele wyzwań. Do najważniejszych zaliczyć trzeba (Bąkowski,
Mażewska, 2014, s. 110–111):
• konieczność zwiększenia potencjału kadr poszczególnych IOB,
co w perspektywie najbliższych lat powinno wpłynąć na rozsze‑
rzenie palety usług miękkich IOB,
• potrzebę wyrobienia nawyku (auto)monitorowania bieżących
efektów działalności IOB,
• zwiększenie stopnia zaangażowania we współpracę i działal‑
ność w sieciach.
„Instytucje otoczenia biznesu (IOB) od kilku lat stanowią bardzo wyraźny
i trwały element systemu wspierania przedsiębiorczości regionów. Współ‑
praca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, przybierająca
początkowo charakter incydentalnych zdarzeń, z czasem przeobraziła się
w stałe procesy uzupełniające wszystkie inne funkcje realizowane przez
podmioty gospodarcze. Współczesna rola instytucji otoczenia biznesu jest
szczególnie widoczna w kreowanie nowych przedsiębiorstw, poprawie
efektywności i innowacyjności, unowocześnianiu zasobów majątkowych,
kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego oraz budowie kultury przedsię‑
biorczej. Ze względu na szeroki zakres oddziaływań posiadają niezaprze‑
czalny, deterministyczny wpływ na kształtowanie współczesnej kultury
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biznesowej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od przedsiębiorców
wymagają także rozwijania specyficznych umiejętności związanych z ab‑
sorpcją oferowanego wsparcia”.
Źródło: A. Domańska, R. Zajkowski, Percepcja wpływu IOB na rozwój przedsiębiorczości
w opinii beneficjentów wsparcia w województwie lubelskim, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 62,
s. 255.

Instytucje zaliczane do otoczenia biznesu mają zatem wpływ
na atrakcyjność inwestycyjną regionu i jego pozycję konkurencyjną.
Przez uczestniczenie w relacjach na linii innowacja–przemysł przy‑
czyniają się ponadto do rozwoju przemysłu wysokiej technologii,
innowacyjności gospodarki regionu, a także do kształtowania gospo‑
darki opartej na wiedzy. Biorąc aktywny udział w powiązaniach sfery
nauki i praktyki gospodarczej, IOB umożliwiają kształtowanie się
nowoczesnej gospodarki lokalnej (Wojarska, Marks‑Bielska, Babu‑
chowska, 2012, s. 104). W tym kontekście instytucje otoczenia biznesu
nazwać można pomostowymi, tj. takimi, dzięki którym możliwy jest
przepływ wiedzy między jej producentami i konsumentami (rys. 2.2).
Organizacje
pomostowe
organizacje
pośredniczące między
sferą nauki i sferą
przedsiębiorstw
Producenci wiedzy
szkoły wyższe,
jednostki badawcze
i badawczo‑rozwojo‑
we, przedsiębiorstwa,
indywidualni
wynalazcy

Konsumenci wiedzy
przedsiębiorstwa

Rys. 2.2. Instytucje otoczenia biznesu jako organizacje pomostowe
Źródło: A. Płoszaj, Instytucje wsparcia biznesu i promowania innowacji w województwie
lubelskim, Warszawa 2012, s. 8.
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Uogólniając, można stwierdzić, że IOB wspierają podmioty przez
udzielanie im dwóch form pomocy: finansowej i pozafinansowej
(rys. 2.3).
IOB

ä

ä

Wsparcie finansowe

Wsparcie pozafinansowe

ä

ä

ä

Pożyczki
Poręczenia
Dotacje bezzwrotne

„Twarde”
Powierzchnia
biurowa
Budynki
Grunty

„Miękkie”
Doradztwo
Szkolenia
Informacje
Transfer
technologii

Rys. 2.3. Rodzaje wsparcia udzielanego przez instytucje otoczenia biznesu
Źródło: J. Markiewicz, Koncepcja funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w aspekcie
wspierania innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 48, s. 35.

CZĘŚĆ DRUGA
WYZWANIA
DLA POLITYKI REGIONALNEJ
W DOBIE KRYZYSU
DEMOGRAFICZNEGO

3

http://dx.doi.org/10.18778/8088-969-9.04

Fakty na temat
starzenia się
zasobów pracy2

3.1. Kontekst demograficzny zmian na rynku
pracy – Polska na tle innych krajów Unii
Europejskiej
Coraz częściej słyszymy, że grozi nam katastrofa demograficzna,
że polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Czy rzeczy‑
wiście tak jest? Czy to tylko politycy nas straszą, czy też faktycznie
decydenci i pracodawcy powinni zacząć przygotowywać się na to,
że w całkiem niedalekiej przyszłości zacznie w Polsce brakować rąk
do pracy? Jeśli to prawda, że młodych pracowników będzie coraz
mniej, otwartość na zatrudnianie starszych osób i podejmowanie
działań, które pozwoliłyby utrzymać ich w zatrudnieniu, stanie się
koniecznością.

2

W rozdziale wykorzystano raport cząstkowy: J. Wiktorowicz, M. Grzelak, „Co z tą demografią?”
Uwarunkowania wdrażania MODELU STAY – perspektywa demograficzna, rynku pracy i pracodawcy. Raport wewnętrzny, materiały wewnętrzne projektu STAY, 2017 oraz aktualne dane
Eurostat i GUS.
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Warto wiedzieć
„Jeszcze w latach 60. i 70. XX wieku ostrzegano przed skutkami zachwiania
równowagi demograficznej, będącej efektem nadmiernej płodności; mó‑
wiono więc o «bombie demograficznej» lub «metastazie ludzkości» oraz po‑
dejmowano starania, służące wyhamowaniu zbyt wysokiego przyrostu na‑
turalnego i oddaleniu groźby przeludnienia Ziemi, a zaledwie kilkadziesiąt
lat później mamy do czynienia z konsekwencjami zjawiska, określonego
(…) jako «drugie przejście demograficzne»”.
Źródło: R.I. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 6.

W 2010 roku osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 8% zbioro‑
wości generalnej świata. Oznacza to, że ludzkość znajduje się obecnie
w fazie starości demograficznej. Przewiduje się, że w 2060 roku liczba
mieszkańców ziemi w wieku 65+ osiągnie 30% (Kijak, Szarota, 2013,
s. 7).
Zgodnie z prognozami Eurostatu udział osób powyżej 65. roku
życia w populacji Unii Europejskiej wzrośnie do 2050 roku z 17
do 30%, natomiast osób poniżej 24. roku życia spadnie z 30 do 23%.
Starzenie się ludności to zjawisko, które musi rzutować na politykę
gospodarczą i społeczną krajów członkowskich. Priorytetowym
działaniem staje się w tych okolicznościach dążenie do zwiększenia
wskaźnika zatrudnienia osób starszych oraz skuteczne przeciwdzia‑
łanie dyskryminacji ze względu na wiek. Aktywność zawodowa ludzi
starszych nabiera coraz większego znaczenia w polityce społecznej,
aktach prawnych i dokumentach UE3 (Portal Aktywni 45+, 2011).

3

Źródło: Portal Aktywni 45+ (2011), Silver economy: wspieranie aktywności zawodowej ludzi
starszych w polityce społecznej i dokumentach Unii Europejskiej, http://www.aktywni45plus.
eu/silver-economy-srebrna-ekonomia/159-silver-economy-wspieranie-aktywnoci-zawodo‑
wej-ludzi-starszych-w-polityce-spoecznej-i-dokumentach-unii-europejskiej, 2011–2013.
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„Prezentowane dane nie pozostawiają złudzeń co do kierunku zmian lud‑
nościowych zachodzących w Europie. W ich świetle można mówić o ro‑
snącej randze coraz liczniejszych roczników osób już urodzonych w sto‑
sunku do nielicznych roczników osób przychodzących na świat. Zgodnie
z prognozami demograficznymi do końca XXI wieku liczba ludności starszej
i w podeszłym wieku zasadniczo zmieni obraz społeczeństw kontynentu
europejskiego”.
Źródło: A. Niewiadomska, E. Sobolewska‑Poniedziałek, Srebrna gospodarka – nowy
paradygmat rozwoju starzejącej się Europy, „Ekonomia XXI Wieku” 2015, nr 3(7), s. 72.

Struktury wieku ludności
Progresywna

Zastojowa

Regresywna

Młode
społeczeństwo,
w którym liczba urodzeń
jest stosunkowo duża,
ma tendencję rosnącą.
Charakteryzuje się stałym
wzrostem liczby ludno‑
ści. Graficznym obrazem
struktury progresywnej
jest
piramida
wieku
w kształcie trójkąta rów‑
noramiennego.

Roczna liczba zgonów
jest równa rocznej liczbie
urodzeń, a każdy następ‑
ny rocznik urodzeń jest
liczebnie zbliżony do po‑
przedniego. Graficznym
obrazem tej struktury jest
piramida wieku w kształ‑
cie dzwonu.

Liczba urodzeń maleje
z roku na rok. Odzwier‑
ciedleniem
graficznym
struktury regresywnej jest
piramida wieku w kształ‑
cie wrzeciona: wąska pod‑
stawa, rozszerzająca się
wraz ze wzrostem wieku,
by ponownie zwężać się
dla najstarszych grup wie‑
kowych.

Źródło: Z. Szarota, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 50.

Jak zatem wygląda sytuacja Polski na tle UE? Spójrzmy na licz‑
by…
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FAKT: Na tle innych krajów Unii Europejskiej
Polacy są całkiem młodą nacją
ALE: Proces starzenia populacji Polaków
postępuje w szybkim tempie.
Nawet z roku na rok zmiany są wyraźne!

Oczywiście nie należymy do niechlubnych wyjątków – z podob‑
nymi problemami boryka się większość państw UE. W niektórych
krajach (np. w Niemczech) obserwuje się już jednak korzystne zmiany
– mediana wieku się obniża, udział osób w wieku 65+ powoli spada.
W Polsce natomiast z roku na rok wskaźniki te rosną. Trzeba jednak
uczciwie przyznać, że obecnie nasz kraj plasuje się wśród najmłod‑
szych demograficznie (6. pozycja) – obok Irlandii, Luksemburga,
Słowacji, Cypru i Czech. Udział osób starszych (w wieku 65 lub więcej
lat, 65+) nie przekracza 15% już tylko w trzech pierwszych krajach,
w Polsce kształtuje się na poziomie 16%, podczas gdy średnio w UE
jest to ok. 19% (tab. 3.1), a w takich krajach jak Włochy, Grecja,
Niemcy, Portugalia, Finlandia i Bułgaria jest to nawet ponad 20%.
Podobnie udział osób w wieku 50+ jest w Polsce stosunkowo niski
i wynosi 36,8%.
Połowa Polaków żyje nie krócej niż ok. 40 lat (podczas gdy po‑
łowa Niemców – nie krócej niż ok. 46 lat). W momencie przyjścia
na świat Polak urodzony w 2015 roku miał szansę przeżyć 77,5 lat, przy
czym oczekiwana długość życia jest o ok. 8 lat większa dla kobiet (82,2
lat) niż dla mężczyzn (73,5 lat). Znacznie starsi są mieszkańcy takich
krajów jak Niemcy, Włochy czy Portugalia. Obecnie zarówno prze‑
ciętny Polak, jak i Polka mają szansę żyć o 4 lata dłużej niż urodzeni
w 2000 roku, o 7–8 lat dłużej niż nasi rodacy, którzy przyszli na świat
w 1990 roku i o ok. 11 lat więcej niż ci, którzy urodzili się w 1970 roku.
Wzrost ten jest więc równie wysoki jak w Niemczech i we Włoszech
(Wiktorowicz, 2013, s. 20–21). Dzieje się tak dzięki poprawiającej się
jakości życia – zarówno w znaczeniu obiektywnym (m.in. za sprawą
rozwoju medycyny), jak i subiektywnym (zadowolenia z różnych sfer

Fakty na temat starzenia się zasobów pracy

41

życia). Poprawia się stan zdrowia, a tym samym spodziewamy się
dłuższego życia w zdrowiu.
Tabela 3.1. Starzenie się ludności w liczbach – Polska na tle innych krajów Unii
Europejskiej (EU-28)
Wyszczególnienie

Rok

Polska

2016

UE-28
ogółem

min.

max.

16,0

19,2

13,2
(Irlandia)

22,0
(Włochy)

2060 P

35,4

32,9

25,4
(Irlandia)

38,0
(Hiszpania)

Osoby wieku 50+ jako %
ogółu mieszkańców

2016

36,8

39,2

30,2
(Irlandia)

42,7
(Włochy)

Mediana wieku (w latach)

2016

39,9

42,6

36,6
(Irlandia)

45,8
(Niemcy)

Przeciętne dalsze trwanie
życia
(w momencie narodzin,
w latach)

2015

77,5

80,6

74,6
(Litwa)

83,0
(Hiszpania)

2016

44,9

53,2

42,4
(Słowacja)

59,4
(Francja)

2060 P

89,4

85,9

73,9
(Irlandia)

96,5
(Hiszpania)

2016

23,1

28,8

19,7
(Słowacja)

33,7
(Włochy)

2060 P

67,0

61,1

44,3
(Irlandia)

74,8
(Hiszpania)

Osoby w wieku 65+ jako %
ogółu mieszkańców

Współczynnik obciążenia
ekonomicznego
(liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku
produkcyjnym – 15–64 lat)
Współczynnik obciążenia
ekonomicznego osobami
w wieku poprodukcyjnym
(65+)

P – prognoza (według wariantu niezakładającego emigracji)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, demo_pjanind,
demo_mlexpec, demo_pjangroup, demo_pjanbroad.
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Omawiając proces starzenia się ludności, należy zwrócić uwagę
na jeszcze jeden ważny miernik – współczynnik obciążenia ekono‑
micznego, który pokazuje, ile osób w wieku nieprodukcyjnym (w tym
również poprodukcyjnym) przypada na 100 osób w wieku produk‑
cyjnym (czyli – według podejścia przyjmowanego przez Eurostat
– 15–64 lat, niezależnie od płci). W Polsce wskaźnik ten kształtuje się
poniżej średniej dla Unii Europejskiej (tab. 3.1). Na 100 osób w wieku
15–64 lat przypada mniej więcej 45 osób w wieku nieprodukcyjnym
(a jeszcze w 2015 r. było ich 44). Plasuje to Polskę na trzeciej pozy‑
cji (spadek z drugiej w 2015 r.) wśród krajów UE, zaraz po Słowacji
i Luksemburgu. Dla porównania w 2016 roku w takich krajach jak
Francja czy Szwecja wskaźnik ten był bliski 60%. Z kolei obciążenie
osobami starszymi plasuje Polskę na 5. pozycji – 23 osoby na 100 osób
w wieku produkcyjnym (w 2015 r. – 22) to osoby w wieku poproduk‑
cyjnym (65+), zwykle już niepracujące. Na drugim biegunie są takie
kraje jak Włochy, Grecja, Finlandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja,
Bułgaria, Łotwa i Francja, gdzie wskaźnik ten wynosił 30 i więcej.
Nawet same zmiany pozycji zajmowanych przez Polskę pokazu‑
ją, że demograficznie nasz kraj idzie w kierunku, który będzie rodzić
trudności na rynku pracy.
Starzenie się polskiego społeczeństwa będzie się pogłębiać.
Skutkuje to kurczeniem się potencjalnych zasobów pracy
i ich starzeniem się.

W ostatnim ćwierćwieczu (1990–2016) w Polsce wyraźnie zmalał
odsetek osób młodych (poniżej 15 lat) – z ok. 25 do ok. 15%. Jedno‑
cześnie o ponad połowę (z 10 do 16%) wzrósł odsetek osób starszych.
Co więcej, w ostatnich latach udział osób po 65. roku życia przekracza
udział młodych.
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25,3%

16,0%
15,0%
10,0%

Rys. 3.1. Odsetek Polaków w wieku przed- i poprodukcyjnym w latach 1990–2016
Źródło: Eurostat, demo_pjanbroad.

Dane demograficzne wskazują, że do 2035 roku Polaków będzie
o 28% mniej niż w roku 2010 (Liwiński, Sztanderska, 2010), a więc
potencjalne zasoby pracy będą się kurczyć (Szatur‑Jaworska, 2015).
Starsi odchodzą na emeryturę, a skoro osoby poniżej 15. roku życia
jeszcze przez ok. 5–10 lat będą się uczyć, na rynku pracy pojawia się
luka. Jest ona tak naprawdę jeszcze większa, niż wynikałoby z proste‑
go porównania ich udziału procentowego, ponieważ znaczna część
pracowników przechodzi na emeryturę przed osiągnięciem 65. roku
życia. Co więcej, według szacunków Głównego Urzędu Statystyczne‑
go (GUS) do 2060 roku odsetek osób w wieku 65+ wzrośnie w Polsce
ponad dwukrotnie, do ok. 35% (a zatem nawet powyżej średniej pro‑
gnozowanej dla Unii Europejskiej). Z kolei współczynniki obciążenia
ekonomicznego mają wzrosnąć 2–3-krotnie – na 100 osób w wieku
produkcyjnym (15–64 lat) przypadać ma blisko 90 osób w wieku nie‑
produkcyjnym, w tym aż 67 osób w wieku poprodukcyjnym (tab. 3.1).
Jeśli „urealni się” wiek produkcyjny, przyjmując, że obejmuje on po‑
pulację w wieku 20–64 lat, okazuje się, że według aktualnych prognoz
w 2060 roku osób w wieku produkcyjnym będzie mniej niż osób
w wieku nieprodukcyjnym. Już teraz w wielu branżach odczuwany
jest niedobór pracowników, a trudności te będą się pogłębiać.
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FAKT: Aktywność zawodowa Polaków
po 50. roku życia jest niska.
ALE: Sytuacja w tym zakresie powoli się poprawia.

Na 100 osób w wieku 50–64 lat pracuje w Polsce 55 (w 2015 r.
– 53, w 2004 r. – 38), w tym 62,6 na 100 mężczyzn i tylko 47,5 (wobec
zaledwie 31,4 w 2004 r.) na 100 kobiet (tab. 3.2). W całym tym okresie odsetek pracujących był wyższy dla mężczyzn niż dla kobiet.
Znaczenie ma w tym względzie kapitał ludzki pracowników – im jest
wyższy, tym aktywność zawodowa jest większa. W przypadku osób
z wykształceniem wyższym wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest
wysoki i zbliżony do średniej unijnej. Na 100 osób w wieku 50–64 lat
z wykształceniem wyższym pracuje ok. 76 osób.
Znacznie trudniejsza sytuacja dotyczy osób z wykształceniem gim‑
nazjalnym lub niższym (pracują zaledwie 33 na 100 osób po 50. roku
życia), ale też z wykształceniem ponadgimnazjalnym (pracuje mniej
więcej co druga osoba w tym wieku). Wynika to z jednej strony z tego,
że wcześniej decydują się one na przejście na emeryturę, a z drugiej
strony – sytuacja słabiej wykształconych osób 50+ na rynku pracy
jest trudniejsza (ryzyko bezrobocia jest w ich wypadku większe,
a co gorsza, często przez długi okres mają one poważne trudności
z ponownym znalezieniem pracy – mniej więcej połowa bezrobotnych
w wieku 50–64 lat pozostaje bez pracy 12 miesięcy lub dłużej). Niski
poziom wykształcenia przy jednocześnie słabszym stanie zdrowia
utrudniają utrzymanie pracy, a tym bardziej znalezienie nowej, co jest
szczególnie trudne po przekroczeniu 50. roku życia, który zwykło się
przyjmować jako graniczny przy klasyfikowaniu danej osoby jako
„starszego pracownika”.
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Tabela 3.2. Podstawowe charakterystyki aktywności zawodowej osób w wieku 50–64 lat
w Polsce na tle UE-28 w 2016 roku
Wyszczególnienie
Wskaźnik
zatrudnienia
osób w wieku
50–64 lat
według płci
(w %)
Wskaźnik
zatrudnienia
osób w wieku
50–64 lat
według
poziomu
wykształcenia
(w %)
Długość
okresu pracy
zawodowej
(DWL)
(w latach)

Polska

UE-28
ogółem

min.

max.

ogółem

54,7

63,4

45,5
(Grecja)

79,6
(Szwecja)

mężczyźni

62,6

69,7

53,3
(Chorwacja)

80,7
(Szwecja)

kobiety

47,5

57,3

32,1
(Malta)

77,4
(Szwecja)

co najwyżej
gimnazjalne

30,8

47,1

29,8
(Litwa)

63,7
(Szwecja)

ponadgimnazjalne

54,3

65,9

43,2
(Grecja)

81,1
(Szwecja)

wyższe

76,4

78,7

58,2
(Grecja)

87,3
(Szwecja)

ogółem

32,9

35,6

31,2
(Włochy)

41,3
(Szwecja)
42,5
(Holan‑
dia)
40,3
(Szwecja)

mężczyźni

35,5

38,0

33,1
(Bułgaria)

kobiety

30,2

33,1

26,3
(Włochy)

Wskaźnik zatrudnienia – udział pracujących w danej grupie wieku
w ogólnej liczbie osób z tej grupy; DWL – liczba lat oczekiwanej aktywności
na rynku pracy osób w wieku 15 lat w ciągu całego ich życia
Źródło: Eurostat, lfsa_argan, lfsa_ergan, lfsi_dwl_a.

FAKT: Niska aktywność zawodowa po 50. roku życia wynika
przede wszystkim z wczesnego wycofywania się z rynku pracy.
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Oczekiwany przez Polaków w wieku 15 lat okres ich aktywności
zawodowej w ciągu całego życia to tylko ok. 33 lat (35,5 lat dla męż‑
czyzn i tylko 30,2 lat dla kobiet). Daje to Polsce końcowe pozycje
w rankingach krajów UE. Wyniki Diagnozy obecnej sytuacji kobiet
i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce (Diagnoza 50+, 2012)4 wska‑
zują na dużą skalę bierności zawodowej po 55. roku życia, co jest
efektem przede wszystkim przejścia na emeryturę. Potwierdza to fakt,
że znaczna część Polaków wykorzystała możliwość wcześniejszego
przejścia na emeryturę. Co więcej, duża grupa emerytów tak wła‑
śnie tłumaczy swoje zakończenie pracy zawodowej, argumentując,
że chcieli skorzystać z tej szansy, bo później mogliby jej nie mieć.
Jest to powód najczęściej wymieniany na pierwszym miejscu przez
obecnych emerytów, drugim co do ważności jest słaby stan zdrowia.

FAKT: Pracujący w wieku 50–59/64 lat raczej preferują
przejście na emeryturę tak szybko, jak to będzie możliwe
niż kontynuowanie pracy, tłumacząc to zwykle stanem swojego
zdrowia. Ci, którzy nie myślą o szybkim kończeniu kariery
zawodowej stanowią 26–30% i tłumaczą to zadowoleniem
z pracy lub uwarunkowaniami finansowymi.

Również obecnie pracujący, chcąc przejść na emeryturę tak
szybko, jak to będzie możliwe, jako główny powód podają swój stan
zdrowia i zmęczenie pracą. Dodajmy, że wśród pracujących kobiet
w wieku 50–59 lat 34% zdecydowanie chce przejść na emeryturę
tak szybko, jak to będzie możliwe, a kolejnych 25% też raczej jest
tego zdania. Dla mężczyzn w wieku 50–64 lat analogiczne odsetki
wynoszą 30% i 24%. Innego zdania są mniej więcej co czwarta Po‑
lka z omawianej grupy (26%) i mniej więcej co trzeci Polak (30%).
4

Ogólnopolskie badanie Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce (dalej: Diagnoza 50+) zostało przeprowadzone w 2012 r. przez Uniwersytet Łódzki w ra‑
mach projektu Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, realizowanego wspólnie
z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Lider Partnerstwa). Projekt ten współfinansowano
ze środków EFS. Badanie miało na celu ocenę sytuacji Polaków w wieku okołoemerytalnym
na rynku pracy.
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Uzasadniając swoją decyzję, osoby te podkreślają, że lubią to,
co robią, spełniają się zawodowo (odpowiedziało tak 53% osób
deklarujących chęć pozostania w zatrudnieniu), ale też w pracy
upatrują możliwości utrzymania aktywności i zdrowia (18%). Istotne
są również względy finansowe (praca stanowi źródło dochodu – tak
odpowiedziało 32% badanych, a emerytura jest zbyt niska dla 18%)
(Kryńska i in., 2013, s. 167–174).

3.2. Sytuacja demograficzna w polskich
gminach i regionach
Według prognozy demograficznej dla Polski na lata 2014–2050
(GUS, 2014) liczba Polaków zmniejszy się o 4545 tys. osób w stosun‑
ku do 2014 roku (z 38 461 750 do 33 950 563). W tym samym czasie
gwałtownie wzrośnie (z 5 137 000 do 8 358 000) liczba osób powyżej
65. roku życia. W ciągu najbliższych 20 lat będziemy odnotowywać
systematyczny wzrost współczynnika obciążenia demograficznego.
Można pomyśleć, że „Nas to nie dotyczy. U nas dużo młodych
nie ma pracy”. Faktycznie, analizując mapę zamieszczoną na rysun‑
ku 3.2, można stwierdzić, że pod względem zaawansowania procesów
starzenia się mieszkańców Polska jest zróżnicowana terytorialnie.
Niemniej jednak pogłębianie się problemu starzenia się ludności
dotyczy prawie wszystkich województw. Pod względem udziału osób
w wieku poprodukcyjnym5 w ogólnej liczbie mieszkańców w po‑
równywanym okresie jedynie województwo podlaskie pozostało
w tej samej grupie, co poprzednio. Najgłębsze zmiany zaobserwo‑
wano w województwach zachodniej Polski: zachodniopomorskim
i dolnośląskim, w których nastąpiło przejście z grupy województw
najmłodszych demograficznie (kolor jasnozielony) do najstarszych
(najciemniejszy kolor tła). Udział osób w wieku poprodukcyjnym
sięga ponad 19,5% również w województwach centralnej Polski – ma‑
zowieckim, łódzkim, a także w lubelskim, świętokrzyskim, opolskim
5

Wiek poprodukcyjny analizowany jest tu – w oparciu o dane krajowe Głównego Urzędu Staty‑
stycznego – z uwzględnieniem różnicy w ustawowym wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn,
a więc 65+ dla mężczyzn i 60+ dla kobiet.
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i śląskim. Gdy zejdziemy na niższy stopień podziału administra‑
cyjnego Polski, widzimy, że powiaty są jeszcze silniej zróżnicowane
pod tym względem (rys. 3.2).
2010

2015

2015

Rys. 3.2. Odsetek Polaków w wieku poprodukcyjnym według województw i powiatów
Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/AtlasRegionow/AtlasRegionowMapa.aspx.

Największy problem demograficzny mają miasta na prawach
powiatu, w tym zwłaszcza największe – Łódź (26%), Katowice (24%),
Warszawa (23%) czy Poznań (23%), ale też Sopot (aż 29%, najwyższy
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wskaźnik na tle innych powiatów), Jelenia Góra, Sosnowiec, Gdynia,
Częstochowa. Są w tej grupie również mniej zurbanizowane powiaty
– hajnowski (27%), bielski (24%), skarżyski czy krasnostawski (23%).
Aż w 19 powiatach udział osób w wieku 65+ sięga przynajmniej
22,9%, a więc przekracza maksymalną wartość uśrednioną na pozio‑
mie województw. Na drugim biegunie jest powiat kartuski, w którym
odsetek ten wynosi tylko 13%, a także gdański, policki, nowosądecki
i toruński – ok. 14%. Schodząc na poziom gmin, widzimy, że są też
w Polsce takie jednostki, w których na 100 mieszkańców przypada ok.
40 osób w wieku 65+. Mowa tu o gminach Cerkiewne, Orla i Czyże.
Na drugim biegunie są takie młode gminy jak Miedźna, Kołbaskowo
i Luzino, w których na 100 mieszkańców tylko ok. 10 osob ma po‑
nad 65 lat.
Natężenie problemów demograficznych jest więc w Polsce
zróżnicowane terytorialnie, przy czym we wszystkich wojewódz‑
twach, jak i powiatach obserwuje się pogorszenie sytuacji w tym
zakresie. Dopiero analizując poszczególne gminy, widzimy, że w 50
na 380 gmin nastąpiło nieznaczne zmniejszenie udziału osób w wie‑
ku 65+, ale jest to zwykle spadek marginalny, rzędu 0,1–0,2 punktów
procentowych.
Kurczenie się zasobów pracy już wkrótce odczują pracodawcy
nie tylko w największych miastach, ale też ci działający lokalnie,
w małych gminach i powiatach.

Współczynnik obciążenia ekonomicznego (wskazujący, jaka
liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypada na 100 osób w wie‑
ku produkcyjnym) również wzrósł we wszystkich województwach.
Dotyczy to także obciążenia osobami w wieku poprodukcyjnym
(rozumianym tu jako 60+ dla kobiet, 65+ dla mężczyzn) (rys. 3.3).
Największy wzrost tego wskaźnika zaobserwowano w Polsce zachod‑
niej, zwłaszcza w województwie zachodniopomorskim (8,8 pkt proc.),
ale też lubuskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest
w województwie łódzkim.
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2010

2016

Rys. 3.3. Współczynnik obciążenia ekonomicznego ludnością w wieku poprodukcyjnym
(60/65 lat) w 2010 i 2016 roku według województw
Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/AtlasRegionow/AtlasRegionowMapa.aspx.

Jeśli chodzi o aktywność zawodową Polaków w wieku 50+ (a więc
populacji obejmującej również osoby w wieku poprodukcyjnym),
w ujęciu wojewódzkim obserwujemy poprawę w porównaniu z ro‑
kiem 2010 (rys. 3.4).
W grupie województw o najwyższym wskaźniku zatrudnienia
osób 50+ znalazły się w 2015 roku mazowieckie (36,9%) i pomorskie
(36%). Najtrudniejsza pozostaje sytuacja w województwach opolskim
(29,4% na koniec 2015 r.) i zachodniopomorskim (30,3%), natomiast
w podkarpackim, świętokrzyskim, a także lubelskim i wielkopolskim
– nawet uległa ona pogorszeniu.
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Rys. 3.4. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ na koniec 2010 i 2016 roku
według województw
Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/AtlasRegionow/AtlasRegionowMapa.aspx.

Jak widać, postępujące starzenie się społeczeństwa to proces,
przed którym nie uciekniemy i z którego konsekwencjami musimy się
liczyć. Jednak jeśli się do niego odpowiednio przygotujemy, uda
nam się wykorzystać skutki kryzysu demograficznego do budowania
potencjału regionów, gmin, pojedynczych organizacji – zdołamy
przekuć je w szansę ich rozwoju. Trzeba tylko zacząć patrzeć na pro‑
ces starzenia się ludności również w kategoriach szans, a nie tylko
zagrożeń. O tym, jak to zrobić w praktyce i jaka jest tutaj rola IOB,
będzie traktować dalsza część kompendium.

4

http://dx.doi.org/10.18778/8088-969-9.05

Starzenie się ludności
jako uwarunkowanie
rozwoju lokalnego
i regionalnego

4.1. Starzejące się wspólnoty a rozwój lokalny
i regionalny
Starzenie się ludności jest współcześnie procesem globalnym
i nieodwracalnym, przy czym, uogólniając, można przyjąć, że im wyż‑
szy jest poziom rozwoju społeczno‑gospodarczego kraju, tym bardziej
zaawansowany jest proces starzenia się jego ludności. Oznacza to,
że dożywanie starości nie jest już „zarezerwowane” dla niewielu osób,
ale dotyczy rosnącej części populacji, co przekłada się również na co‑
raz większe zróżnicowanie zbiorowości osób starszych (Abramowska‑
‑Kmon, 2011).
Starzenie się społeczeństwa rozpatrywane jest wciąż przede
wszystkim jako czynnik osłabiający procesy rozwojowe. Powszechnie
zwraca się uwagę na pogarszające się w jego wyniku wskaźniki de‑
mograficzne, ekonomiczne i społeczne opisujące kondycję zarówno
poszczególnych jednostek terytorialnych, jak i całego kraju. Ciągły
wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym faktycznie powo‑
duje poważne konsekwencje społeczno‑gospodarcze, takie jak: ob‑
ciążanie budżetu państwa świadczeniami emerytalnymi, wzrastający
(niezaspokojony) popyt na miejsca w domach pomocy społecznej
i ośrodkach wsparcia, wzrost zapotrzebowania na różnego typu usługi
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i produkty dla osób starszych, a nawet rozwój nowych typów usług
skierowanych do tej kategorii klientów.
Komisja Europejska wskazuje, że wiele wyzwań wynikających ze starzenia
się populacji ma charakter uniwersalny. Zaliczyć tutaj można:
• presję na budżety publiczne i systemy podatkowe,
• zagrożenia systemów emerytalnych i zabezpieczenia społecznego,
• dostosowanie gospodarki i miejsc pracy do starzejącej się siły roboczej,
• ewentualne niedobory na rynku pracy związane ze spadkiem liczby osób
w wieku produkcyjnym,
• prawdopodobną potrzebę zwiększenia liczby przeszkolonych pracowni‑
ków służby zdrowia,
• wyższe zapotrzebowanie na usługi opieki zdrowotnej i opiekę długoter‑
minową (zinstytucjonalizowaną),
• potencjalny konflikt między pokoleniami w zakresie dystrybucji zaso‑
bów.
Źródło: Eurostat, 2011, s. 7.

Warto jednak zauważyć, że w klasycznym ujęciu jednym z pod‑
stawowych i uniwersalnych czynników rozwoju społeczno‑gospo‑
darczego są potrzeby ludzkie, zmieniające się w trakcie trwania życia
człowieka (Kot, 2003, s. 26–28). Potrzeby te ewoluują wraz z upływem
czasu i postępem cywilizacyjnym. Pojawiają się najpierw w sferze
odczuć indywidualnych, następnie odczuć grup i zbiorowości. W ko‑
lejnym etapie są artykułowane i wchodzą w sferę informacji, która
dociera do podmiotów decyzyjnych. W odpowiedzi mogą być zaspo‑
kajane w sferze materialnej, co powoduje zwiększenie liczby produk‑
tów i usług, kreując tym samym rozwój. Starzejące się społeczeństwo
może zatem stwarzać szanse dla wzrostu gospodarczego poprzez
rozwój i promocję nowoczesnych produktów i usług dedykowanych
osobom starszym oraz umiejętne wykorzystanie kapitału ludzkiego
i społecznego starszych pracowników.
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Co do zasady, polityki i programy publiczne powinny obejmować
działania na rzecz jakości życia i praw osób starszych, w tym w zakre‑
sie ich aktywizacji zawodowej i podtrzymania aktywności zawodowej
oraz samodzielności ekonomicznej osób w wieku 50+. Celem takich
programów powinno być także przygotowanie do starości, które we‑
dług P. Szukalskiego (2008, s. 33–43) przebiega w kilku wymiarach:
• ekonomicznym: dotyczy pracy zawodowej, jej rozpoczęcia, za‑
kończenie i długości trwania,
• zdrowotnym: dbanie o stan zdrowia w sferze fizycznej i men‑
talnej,
• społecznym: troska o relacje międzyludzkie, rodzinne, zawodo‑
we, więzi sąsiedzkie, aktywność społeczną, poczucie integracji
i przynależności społecznej,
• technologiczno‑edukacyjnym: konieczność nadążania za roz‑
wojem technologicznym, uczenie się przez całe życie, pogłębia‑
nie swojej wiedzy i kompetencji,
• politycznym: zarówno zapobieganie dyskryminacji osób star‑
szych, jak i dbałość o należytą interpretację ich interesów.
B. Szatur‑Jaworska łączy wszystkie te elementy w swojej definicji
polityki aktywnego starzenia się.
„Polityka aktywnego starzenia się to różnorodne formy promocji i wspie‑
rania aktywności (nie tylko produkcyjnej) osób starszych oraz osób młod‑
szych, przygotowujących się do starości. Jest ona elementem polityki
społecznej wobec starości, gdyż jej głównym celem jest wspieranie osób
zbliżających się do starości i osób, które już próg starości przekroczyły, w
zachowaniu osobistego potencjału pozwalającego na jak najdłuższe aktyw‑
ne życie i podtrzymywanie samodzielności”.
Źródło: B. Szatur‑Jaworska, Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności
w latach 1971–2013, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 8.

Takie podejście do kształtowania polityki wobec starzenia się
społeczeństwa powinno skutkować staraniami na rzecz wszech‑
stronnego wykorzystania potencjału osób starszych, co z pewnością
wymaga przemyślanych działań diagnostycznych i planistycznych
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w tym zakresie (Przywojska, 2016). Tymczasem wyniki dotychczaso‑
wych badań wskazują, że strategie regionalne i lokalne odnoszące się
do polityki społecznej i rozwiązywania problemów społecznych, jak
również strategie rozwoju, nie rozpatrują osób w wieku 50+ ani jako
grupy wymagającej szczególnych oddziaływań w wymiarze ekono‑
micznym, ani tym bardziej jako źródła niewykorzystanego potencjału
prorozwojowego (Podgórniak‑Krzykacz, Przywojska, 2011, s. 80).
Analizy treści lokalnych i regionalnych strategii prowadzone w la‑
tach 2009–2010 wykazały, że problem starzenia się nie jest badany
w pogłębiony sposób. W dokumentach programowych diagnozowano
co prawda, że demograficzne starzenie się ludności jest istotną kwestią
społeczną i wyzwaniem dla gospodarki, jednak tylko sporadycznie
analizowano natężenie i konsekwencje tego procesu w skali lokalnej
czy regionalnej. W strategiach brakowało przede wszystkim diagno‑
styki potrzeb i oczekiwań osób starszych, a zaprogramowane działania
aktywizujące i integrujące tę grupę miały przeważnie bardzo ogólny
charakter (Przywojska, 2010, s. 90).
Na potrzeby niniejszego kompendium zweryfikowano wyniki ba‑
dań prowadzonych w latach 2009–2010 i ponownie przeanalizowano
treść strategii samorządowych pod kątem zawartych w nich projek‑
tów odpowiadających na wyzwania starzejącego się społeczeństwa.
Ustalono, że w swoich strategiach samorządy województw upatrują
w instytucjach otoczenia biznesu sojusznika w prowadzeniu działań
na rzecz rozwoju regionalnego. W każdej strategii diagnozowano taką
właśnie rolę IOB – jako organizacji wspierających projekty polityki
regionalnej. Niestety w obszarze wyzwań demograficznych i metod
radzenia sobie z nimi wyniki nowych badań niewiele różnią się
od tych sprzed siedmiu lat, co szczegółowo zostanie opisane w dalszej
części książki. Dużym problemem jest zatem percepcja decydentów
programujących i wdrażających strategie rozwojowe, którzy rzadko w pogłębiony sposób diagnozują potencjał osób w wieku 50+
oraz wskazują konkretne rozwiązania na rzecz jego racjonalnego
zagospodarowania.
Taka sytuacja stwarza warunki do kształtowania się nowej
roli instytucji otoczenia biznesu, które, jak wynika z badań, sta‑
nowią ważny komponent obudowy instytucjonalnej wspierającej
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wdrażanie strategii i programów gospodarczych w regionach. Instytu‑
cje te uczestniczą w budowie relacji i powiązań wewnątrzsektorowych
(pomiędzy przedsiębiorstwami) oraz międzysektorowych (pomiędzy
przedsiębiorcami i innymi interesariuszami, do których zaliczyć
można choćby władze lokalne i regionalne czy uniwersytety). Tym
samym umożliwiają kształtowanie nowych struktur organizacyjnych
wspomagających wysiłki pojedynczych podmiotów. Ich działalność
jest ważna również z uwagi na wdrażane przez nie projekty na rzecz
poprawy jakości kapitału ludzkiego. Funkcjonowanie takich instytu‑
cji w regionie może przyczynić się do wzrostu dynamiki procesów
rozwoju gospodarczego, a tym samym ułatwić realizację założeń stra‑
tegii rozwoju regionu. Tak zdefiniowane funkcje IOB czynią z nich
ważnego sojusznika w działaniach na rzecz popularyzowania zagad‑
nień zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, popularyzowania
pozytywnego wizerunku pracownika w wieku 50+, upowszechniania
koncepcji silver economy w polityce regionalnej i lokalnej oraz wize‑
runku osób starszych jako konsumentów specyficznych produktów
i usług, a nawet informowania o konsekwencjach procesów starze‑
nia się społeczeństwa dla gospodarki i rynku pracy.

4.2. Współpraca z interesariuszami
w działaniach na rzecz pracowników 50+
Zdiagnozowane zjawiska demograficzne wymagają zarówno
od państwa, jak i od pracodawców i innych interesariuszy polityki ryn‑
ku pracy (czy szerzej – regionalnej polityki rozwoju) m.in. ukierunko‑
wania działań w obszarze aktywności zawodowej starszych grup wie‑
kowych (głównie 50+) oraz rozwoju produktów i usług dedykowanych
osobom starszym. Działania te powinny być wspomagane programami
zorientowanymi na podniesienie kwalifikacji osób w wieku 50+, ale
też szeroką promocją zmiany postaw wobec kształcenia, zatrudniania
i podtrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ oraz pro‑
wadzenia działalności gospodarczej odpowiadającej na wyzwania
demograficzne. Powyższe przedsięwzięcia powinny stać się elemen‑
tem zinstytucjonalizowanych (formalnych i przyjętych do realizacji)
programów regionalnych, opracowanych i wdrażanych wspólnie z in‑
teresariuszami. Już sam proces ich planowania, nastawiony na oddolne
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stymulowanie rozwoju regionu, winien angażować wszystkich istot‑
nych aktorów i prowadzić do powszechnego zrozumienia i akceptowa‑
nia przyjętych kierunków rozwoju i realnych środków ich osiągania.
W opinii uczestników zogniskowanych wywiadów prowadzonych
w ramach działań diagnostycznych projektu STAY ważnym zadaniem
instytucji otoczenia biznesu jest właśnie tworzenie sieci powiązań
pomiędzy różnymi interesariuszami. Świadczyć może o tym wypo‑
wiedź jednego z uczestników badania: „W przypadku klubów biznesu
on tutaj jest troszeczkę jakby z boku usytuowany w stosunku do izby
gospodarczej, bo to jest dobrowolne stowarzyszenie przedsiębiorców
zawiązanych 20 lat temu, ale myślę że takim pozytywem, który wypły‑
wa z tych naszych spotkań, jest to, że następuje integracja środowiska,
przepływ informacji, możliwość dotarcia do opinii, możliwość wy‑
rażenia opinii, corocznie mamy spotkanie dotyczące budżetu z wła‑
dzami miasta, ale takie słowo klucz networking to jest bardzo cenne,
ponieważ w trakcie takiego normalnego spotkania towarzyskiego
z kolacją itd. często omawiane są jakieś biznesy” (zogniskowany wy‑
wiad grupowy z IOB, badania projektu STAY).
W takiej sytuacji przydatnym dla IOB narzędziem może się
okazać analiza interesariuszy, będąca jednym ze sposobów analizy,
planowania i organizowania przedsięwzięć gospodarczych. Uczy
ona rozpatrywać organizację lidera – wiodącą dowolny projekt (czy
działalność) jako partnera innych podmiotów (w tym społeczności)
(Lisiński, 2004, s. 80). Każda organizacja posiada bowiem grono
wewnętrznych i zewnętrznych kibiców strategicznych, interesariuszy
zainteresowanych jej działalnością. Dodatkowo przyjmuje się tutaj
m.in. założenie, że organizacja, działając w otoczeniu, wywołuje
określone skutki odczuwane przez pracowników, związki zawodowe,
klientów, konkurentów, dostawców czy sojuszników strategicznych.
Powinna zatem poczuwać się do odpowiedzialności za efekty swojego
działania wobec różnorodnych grup. Grupy osób bezpośrednio zain‑
teresowanych działaniem organizacji można podzielić na wewnętrzne
i zewnętrzne, a wiele osób należeć może jednocześnie do kilku grup
interesariuszy. Przy czym, odróżniając wartość dla społeczeństwa
i wartość dla interesariuszy, zarządzający przedsiębiorstwem mają
przed sobą zadanie utrzymywania równowagi między różnymi
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grupami interesów w celu tworzenia wartości ekonomicznej, pożąda‑
nej społecznie i o charakterze proekologicznym.
Interesariusze (udziałowcy, stakeholders) to podmioty (firmy,
instytucje, organizacje, urzędy, społeczności, jednostki), które nie
są bezpośrednio zaangażowane w dany projekt, jednak jego wyniki
mają na nie istotny wpływ. Z tego powodu są zainteresowane sukce‑
sem lub niepowodzeniem projektu i mogą wywierać wpływ zarówno
na projekt, jak i na organizację. Sporządzenie mapy interesariuszy
i przewidywanych scenariuszy ich zachowań może się okazać przy‑
datną metodą wspierającą skuteczną realizację przedsięwzięć na rzecz
podtrzymania aktywności zawodowej osób 50+. Analiza interesa‑
riuszy (stakeholder analysis) stanowi podstawę określenia kręgu za‑
interesowanych, a więc uczestników dyskusji, partnerów, odbiorców
i ewentualnych zagrożonych realizacją przedsięwzięcia. Wszystkie
działania organizacyjne i realizacyjne powinny brać pod uwagę wy‑
niki tej analizy. Zbiór interesariuszy jest oczywiście zróżnicowany,
tak samo jak ich oczekiwania względem organizacji. Przykładowo
dla organizacji stosującej zarządzanie wiekiem można wskazać nastę‑
pujących interesariuszy (Kołodziejczyk‑Olczak, 2014):
• Konkurenci firmy to różnorodne organizacje konkurujące z nią
o zasoby. Organizacje prywatne lub publiczne mogą występo‑
wać na konkretnym rynku, walcząc o klientów czy przejmując
kluczowych pracowników. Wizerunek firmy przyjaznej star‑
szym pracownikom może ułatwiać proces konkurowania. Może
on być przydatny w procesie aplikacji o środki na dofinansowa‑
nie działalności czy w przetargach publicznych, nawet jeśli nie
opiera się na klauzulach społecznych.
• Klienci zaopatrują się w wyroby firmy lub korzystają z dostarcza‑
nych przez nią usług, jej serwisu czy usług komplementarnych.
Starsi pracownicy mogą wspierać projektowanie produktów
czy tworzenie usług z uwzględnieniem wieku odbiorców. Mogą
też służyć swoją wiedzą, doświadczeniem czy odkrywaniem
preferencji konsumenckich. Starsi pracownicy kontaktujący się
z klientami mogą być magnesem i zwiększać wiarygodność
oferty.
• Dostawcy to organizacje dostarczające niezbędne zaso‑
by. Mogą się wśród nich znaleźć dostawcy oprzyrządowania
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dobranego specjalnie dla pracowników dojrzałych, producen‑
ci rozwiązań ergonomicznych, dostawcy usług rekreacyjnych
i rozwiązań prozdrowotnych. Dostawcy mogą być zaintereso‑
wani dostarczaniem bardziej różnorodnych zasobów, co przy‑
czynia się do poszerzenia ich oferty.
• Regulatorzy to jednostki, które mogą kontrolować i regulować
politykę i praktyki organizacji lub oddziaływać na nią w inny
sposób. Wśród nich znajduje się administracja centralna, któ‑
ra wprowadzając zmiany w ustawodawstwie, kreuje polityki
i inicjatywy wspierające dłuższą aktywność osób dojrzałych.
Instytucje lokalne dbają o projektowanie i wdrażanie rozwiązań
lokalnych przez ich zaprogramowanie w dokumentach strate‑
gicznych. Regulatorzy, prowadząc wieloaspektowe diagnozy
społeczne z uwzględnieniem wieku, dysponują danymi do two‑
rzenia strategii ogólnopolskich i lokalnych.
• Grupy i organizacje utworzone w celu zabiegania o wpływ
na działalność gospodarczą, np. zapewniające personel agencje
zatrudnienia otwarte na dojrzałych kandydatów czy oferujące
różnorodne formy rozwoju zawodowego i osobistego instytu‑
cje szkoleniowe uwzględniające perspektywę gerontologiczną
w usługach oraz doborze metod i trenerów. Wpływ na działal‑
ność gospodarczą mają także urzędy pracy, jednostki organiza‑
cyjne pomocy społecznej czy fundacje i stowarzyszenia. Duża
jest rola organizacji trzeciego sektora, które uświadamiają różne
grupy społeczne, mogą objąć wsparciem osoby starsze jako be‑
neficjentów projektów oraz zabierają głos w debacie publicznej.
Pełnią one ważną rolę wspomagającą aktywizację zawodową
i społeczną osób w dojrzałym wieku.
• Pracownicy danej organizacji są zainteresowani jej bieżącą
działalnością, ale też długofalowym rozwojem. Mogą być
zrzeszeni w związkach zawodowych reprezentujących interes
pracobiorców, także tych w starszym wieku. Są oni odbiorca‑
mi, ale i kreatorami praktyk zarządzania wiekiem, zwłaszcza
w sytuacji, kiedy dialog społeczny prowadzony jest na poziomie
zakładu pracy. Jeśli dialog odbywa się na szczeblu ogólnokrajo‑
wym, lokalnym czy branżowym, pracownicy mogą występować
jako reprezentanci firmy.
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• Właściciele, mając własność lub udział we własności, są zaintere‑
sowani podnoszeniem wartości i rentownością kapitału. Wespół
z kadrą kierowniczą kreują wizję, zapewniają komunikowanie
filozofii zarządzania wiekiem i sprawne działanie instrumentów
zarządzania w tym zakresie. Dbają o korelację między wynagro‑
dzeniami a efektami organizacji, o transfer wiedzy, zapewnienie
sukcesji w długofalowym budowaniu przewagi konkurencyjnej
dzięki zatrudnionym pracownikom w różnym wieku.
• Sojusznicy strategiczni to organizacje współpracujące ze sobą
w ramach wspólnych przedsięwzięć, także na gruncie społecznej
odpowiedzialności biznesu, działalności charytatywnej czy wo‑
lontariackiej. Mogą być zainteresowani kooperacją w tworzeniu
wizerunku pracodawcy przyjaznego różnorodności wiekowej.
• Media mogą podejmować ważne tematy, prezentując zagad‑
nienie postępującego starzenia się i konsekwencje tego procesu
widoczne z różnych perspektyw, w skali makroekonomicznej
(konsekwencje dla społeczeństwa i kraju) oraz w skali mikro‑
ekonomicznej (dla pracodawców i pracowników w różnym
wieku). Media, które w łatwy sposób docierają do środowisk
lokalnych, mogą nagłośnić ten problem, a promocja dobrych
praktyk ułatwia zastosowanie zarządzania wiekiem w organi‑
zacjach.
• Uczelnie, tworząc specjalności, proponując wykłady fakulta‑
tywne czy studia podyplomowe, mogą zgłębiać i popularyzo‑
wać tematykę zarządzania wiekiem oraz wskazywać korzyści
z jego zastosowania reprezentantom różnorodnych organizacji
i działów gospodarki.
Podczas analizowania grup interesariuszy warto określić ich
znaczenie dla naszego przedsięwzięcia, role, jakie w nim odgrywają,
a nawet potencjalne zadania, które mogliby wykonać. W systematyza‑
cji informacji na ten temat może pomóc tabela 4.1.
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Tabela 4.1. Analiza interesariuszy
Udziałowiec
(Przykładowe
kategorie)

W jakim
Co udziałowiec
stopniu projekt
osiągnie
podtrzymania
w wyniku
aktywności
projektu
zawodowej
podtrzymania
pracowników
aktywności
50+ jest ważny
zawodowej
dla udziałowca? pracowników
50+?

Właściciele
Sojusznicy
strategiczni
Pracownicy
Konkurenci
organizacji
Organizacje
utworzone
w celu
zabiegania
o wpływ
na działalność
gospodarczą,
np. NGO,
instytucje
lokalne
Klienci
organizacji
Dostawcy
Regulatorzy
Media
Uczelnie
Społeczność
regionalna/
lokalna

Źródło: opracowanie własne.

W jaki sposób
udziałowiec
może wpływać
na realizację
projektu
podtrzymania
aktywności
zawodowej
pracowników
50+?

Ważność
udziałowca
dla projektu
podtrzymania
aktywności
zawodowej
pracowników
50+

Główne środki
komunikacji
i interakcji
z udziałowcem
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W trakcie analizy powinniśmy przeprowadzić co najmniej nastę‑
pujące działania:
• określić listę interesariuszy,
• określić hierarchię ważności interesariuszy (ocena rodzaju i siły
wpływu, jaki wywiera dany interesariusz),
• ustalić relacje między poszczególnymi interesariuszami a naszą
organizacją,
• określić cele i oczekiwania udziałowców,
• określić sposoby komunikacji z interesariuszami.
W wyniku takiego postępowania jesteśmy w stanie odróżnić
udziałowców podstawowych i drugorzędnych. Potrafimy również
zidentyfikować interesariuszy zainteresowanych tylko niektórymi
elementami naszego przedsięwzięcia. W rezultacie możemy ustalić,
w jakim stopniu zasoby naszych interesariuszy mogą wspierać pro‑
jekt, jakie potrzeby interesariuszy możemy zaspokoić, jak komuni‑
kować się z interesariuszami. Analiza interesariuszy to z pewnością
narzędzie przydatne nie tylko podczas realizacji przedsięwzięć
na rzecz pracowników MŚP w wieku 50+. Kreowanie powiązań siecio‑
wych i współpraca z interesariuszami w regionie są bowiem ważnym
elementem działań instytucji otoczenia biznesu, które poprzez swoje
funkcjonowanie ułatwiają nawiązanie i zacieśnianie kontaktów po‑
między podmiotami gospodarczymi.
Warto też podkreślić, że działania partnerskie na rzecz podtrzy‑
mania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ mogą stanowić
istotny element stymulujący rozwój regionalnej sfery społecznej i go‑
spodarczej, poprawiając walory lokalizacyjne danego terenu w oczach
przedsiębiorców, inwestorów oraz mieszkańców. Podejmowanie
wspólnych zorganizowanych działań zwiększa szanse na efektywne
wykorzystanie różnorodnych instrumentów i zasobów oraz uzyska‑
nie efektów synergicznych.

5
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Koncepcje wspierające
rozwój regionalny
w erze starzenia się
ludności

5.1. Silver economy – nowa koncepcja rozwoju
społeczno‑gospodarczego
Odpowiedzią na wyzwania demograficzne, którym muszą spro‑
stać polskie regiony, może być kompleksowa koncepcja rozwojowa
uwzględniająca fakt starzenia się społeczeństw. Rynek produktów
i usług dla osób starszych jest często określany mianem „srebrnej
gospodarki”, rozumianej jako gospodarka uwzględniająca struktu‑
rę wieku ludności, w której istotną rolę odgrywają osoby w zaawanso‑
wanym oraz starszym wieku, oraz model gospodarki odpowiadający
na potrzeby osób starszych i pozwalający wykorzystać potencjał tych
osób (Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, 2013).
Problem dyskryminacji na rynku pracy z pewnością dotyczy
różnych grup i jednostek, jednak osób starszych dotyka on w szcze‑
gólny sposób, do czego przyczyniają się m.in. negatywne stereotypy
wśród pracodawców dotyczące pracowników w wieku 50+. Według
B. Urbaniak (2007, s. 12) panuje niesłuszne przekonanie, że starzeją‑
ca się załoga jest zagrożeniem dla konkurencyjności firmy i osłabia
jej pozycję rynkową. Starsi pracownicy stereotypowo postrzegani
są jako osoby o przestarzałych kwalifikacjach, negatywnie nastawio‑
ne do dalszego rozwoju, niechętnie uczące się i z trudem nabywa‑
jące nowe umiejętności. Wskazuje się również, że pracownicy 50+
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często chorują, mają nieodpowiednie do wymagań współczesności
nawyki pracy, są konserwatywni, nie radzą sobie z technologiami IT,
obawiają się wszelkich nowości. Stereotypy tego rodzaju wywierają
silny wpływ na pozycję osób 50+ w firmie i na rynku pracy, stygma‑
tyzując je jako gorszych pracowników. Tymczasem należy pamiętać,
że osoby w wieku 50+ stanowią cenny kapitał każdej organizacji,
ponieważ ich atutem jest bogate doświadczenie w różnych obsza‑
rach pracy, jak również umiejętności i wiedza zgromadzona przez
lata.

Z badań wynika, że pracowników w wieku 50+ cechuje:
• wieloletnie doświadczenie zawodowe,
• doświadczenie życiowe („mądrość życiowa”),
• odpowiedzialność i sumienność,
• chęć bycia aktywnym, potrzebnym, docenionym,
• szacunek do pracy,
• zaangażowanie, dokładność i rzetelność,
• lojalność wobec pracodawcy,
• większa determinacja i orientacja na realizację celów niż w przypadku
osób młodych,
• większa „elastyczność” wynikająca z ustabilizowanej sytuacji rodzinnej,
zwłaszcza dorosłości i samodzielności dzieci,
• otwarta postawa wobec dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
z młodszymi osobami.
Źródło: J. Przywojska, Raport z badania jakościowego organizacji pozarządowych
w ramach Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce,
materiały wewnętrzne projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”,
Łódź 2012.

Istotnym wyzwaniem współczesności jest szeroka promocja wy‑
mienionych atutów pracowników 50+ oraz wykreowanie pozytywne‑
go wizerunku osób starszych w cyklu zarządzania kapitałem ludzkim
organizacji – od procesów rekrutacji i wcześniejszych, przez procesy
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adaptacji, motywowania, szkolenia i rozwoju, a także oceniania pra‑
cowników, do tzw. zarządzania zwolnieniami (Szaban, 2016, s. 134).
Termin „srebrna gospodarka” (silver economy) stosowany jest
zamiennie z określeniem „srebrny rynek” (silver market), na którym
oferowane są produkty i usługi skierowane przede wszystkim do za‑
możnych osób powyżej 50. roku życia, takie jak: dobra luksusowe, wy‑
sokiej jakości samochody, prywatna bankowość, usługi turystyczne,
medyczne i okołomedyczne (Rembiasz, 2015, s. 139). Koncepcja silver
economy ma na celu podniesienie aktywności osób starszych na wielu
polach, w tym aktywności zawodowej. Obejmuje też zapobieganie
skutkom starzenia się, a jej wdrażanie sprzyja eliminowaniu konfliktu
pokoleń, przejawiającego się m.in. w kształtowaniu opozycji: młodzi
przeciwko starszym, starsi przeciwko młodym. Rozwój silver economy
jest możliwy ze względu na rozmiar i specyfikę popytu na „srebrnym
rynku”, stwarzającym perspektywy dla różnego rodzaju organizacji
(Kołodziejczyk‑Olczak, 2014, s. 52–53).
W Polsce funkcjonują dwa określenia srebrnej gospodarki: „go‑
spodarka senioralna” lub „polityka senioralna”. Drugi z terminów,
wprowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
definiowany jest jako ogół celowych działań administracji publicznej
wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują
zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starze‑
nia się (Dołhasz, 2017, s. 71).
W literaturze przedmiotu wskazuje się na ewolucję pojęcia silver
economy. Nim terminem tym określono wszelką działalność gospo‑
darczą mającą na celu zaspokajanie potrzeb wynikających z procesu
starzenia się ludności, kategorią tą opisywano raczej srebrny rynek,
czyli przemysł dokonujący modyfikacji istniejących produktów w celu
zwiększenia ich użyteczności dla starszych konsumentów. Stopniowo
zaczęto wdrażać produkty specjalnie zaprojektowane dla seniorów,
dostrzegając w nich coraz większą grupę aktywnych konsumentów.
Kategoria ,,srebrnej gospodarki” pojawia się jednak wtedy, kiedy nastę‑
puje odejście od wąsko zdefiniowanych grup docelowych, a o poten‑
cjalnych klientach myśli się w kategoriach grup i struktur związanych
z seniorami. Wówczas zainteresowaniem obejmuje się także osoby
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młodsze z punktu widzenia dostarczania im usług przedłużających
aktywność zawodową oraz samodzielność życiową. Następuje więc
kreowanie potrzeb osób starszych i wdrażanie nowocześniejszych
technologicznie sposobów zaspokajania potrzeb dotychczasowych
(gerontechnologie) (Szukalski, 2012, s. 7–8).
W dużym uproszczeniu silver economy to strategia ekonomicz‑
na uwzględniająca fakt starzenia się społeczeństwa. Jej podstawą
jest pozytywne podejście do naturalnych konsekwencji procesu
starzenia się populacji. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zwrócić
uwagę, jak z osiągnięciem określonego wieku zmieniają się moż‑
liwości i szanse na rynku pracy oraz jak ewoluują potrzeby ekono‑
miczne i konsumpcyjne. W takim ujęciu należy zaakceptować fakt,
że zmiany demograficzne są nieuniknione i przewidywalne i pokazać,
że starzenie się może być bodźcem do rozwoju gospodarczego. Warto
również popularyzować pogląd, że starsi Polacy to nie tylko osoby
ubogie, zagrożone wykluczeniem społecznym czy wymagające opieki.
To również konsumenci określonych, dostosowanych do ich potrzeb
produktów i usług, które mogą stanowić ofertę komercyjną sektora
MŚP. Wobec takich uwarunkowań warto inwestować np. w usługi
medyczne i opiekuńcze, wizyty w domach, głównie lekarzy specjali‑
stów. Dotyczy to zwłaszcza grupy „starszych starszych”. Z kolei wśród
młodszych kategorii wiekowych występuje popyt na posezonowe
oferty turystyczne, rekreację, np. na basenach czy gimnastykę relak‑
sacyjną w halach sportowych. Tego typu usługi powinny być przy
tym zróżnicowane w odniesieniu do przedziału wieku i przyciągać
stosunkowo niską ceną.
W srebrnej gospodarce ludzie starsi są traktowani jako aktywna,
produktywna i przydatna społecznie grupa. Zakłada się tutaj rów‑
nież korzystanie z kapitału doświadczenia, wiedzy i relacji starszych
pracowników oraz wspieranie rodzinnych firm, w których często
wykorzystywana jest praca seniorów. Silver economy łączy interesy
producentów i biznesu z sektorem opieki nad seniorami. Przykładem
mogą tu być telemedycyna, teleopieka, firmy świadczące usługi opie‑
kuńcze i pielęgnacyjne, prywatne domy opieki.
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W budowanie srebrnej gospodarki w Polsce angażują się także organizacje
trzeciego sektora. Instytucje te przede wszystkim:
• świadczą porady prawne dla osób starszych,
• upowszechniają ideę międzypokoleniowego wolontariatu z zakresu
ratownictwa,
• promują wrażliwość społeczną na potrzeby osób starszych.
Źródło: E. Sobolewska‑Poniedziałek, Potrzeba bezpieczeństwa osób starszych a idea
srebrnej gospodarki, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu” 2013,
nr 27, s. 210–211.

Proces starzenia się społeczeństwa wpływa na adaptację istnie‑
jących oraz rozwój nowych segmentów rynku usług. Dla przykładu
organizacja przestrzeni handlowej może zakładać szerokie przejścia
pomiędzy półkami oraz opisywanie cen towarów dużą czcionką.
W branży odzieżowej również warto uwzględniać preferencje
i uwarunkowania fizyczne osób starszych. Rynek produktów i usług
kosmetycznych już zareagował na potrzeby starszych konsumentów,
proponując stosunkowo szeroką ofertę specyfików opatrzonych ety‑
kietą „50+” i „60+”. Kliniki medycyny estetycznej wychodzą naprze‑
ciw oczekiwaniom pacjentów, którzy chcieliby podnieść swój komfort
życia poprzez korektę mankamentów urody. Elementem gospodarki
stale zyskującym na znaczeniu jest tzw. przemysł czasu wolnego (lei‑
sure industry), a emeryci są dysponentami niemal niewyczerpanych
jego zasobów. Trzeba więc zwrócić szczególną uwagę na tę grupę kon‑
sumentów, bowiem ich zasoby finansowe nie są małe (Kijak, Szarota,
2013, s. 31–32).
Budowanie srebrnej gospodarki jest procesem, który rozpoczyna
marginalizacja potrzeb osób dojrzałych, a kończy przygotowanie
do starości (rys. 5.1).
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Marginalizacja potrzeb osób starszych

ä
Modyfikowanie istniejących produktów i usług w taki sposób, by zwiększyć ich
użyteczność dla osób dojrzałych

ä
Wdrażanie specjalnie zaprojektowanych dla osób starszych produktów i usług

ä
Myślenie o potencjalnych klientach w kategoriach nie tylko jednostek, lecz
również grup lub organizacji

ä
Przygotowanie do starości
Rys. 5.1. Proces budowania srebrnej gospodarki
Źródło: S. Golinowska, „Srebrna gospodarka” i miejsce w niej sektora zdrowotnego.
Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia.
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2011, nr 1, s. 76–85.

Szczególnie ważnym problemem związanym ze starzeniem się
społeczeństwa jest wysoki koszt i utrudniony dostęp do usług
opiekuńczych. W Polsce brakuje nie tylko DPS‑ów, ale także syste‑
mu prywatnych placówek opiekuńczych. Lukę na rynku próbują
wypełniać przedsiębiorcy, którzy otwierają pierwsze niepubliczne
placówki. W województwie warmińsko‑mazurskim zarejestrowanych
jest ich 9, a w mazowieckim są już 44 takie ośrodki. Ceny i jakość
świadczonych przez nie usług są różne, w najtańszych za pobyt pła‑
ci się ok. 1,5 tys. zł miesięcznie, w najdroższych 3–5 tys. zł. Jak podaje
raport „Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej
w Polsce” (Rudnicka, Surdej, 2013), nowa gałąź biznesu polegająca
na prywatnych usługach opiekuńczych od lat kwitnie w takich krajach
jak USA, Niemcy, Austria, Dania. W Polsce również widoczne jest
zainteresowanie tym biznesem i jego pierwsze udane próby imple‑
mentacji. W domy opieki dla osób w podeszłym wieku inwestują duże
i znane firmy, jak Luxmed czy KGHM. W ostatnich latach powstało
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kilkadziesiąt nowych domów seniora o podwyższonym standardzie
i buduje się dziesiątki kolejnych. Na niektóre zaadaptowano pałace,
pensjonaty, hotele czy apartamentowce. Ceny za pobyt zaczynają się
w nich od 2,5–3 tys. zł za miesiąc i dochodzą do 6–8 tys. zł. Zagraniczni
inwestorzy (wśród nich Anderson Holding, posiadający w Niemczech
kilkadziesiąt domów seniora dla 2400 osób) również planują swoje
inwestycje w Polsce. Wzrasta także zainteresowanie budową osiedli
mieszkaniowych dla seniorów. Polska może uzyskać przewagę konku‑
rencyjną w ramach silver economy ze względu na atrakcyjność cenową
oferowanych usług przy wysokim poziomie kwalifikacji personelu
medycznego i opiekuńczego.
Warto w tym miejscu wskazać na specyfikę osób starszych jako
konsumentów, która rzadko jest uwzględniana przy projektowaniu
produktu, tj. określaniu jego fizycznych właściwości i sposobu
użytkowania. Specyfika ta przejawia się najsilniej poprzez społeczno‑
‑ekonomiczno‑zdrowotne cechy osób starszych, natomiast przykłady
niedopasowania designu do tychże potrzeb polegają przede wszystkim
na (Szukalski, 2008, s. 76):
a) nieuwzględnianiu fizycznych ograniczeń możliwości wykonywa‑
nia niektórych czynności związanych z użytkowaniem nabytego
produktu (np. skomplikowane opakowanie uniemożliwiające
otwarcie, słabo widoczne ze względu na małą czcionkę oznako‑
wania, zbyt małe przyciski i przełączniki);
b) nieuwzględnianie specyficznych dla fazy życia warunków rodzin‑
no‑bytowych (zbyt mała dostępność produktów konfekcjonowa‑
nych w opakowania odpowiednie do potrzeb jednoosobowych
gospodarstw domowych, rzadkie przygotowywanie wersji
produktów dostosowanych do specyfiki lokali mieszkaniowych
zajmowanych relatywnie częściej przez osoby starsze);
c) nieuwzględnianie kulturowych preferencji osób starszych
co do wyglądu i sposobu obsługi produktów – w pewnej fazie życia
człowiek staje się mniej elastyczny, a tym samym mniej skłonny
do dostosowania się do nowych produktów;
d) nieuwzględnianie technicznych możliwości obsługi produktów
z wbudowaną elektroniką – w większości dóbr elektronicznych se‑
niorzy nabywają urządzenia z rozbudowanymi funkcjami, z któ‑
rych zdecydowanej większości nigdy nie skorzystają; w efekcie
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płacą z jednej strony za zbędne gadżety, z drugiej zaś pojawiają się
dodatkowe trudności z obsługą urządzeń wyposażonych w zbyt
dużą liczbę przycisków, gałek, przełączników.
Przyczyną nieuwzględniania w fazie projektowania produktu/
usługi specyficznych potrzeb seniorów jest brak w Polsce powszechnej
świadomości wartości seniorów jako samoistnej grupy konsumentów.
Tymczasem zwiększający się udział osób starszych może w istotny
sposób wpływać na strukturę konsumpcji. Ludzie starsi, podobnie
jak inni obywatele, dysponują przecież środkami finansowymi do wy‑
dania na dobra konsumenckie. Dotychczas obowiązujący stereotyp
osoby starszej jako człowieka samotnego i biednego powinien być
przełamywany przez promocję obrazu aktywnego, zainteresowanego
życiem konsumenta, który swoje potrzeby chce zaspokajać wieloma
dobrami i usługami (Bylok, 2012, s. 19).
Jednym z istotnych (choć jak dotąd zupełnie pomijanych w dzia‑
łaniach projektowanych przez instytucje publiczne różnego szczebla)
obszarów jest zapewnienie jak najdłuższej aktywności zawodowej
obywateli – poprzez stworzenie możliwości rozwijania kompetencji
dojrzałych pracowników, jak również wyposażenie organizacji w wie‑
dzę i umiejętności w zakresie adaptacji warunków i organizacji pracy
do wymogów starzejących się zasobów ludzkich. W tym kontekście
nie do przecenienia jest rola zarządzania wiekiem. Jedną z możliwości
jest też wykorzystanie potencjału pracowników 50+ jako tych, którzy
lepiej sobie radzą z coraz starszym klientem – odbiorcą MŚP.
Rozwój srebrnej gospodarki przynosi szereg korzyści wielu grupom spo‑
łecznym. Profity z silver economy dotyczą: mieszkalnictwa, transportu, ko‑
munikacji, ochrony zdrowia, kultury i rekreacji. Srebrna gospodarka sprzy‑
ja procesom integracji społecznej i solidarności pokoleń oraz społecznej
odpowiedzialności biznesu. Wpisuje się zatem w procesy budowy społe‑
czeństwa obywatelskiego.
Źródło: M. Rembiasz, Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 116, s. 140.
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Silver economy związana jest z koncepcją aktywnego starzenia
się. Aktywne starzenie się, zgodnie z definicją Światowej Organizacji
Zdrowia, to proces optymalizacji możliwości w zakresie zdrowia,
partycypacji i bezpieczeństwa w celu poprawy jakości życia wraz
z wiekiem. W ujęciu WHO podkreśla się, że starzenie się ma charak‑
ter indywidualny, który zdeterminowany jest szeregiem czynników:
kulturą, płcią, zdrowiem jednostki, postawami i zachowaniami czło‑
wieka, warunkami środowiskowymi i ekonomicznymi (WHO, 2002,
s. 19–32).
Dobra praktyka
Wiek jako atut w promocji dedykowanych produktów
Producenci odzieży, idąc za przykładem z Wielkiej Brytanii, wykorzystują
modelki w wieku dojrzałym. Na pokazach Senior Fashion Day we Wrocła‑
wiu dojrzałe modelki prezentowały stroje znanych firm, udowadniając, że
osoby starsze również mogą wyglądać modnie i atrakcyjnie.
Źródło: E. Nieszporek, M. Siwczyk, Silver economy – możliwości czy ograniczenia?, 2011,
http://www.hrtrendy.pl/2011/12/12/silver-economy-%E2%80%93-mozliwosci-czyograniczenia/ (dostęp: 15.11.2017).

5.2. Koncepcja silver economy w założeniach
rozwojowych dla Polski
Odniesienia do znaczenia koncepcji silver economy w całokształcie
działań prorozwojowych w Polsce odnajdziemy m.in. w Długookreso‑
wej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
(2013). Wskazanym w niej celem strategicznym jest poprawa jakości
życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone z jednej
strony wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca,
z drugiej zaś zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem
zróżnicowań o charakterze terytorialnym, jak również skalą postępu
cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki
w stosunku do innych krajów. Poprawa jakości życia ma tutaj szeroki
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wymiar i odpowiada pojęciu ogólnego dobrostanu w następujących
sferach życia:
• długości życia w ogóle,
• długości życia w zdrowiu (co wiąże się z poprawą stanu zdrowia
Polaków jako rezultatem międzysektorowych działań prozdro‑
wotnych, a w szczególności sprawnie funkcjonującego systemu
ochrony zdrowia),
• większej satysfakcji z wykonywania pracy,
• lepszych warunków łączenia kariery zawodowej z życiem pry‑
watnym i rodzinnym,
• sprawnej sieci bezpieczeństwa socjalnego nastawionej na po‑
moc, której celem jest zwiększenie szans na aktywność społeczną
i zawodową oraz dbałość o przeciwdziałanie różnym formom
wykluczenia,
• dostępności dóbr i usług publicznych (zdefiniowanych, standa‑
ryzowanych, efektywnie dostarczanych) bez względu na status
rodzinny i miejsce zamieszkania,
• otwartych warunków uczestnictwa w życiu publicznym,
• bezpieczeństwa dochodów na starość,
• środowiskowego poczucia równowagi w odniesieniu do warun‑
ków krajobrazowych, naturalnego stanu otoczenia oraz żywności,
• udziału w kulturze (co jest ważne dla prorozwojowego poten‑
cjału kreatywności),
• poczucia satysfakcji z życia.
Główny cel strategiczny – poprawa życia Polaków – wymaga dzia‑
łań w trzech obszarach: konkurencyjności i innowacyjności, równo‑
ważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz efektywności
i sprawności państwa. Za główne wyzwania rozwojowe uznano de‑
mografię, nowe technologie, energetykę oraz warunki środowiskowe.
Przyjęty w strategii model rozwoju opiera się na zasadzie solidarności
pokoleniowej, terytorialnej oraz innowacyjnej (solidarność zasady
wyrównywania szans i konkurencyjności w celu innowacyjności).
Przy czym założono, że istnieje znacząca współzależność między tymi
rodzajami solidarności.
Sprostanie wyzwaniom demograficznym związanym ze starze‑
niem się populacji wymaga według autorów Strategii podjęcia działań
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na rzecz rozwoju silver economy. W ramach kierunku interwencji
„Stworzenie modelu aktywności intelektualnej, społecznej i zawodowej osób starszych, opartego na wykorzystywaniu ich potencjałów i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu” zaproponowano
następujące działania:
• Stworzenie miksu dochodowego opartego na świadczeniach
emerytalnych oraz wynagrodzeniu z pracy, tak aby zapobie‑
gać wykluczeniu społecznemu osób starszych (dostęp do opie‑
ki zdrowotnej i długoterminowej na odpowiednim poziomie)
oraz zbyt szybkiej rezygnacji z zatrudnienia poprzez wzrost jej
opłacalności.
• Stworzenie nowego modelu elastycznego zatrudnienia dla osób
starszych.
• Wspieranie poprawy dostępu do edukacji i zasobów kultury
na każdym etapie życia.
• Wspieranie uczenia się przez całe życia, w tym tworzenia uni‑
wersytetów trzeciego wieku.
• Wsparcie rozwoju srebrnej gospodarki.
Kierunki publicznych polityk krajów europejskich wobec starze‑
nia się społeczeństw w dużym stopniu wyznaczane są działalnością
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczo‑
nych oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Strategie
i zalecenia tych międzynarodowych instytucji odwołują się do para‑
dygmatu aktywnego starzenia się (Klimczuk, 2013, s. 464).
Rok 2012 ustanowiono Europejskim Rokiem
Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej
Celem działań było przede wszystkim:
1) zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład wnoszony do społeczeń‑
stwa przez osoby dojrzałe;
2) zachęcenie polityków i innych interesariuszy do podejmowania działań
na rzecz zatrudnienia, podniesienia poziomu uczestnictwa społecznego
i samodzielności osób starszych.
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5.3. Strategie rozwoju województw wobec
problemów starzejących się populacji6
Działania podejmowane w ramach regionalnej polityki rozwoju
wobec procesów demograficznego starzenia się ludności Polski od lat
stanowiły kierunek naszych badań i analiz. Dzięki realizacji pro‑
jektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” w latach
2009–2010 przeprowadzono m.in. analizy treści obowiązujących
ówcześnie strategii regionalnych pod kątem ich znaczenia dla aktywi‑
zacji społecznej i zawodowej osób starszych w Polsce. Celem badania
była m.in. identyfikacja zaplanowanych w strategiach przedsięwzięć
na rzecz poprawy szans na rynku pracy kobiet i mężczyzn w wieku 50+.
Szczególnie ważne są dla nas wyniki analizy wojewódzkich strategii
rozwoju, postrzegamy bowiem te dokumenty programowe jako wyraz
i deklarację kształtu regionalnej polityki. W latach 2009–2010 udało
nam się zaobserwować m.in., że:
1. Każde województwo zawierało w swojej diagnozie prognozę
demograficzną wskazującą na starzenie się populacji regionu
i wynikające z tego negatywne konsekwencje na regionalnym
rynku pracy. W większości strategii zdiagnozowano także już
zachodzące procesy starzenia się ludności oraz zasobów pracy
regionu.
2. Pomimo niekorzystnych diagnoz i prognoz demograficznych jako
osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pra‑
cy wskazywano jednak przede wszystkim: młodych, długotrwale
bezrobotnych, kobiety, bezrobotnych o niskich kwalifikacjach.
W nielicznych dokumentach wskazywano bezrobotnych 45/50+
jako kategorię wymagającą szczególnych interwencji na rynku
pracy. Pomimo niepokojących diagnoz demograficznych i pro‑
gnoz na rynku pracy aspekt starzenia się był pomijany w ana‑
lizach strategicznych (najważniejszych) uwarunkowań rozwoju
regionu.
3. We wszystkich strategiach rozwoju pojawiają się cele dotyczące
trzech kierunków rozwojowych istotnych z punktu widzenia
6

Podrozdział ten opracowano w dużym stopniu na podstawie raportu cząstkowego: J. Przy‑
wojska, A. Podgórniak‑Krzykacz, Polityka władz regionalnych wobec ekonomicznych aspektów starzenia się zasobów pracy. Raport wewnętrzny, materiały wewnętrzne projektu STAY,
Łódź 2017.
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aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ i programowania innych
działań strategicznych w odpowiedzi na wyzwanie starzejącego się
społeczeństwa, takich jak:
• aktywizacja zawodowa mieszkańców,
• integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
• rozwój zasobów ludzkich zgodnie z tendencjami na rynku pracy.
4. W strategiach rozwoju regionów nie udało nam się zidentyfikować
celów strategicznych nakierowanych bezpośrednio na aktywizację
zawodową osób 45/50+, natomiast sporadycznie osoby 45/50+
pojawiały się jako beneficjenci ogólnych działań aktywizujących
na rynku pracy, wymienieni jako jedna z kategorii osób w szcze‑
gólnej sytuacji na rynku pracy.
5. Zaprogramowany w strategiach kierunek rozwojowy: integracja
społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zawierał
m.in. działania na rzecz wzmocnienia systemu opieki nad oso‑
bami starszymi. W części strategii zapisano również działania
aktywizujące społecznie osoby starsze.
6. We wszystkich strategiach zaprogramowano działania zmierzające
do lepszego dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku
pracy. Wśród nich zawarto działania na rzecz rozwoju kształcenia
ustawicznego.
7. W strategiach często planowano działania na rzecz podniesienia
poziomu usług świadczonych na rzecz osób starszych. Dotyczy
to sektora publicznego i rozwoju współpracy z organizacjami
sektora społecznego.
Podejmując wysiłek napisania pierwszego w Polsce kompendium
dla instytucji otoczenia biznesu na temat radzenia sobie z wyzwania‑
mi demograficznymi i podtrzymywania aktywności zawodowej pra‑
cowników w wieku 50+, pod koniec 2016 roku powtórzono badania
wojewódzkich strategii rozwoju. Powodem tej inicjatywy była chęć,
po pierwsze, poznania priorytetów rozwojowych polskich woje‑
wództw samorządowych w kontekście starzejącego się społeczeństwa,
a po drugie, zbadania, czy problem starzejących się zasobów pracy
został uwzględniony w strategiach regionalnych. Przyjęto założenie,
że od czasu ostatnich badań doszło w Polsce do wielu wydarzeń o cha‑
rakterze naukowym, informacyjnym, a w końcu operacyjnym (liczne
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projekty finansowane ze środków UE), które być może skierowały
uwagę decydentów na zbliżające się nieuchronnie zmiany na rynku
pracy.
Celem badania przeprowadzonego w 2016 roku była identyfikacja działań na rzecz upowszechniania koncepcji silver economy
zaprojektowanych w strategiach rozwoju województw samorządowych w Polsce. Analiza treści strategii wojewódzkich miała
dostarczyć wiedzy na temat projektowanych rozwiązań w obszarze
srebrnej gospodarki i zarządzania wiekiem w MŚP.
Poszukiwano informacji o konkretnym obszarze silver economy,
jakim są działania na rzecz zapewnienia jak najdłuższej aktywności
zawodowej: zaopatrzenie jednostek w zaktualizowane kwalifikacje,
umiejętności i wiedzę niezbędne do pomyślnej kontynuacji kariery
zawodowej; zaopatrzenie organizacji w wiedzę i umiejętność dostoso‑
wywania warunków i organizacji pracy do wymagań starzejących się
zasobów pracy.
Badaniem objęto 16 wojewódzkich strategii rozwoju, stanowiących
wyraz regionalnej polityki rozwoju. W tym miejscu prezentujemy je‑
dynie kluczowe wnioski, a także sugestie co do możliwych kierunków
działań naprawczych lub uzupełniających. Liczymy, że zainteresują one
czytelników działających w instytucjach otoczenia biznesu na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości oraz konkurencyjności i innowacyjności
w regionach. Być może lektura kompendium skłoni jego adresatów
do podjęcia działań na rzecz upowszechnienia wagi problemu sta‑
rzejących się zasobów pracy wśród władz i instytucji regionalnych
oraz przedstawicieli sektora MŚP, co byłoby w naszej opinii jednym
z kluczowych rezultatów projektu STAY.
Wnioski z analizy treści wojewódzkich strategii rozwoju:
We wszystkich strategiach rozwoju zdiagnozowano złą i/lub po‑
garszającą się sytuację demograficzną.
2. W niemal wszystkich strategiach (wyjątki: opolskie, podlaskie,
pomorskie i warmińsko‑mazurskie) sytuacja demograficzna jest
rozpatrywana jako uwarunkowanie negatywne do prowadzenia
polityki rozwoju. W analizach uwarunkowań strategicznych
1.
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rozwoju regionu identyfikowano badane zjawisko jako słabość,
a postępujące starzenie demograficzne jako zagrożenie. Jedy‑
nie w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.,
Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Wojewódz‑
twa Warmińsko‑Mazurskiego jako szansę rozwojową wskazano:
rozwój „srebrnej gospodarki”, rozwój usług spędzania wolnego
czasu czy wzrost konkurencyjności regionu.
We wszystkich strategiach regionalnych projektowano działania
na rzecz poprawy sytuacji demograficznej, jednak głównie ukie‑
runkowane na wsparcie rodzin, organizację opieki nad osobami
zależnymi, rozbudowę instytucji opiekuńczych i wychowawczych,
co ma się przyczynić do godzenia ról zawodowych i rodzinnych.
We wszystkich strategiach konsekwencje procesu demogra‑
ficznego starzenia się ludności województw lokowano przede
wszystkim w sektorze usług społecznych: opiekuńczych i ochrony
zdrowia. Postulowano konieczność rozszerzenia oferty w tym sek‑
torze, jego modernizacji, zmiany sposobu zarządzania usługami
społecznymi. Wskazywano też, że w przyszłości sektor ten będzie
oferował miejsca pracy.
Osoby starsze były postrzegane przede wszystkim jako seniorzy
wymagający wsparcia z systemu pomocy społecznej. Nierzadko
łączono tę grupę z grupą osób niepełnosprawnych.
We wszystkich strategiach dostrzeżono wagę kapitału ludzkiego
i społecznego dla procesów rozwojowych, w tym w obszarze
gospodarczym. We wszystkich strategiach postulowano działania
na rzecz dostosowania systemów kształcenia do potrzeb rynku
pracy, zwiększenie znaczenia edukacji ustawicznej i kształcenia
dorosłych, podejmowanie działań na rzecz poprawy mobilności
zawodowej mieszkańców. Nie postrzegano tu grupy 50+ jako
szczególnego udziałowca systemów kształcenia (wyjątkiem
są strategie województw podlaskiego i pomorskiego, w tym dru‑
gim przypadku preferowane są przedsięwzięcia z zakresu kształ‑
cenia ustawicznego, m.in. obejmujące zakresem działania osoby
powyżej 50. roku życia).
Niemal we wszystkich strategiach nie dostrzeżono wagi kapitału
ludzkiego i społecznego osób starszych dla rozwoju regionalnego,
jak i dla rozwoju przedsiębiorstw. W rezultacie przełożyło się
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to na brak działań związanych z podtrzymaniem aktywności
zawodowej tej grupy pracowników ze względu na ich potencjał,
a jedynie (i to też sporadycznie) ze względu na przeciwdziałanie
negatywnym trendom demograficznym i wykluczeniu społeczne‑
mu. Wyjątkiem są tu strategie rozwoju województw podlaskiego
i opolskiego, które zakładają kierunek interwencji polegający
na wsparciu aktywności zawodowej i społecznej osób starszych
w celu lepszego wykorzystania ich potencjału.
W strategiach zidentyfikowano zagrożenie drenażem mózgów
na skutek procesów migracyjnych. Taka tendencja, w zestawieniu
z kurczącymi się (wskutek postępującego starzenia demogra‑
ficznego) zasobami pracy, powinna stanowić bodziec do zainte‑
resowania się możliwością wykorzystania potencjału pracowni‑
ków 50+ (z reguły mniej chętnych do migracji zarobkowych).
Niestety zjawiska starzenia się zasobów pracy przeważnie w ogóle
nie analizowano. Nie rozpatrywano go także w sposób zintegro‑
wany – w powiązaniu ze zdiagnozowanym odpływem młodszych
zasobów pracy wskutek migracji zarobkowych.
We wszystkich strategiach programowano działania na rzecz po‑
prawy sytuacji na rynku pracy. Osoby 50+ występowały tu w bar‑
dzo tradycyjnym ujęciu, jako grupa szczególnego ryzyka, jednak
w aspekcie ich aktywizacji na rynku pracy, a nie podtrzymania
ich aktywności zawodowej. Chodziło przede wszystkim o grupę
bezrobotnych 50+. Wątek pracowników 50+ nie był poruszany
w strategiach (wyjątek stanowią wspomniane strategie woje‑
wództw podlaskiego i pomorskiego).
W analizowanych strategiach sporadycznie odwoływano się
do założeń srebrnej gospodarki jako koncepcji rozwojowej w wa‑
runkach kryzysu demograficznego. W siedmiu województwach
(kujawsko‑pomorskim, lubuskim, łódzkim, podlaskim, pomor‑
skim, wielkopolskim i warmińsko‑mazurskim) odwołano się
do koncepcji silver economy, jednak w różnym zakresie.
W strategii województwa podlaskiego srebrna gospodarka została
uznana za strategiczną branżę gospodarki, nie wskazano jednak
działań, które miałyby się przyczynić do jej rozwoju. Strategie woje‑
wództw pomorskiego i lubuskiego odwołują się do srebrnej gospo‑
darki jako szansy rozwojowej, jednak również tutaj nie wskazano
celów z nią związanych. Z kolei województwo kujawsko‑pomorskie
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wskazało rozwój srebrnej gospodarki jako kierunek działań, nie
uszczegóławiając, jakimi metodami miałby on być realizowany.
Strategia województwa łódzkiego określa srebrną gospodarkę
w kategoriach wyzwania dla pracowników i pracodawców w po‑
staci rozwijania gotowości do zaangażowania się w ten sektor.
Stąd założono działania mające na celu kształtowanie aktywnych
postaw na rynku pracy w zakresie srebrnej gospodarki.
12. W dwóch województwach, wielkopolskim i warmińsko‑ma‑
zurskim, rozwój srebrnej gospodarki został zaprogramowany
w strategiach na poziomie celów operacyjnych, do których
sformułowano katalog działań. Strategia województwa wielko‑
polskiego zakłada: stworzenie koncepcji „srebrnego sektora”
w Wielkopolsce oraz planu działań na rzecz jego rozwoju, wspie‑
ranie inwestycji w zakresie usług społecznych, w tym dla osób
starszych, tworzenie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
i innowacyjności srebrnego sektora gospodarki, rozwój infra‑
struktury instytucji srebrnego sektora, wzmacnianie partnerstwa
administracji z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działającymi w ramach/na rzecz srebrnego
sektora, tworzenie warunków do jego rozwoju i promocję komu‑
nikacji społecznej.
Z kolei w strategii województwa warmińsko‑mazurskiego zapla‑
nowano dwie grupy działań:
a) służące diagnozie tego sektora (zwiększenie bazy informacyj‑
nej na temat możliwości rozwoju usług dla starzejącego się
społeczeństwa), czyli:
• badania stanu oraz potencjału rozwojowego usług dla sta‑
rzejącego się społeczeństwa, w tym badania popytu krajo‑
wego i zagranicznego na tego rodzaju usługi w regionie,
• stworzenie koncepcji rozwoju usług dla starzejącego się spo‑
łeczeństwa w oparciu o badania i wizyty studialne w krajach
wysoko rozwiniętych,
• wspieranie podmiotów zainteresowanych tworzeniem
i współpracą w tego typu usługach,
b) służące promocji sektora srebrnej gospodarki:
• promowanie Warmii i Mazur jako regionu, w którym warto
żyć niezależnie od wieku,
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• promocja działań i zachowań zwiększających konkuren‑
cyjność w zakresie rozwoju usług dla starzejącego się
społeczeństwa przez wspieranie rozwoju odpowiednich
kierunków kształcenia i doskonalenia zawodowego,
• wspieranie rozwoju infrastruktury przyjaznej i uwzględnia‑
jącej potrzeby ludzi starszych,
• rozwój usług medycznych i opieki zdrowotnej związanych
z potrzebami ludzi w podeszłym wieku,
• wspieranie aktywności mieszkańców w procesie tworzenia
firm i organizacji pozarządowych świadczących usługi sta‑
rzejącemu się społeczeństwu.
13. Jedynie w strategii województwa podlaskiego wskazano silver
economy jako innowacyjną i wyspecjalizowaną branżę regionalnej
gospodarki (składnik inteligentnej specjalizacji regionalnej, filar
ECO).
14. W strategiach, w których wskazano na rozwój srebrnej gospo‑
darki, nie rozpoznano specjalizacji regionalnych w jej ramach,
co pozwoliłoby rozwijać wybrane segmenty srebrnego rynku.
15. We wszystkich strategiach instytucje otoczenia biznesu są wska‑
zywane jako istotne podmioty wspierające rozwój przedsiębior‑
czości regionalnej. W kontekście starzejących się zasobów pracy
i negatywnych trendów gospodarczych nie została podkreślona
ich rola w upowszechnianiu i promowaniu wydłużania aktywności
zawodowej osób 50+, srebrnej gospodarki i zarządzania wiekiem
wśród przedsiębiorców.
Uzyskane wyniki pozwalają sformułować przykry, acz kluczowy
wniosek, że podtrzymanie aktywności zawodowej osób 50+, zarzą‑
dzanie wiekiem i starzejące się zasoby pracy nie mieszczą się (póki
co) w percepcji decydentów jako wyzwania strategiczne dla polityki
regionalnej. Podobnie koncepcja srebrnej gospodarki, upatrująca
w grupie osób 50+ aktywnych konsumentów i pracowników, nie
została szeroko zaimplementowana do regionalnej polityki rozwoju.
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Tabela 5.1. Rekomendacje w zakresie strategii regionalnych
Obszar

Rekomendacje
Wobec nieuchronnego i pogłębiającego się starzenia społe‑
czeństw regionalnych i regionalnych zasobów pracy rekomen‑
duje się potrzebę rozpatrywania sytuacji demograficznej przez
pryzmat możliwości i szans rozwojowych województwa.

Diagnostyka
silver economy
w strategiach
regionalnych

Rekomenduje się rozszerzenie diagnozy strategicznej o kapitał
ludzki i społeczny osób 50+ w regionach, w kontekście zasobów
pracy, jak i zasobów ludzkich w regionie, a następnie uwzględ‑
nienie potencjału ludzkiego i społecznego tej grupy wiekowej
ludności w programowaniu celów i działań stymulujących roz‑
wój regionalny.
Wskazuje się potrzebę przeprowadzenia diagnoz srebrnej go‑
spodarki w regionach oraz specjalizacji regionalnych tej branży.

Programowanie
działań z zakresu
silver economy
w strategiach
regionalnych

Rekomenduje się konieczność projektowania działań w stra‑
tegiach regionalnych zorientowanych na pracowników 50+,
w szczególności w zakresie podtrzymywania ich aktywności za‑
wodowej i wykorzystania ich potencjału.
Rekomenduje się programowanie kierunków działań związa‑
nych z rozwojem srebrnej gospodarki w tych strategiach regio‑
nalnych, które uznają srebrną gospodarkę za kluczową dla roz‑
woju regionu, a także opracowanie szczegółowych planów/
koncepcji rozwoju tej branży.

Specjalizacja
regionalna

W przypadku zdiagnozowania znaczącego potencjału bran‑
ży silver economy w województwie postuluje się włączenie jej
do systemu inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Wskazuje się potrzebę informowania o możliwych narzędziach
wsparcia rozwoju srebrnej gospodarki, w tym o współpracy
międzysektorowej, o tworzeniu klastrów zrzeszających pod‑
mioty srebrnej gospodarki czy możliwości przystąpienia do sie‑
Upowszechnianie ci regionów srebrnej gospodarki.
silver economy
Rekomenduje się, by IOB odgrywały istotną rolę w upowszech‑
w regionie
nianiu i promowaniu wśród przedsiębiorców postulatu i ko‑
rzyści wynikających z wydłużania aktywności zawodowej
osób 50+, zarządzania wiekiem i zaangażowania się w srebrną
gospodarkę.
Źródło: J. Przywojska, A. Podgórniak‑Krzykacz, Polityka władz regionalnych wobec
ekonomicznych aspektów starzenia się zasobów pracy. Raport wewnętrzny, materiały
wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2017.
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Warto zapamiętać:
1. Starzenie się społeczności lokalnych i regionalnych jest zjawiskiem
nieuniknionym i powszechnym. Potrzeby osób starszych powinny
stanowić istotny bodziec rozwoju lokalnego. Muszą zostać właściwie
zwerbalizowane, zdiagnozowane, uświadomione szerszej publiczności
i zaspokojone na najlepszym możliwym poziomie.
2. Osoby starsze to również: aktywni obywatele, konsumenci i pracownicy.
W lokalnych i regionalnych strategiach rozwoju grupa 50+ powinna być
postrzegana nie tylko jako wymagający wsparcia konsumenci świadczeń
socjalnych, ale potencjalny klient zainteresowany specyficznymi pro‑
duktami i usługami. Strategie lokalne i regionalne powinny odnosić się
do koncepcji silver economy.
3. Z perspektywy ekonomicznej istotna jest promocja aktywności zawodo‑
wej osób starszych, w szczególności upowszechnianie wśród pracodaw‑
ców wiedzy na temat korzyści wynikających z zatrudniania pracowników
w starszym wieku, zachęcanie do podtrzymywania przez osoby w wie‑
ku 50+ aktywności zawodowej i aktualizowania kwalifikacji zgodnie
z tendencjami na rynku pracy. Działania informacyjne powinny również
skupiać się na upowszechnianiu dobrych praktyk w tym zakresie.
4. Problemów starzejącego się społeczeństwa nie powinno się rozwiązywać
jedynie poprzez interwencje administracji z wykorzystaniem środków
publicznych na ten cel. Należy skoncentrować się na rynkowych usługach
opieki nad seniorami, które bazują na kapitale prywatnym i są skiero‑
wane do konsumentów nie tylko z lokalnego rynku. Poza wypełnieniem
luki w obszarze usług społecznych dla seniorów działanie takie może
stymulować rozwój lokalny i regionalny, sprzyja bowiem kreowaniu no‑
wych miejsc pracy dla członków lokalnych społeczności, w tym dla osób
w wieku 50+.
5. Instytucje otoczenia biznesu to ważny interesariusz w modelu działa‑
nia na rzecz podtrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+.
W ramach swojej działalności mogą realizować projekty na rzecz popu‑
laryzowania zagadnień zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, upo‑
wszechniania koncepcji silver economy w polityce regionalnej i lokalnej,
popularyzowania wizerunku osób starszych jako konsumentów specy‑
ficznych produktów i usług, a nawet informowania o konsekwencjach
procesów starzenia się społeczeństwa dla gospodarki i rynku pracy.
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Jeśli chodzi o działania podejmowane w ramach srebrnej gospo‑
darki, Polska może czerpać inspirację z rozwiązań stosowanych w in‑
nych krajach europejskich.
Dobra praktyka
W Belgii działają finansowane ze środków publicznych federacje pomocy
i opieki domowej, tworzone przez specjalistów, których celem jest pomoc
osobom starszym w domu tak długo, jak to możliwe. Federacje tego typu
zapewniają nie tylko opiekę zdrowotną, lecz także pomoc w sprzątaniu, co‑
dzienne wsparcie, dostosowanie domu do indywidualnych potrzeb. Koor‑
dynacją działań wspierających zajmują się menedżerowie, którzy kontaktu‑
ją się również z poszczególnymi specjalistami.
Źródło: S. Brzezińska, A. Kwiatkowska, P. Wróbel, Rynek usług dla osób starszych
w Polsce, Studia podyplomowe infobrokering i wywiad rynkowy, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków 2016, s. 16.

W dotychczasowych rozdziałach kompendium koncentrowa‑
no się przede wszystkim na ukazaniu wagi i konsekwencji proce‑
sów demograficznego starzenia się dla polityki rozwoju lokalnego
i regionalnego, przyjmując założenie, że IOB aktywnie uczestniczą
w kształtowaniu tej polityki. Kolejna część książki ma zupełnie inny
cel. Jest nim zaprezentowanie instrumentarium służącego wdrażaniu
założeń MODELU STAY do praktyki małych i średnich przedsiębior‑
stwach. Mamy nadzieję, że następne rozdziały dostarczą interesującej
i wartościowej wiedzy, którą warto upowszechniać wśród małych
i średnich przedsiębiorstw. W ostatnim rozdziale pokazujemy ponad‑
to przykłady działań z zakresu utrzymania aktywności pracowników
w wieku 50+, licząc, że będą one cenną wskazówką dla firm i innych
podmiotów polityki regionalnej.

CZĘŚĆ TRZECIA
PRZYGOTOWANIE SEKTORA MŚP
DO WYKORZYSTANIA
POTENCJAŁU
PRACOWNIKÓW 50+
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6.1. Główne założenia MODELU STAY
W założeniach MODELU STAY przyjęto nowatorskie podejście
do utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku 50
i więcej lat. Innowacyjność MODELU STAY wynika z kompleksowego spojrzenia na aktywność zawodową osób w wieku 50+ przez
uwzględnienie w jednej koncepcji zarówno perspektywy podażowej,
jak i popytowej oraz działań eliminujących bariery po stronie pra‑
codawców i pracowników. Nowatorskie jest również rozszerzenie
wsparcia z obszaru zarządzania wiekiem o elementy kształtujące kul‑
turę organizacyjną, stanowiącą kluczowy czynnik sukcesu wszelkich
działań prowadzonych w kontekście generacyjnym, oraz o model
zarządzania skoncentrowany na rozwiązaniu. Nowatorskie w polskich
warunkach rozwiązanie o nazwie MODEL STAY koncentruje się na:
1) proaktywnym zarządzaniu wiekiem, odwołującym się (zgodnie
z koncepcją Wallin i Hussiego) do potencjału dojrzałych pracow‑
ników;
2) oddziaływaniu na postawy pracodawców i pracowników 50+.
7

Niniejszy rozdział opracowany został w analogiczny sposób we wszystkich kompendiach
projektu STAY, na podstawie: J. Wiktorowicz, I. Warwas (red.), Jak proaktywnie zarządzać wiekiem – MODEL STAY, [w:] Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP z zakresu utrzymania
aktywności zawodowej osób 50+, red. I. Warwas, J. Wiktorowicz, P. Woszczyk, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2017.
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Na poziomie organizacji głównym instrumentem wydłużania
okresu aktywności zawodowej jest zarządzanie wiekiem, dlatego sta‑
nowi ono kanwę działań prowadzonych zgodnie z MODELEM STAY.
Zarządzanie wiekiem (age management) rozumiane jest przede
wszystkim jako zarządzanie pracownikami dojrzałymi (Kołodziej‑
czyk‑Olczak, 2014). Jest zaplanowanym procesem zarządzania zaso‑
bami ludzkimi, realizowanym przy uwzględnieniu nowej zmiennej
– dojrzałego pracownika. Takie też podejście przyjęto w MODELU
STAY. Należy zaznaczyć, że w literaturze przedmiotu proponowane
jest również ujęcie, w którym postrzega się zarządzanie wiekiem jako
działania uwzględniające specyfikę pracowników w różnym wieku
(a nie tylko dojrzałych) (Schimanek, Kotzian, Arczewska, 2015),
co utożsamiane jest czasem (choć niesłusznie) z zarządzaniem
międzypokoleniowym (multigeneracyjnym). W zarządzaniu multi‑
generacyjnym pod uwagę bierze się przynależność do konkretnych
pokoleń, a co za tym idzie – uwzględnia się nie tylko biologiczny
wiek pracownika (jak w przypadku zarządzania wiekiem), ale też to,
w jakich warunkach ekonomicznych, społecznych, kulturowych itp.
wchodził w kolejne fazy życia. Dla pracodawcy tu i teraz projektują‑
cego rozwiązania z uwzględnieniem wieku pracowników nie będzie
miało większego znaczenia, czy ma do czynienia z zarządzaniem
wiekiem w szerszym ujęciu, czy z zarządzaniem multigeneracyjnym.
Niemniej jednak na etapie projektowania działań strategicznych,
uwzględniających dłuższą perspektywę czasową, nie będą to już
tożsame podejścia. Pracownik pięćdziesięcioletni dzisiaj i pracownik
pięćdziesięcioletni za dziesięć lat wywodzić się będą z różnych gene‑
racji i ten „filtr” generacyjny rzuci inne światło nie tylko na charakte‑
rystykę, ale przede wszystkim objaśnienie i zrozumienie jego postaw,
wartości i oczekiwań.
Niezależnie od przytoczonych różnic i rozważań terminolo‑
gicznych w praktyce działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza tych
najmniejszych, ważne jest, aby zarządzanie pracownikami dojrzałymi
osadzić w kontekście pracy z osobami z innych grup wieku, z in‑
nych pokoleń. Zrozumienie różnic między możliwościami różnych
grup wieku – nie tylko związanych z ich ograniczeniami, na których
zwykle koncentrują się pracodawcy, ale (co jest niezwykle istotne
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z perspektywy założeń MODELU STAY) na potencjale dojrzałych
pracowników, na specyficznych atrybutach, atutach decydujących
o ich znaczeniu dla pracodawcy (choćby w kontekście stwierdzonych
słabszych stron młodszych pokoleń), stanowi istotny wyznacznik
zarządzania wiekiem w organizacji.
Skuteczne wdrożenie zarządzania wiekiem niewątpliwie wymaga
od pracodawców w pierwszej kolejności uświadomienia sobie wyzwań
wynikających ze starzenia się zasobów pracy, ale też odejścia od po‑
strzegania tego zjawiska jedynie w kategoriach zagrożeń dla organi‑
zacji. Założenie to stanowi punkt wyjścia proaktywnego zarządzania
wiekiem promowanego w MODELU STAY.
Tradycyjnie rozumiane zarządzanie wiekiem odpowiada cyklowi
od wejścia pracownika do organizacji aż po jego wyjście, i zawiera
następujące obszary: rekrutację i odejście z pracy, szkolenia, rozwój
i promocję, organizację pracy, ochronę zdrowia, zakończenie zatrud‑
nienia i przejście na emeryturę. W bardziej rozwiniętym i aktualnym
podejściu do zarządzania wiekiem akcentuje się:
• zarządzanie kompetencjami (wiedza, umiejętności, motywacje,
postawy, samowizerunek) pracowników dojrzałych; miesz‑
czą się w tym również szkolenia, rozwój i zarządzanie wiedzą,
• WLB (Work‑Life Balance), czyli zagadnienia związane z osiąga‑
niem równowagi między pracą a życiem prywatnym i rodzin‑
nym, w tym profilaktyką i ochroną zdrowia,
• motywowanie, zaangażowanie i dobrostan pracowników doj‑
rzałych.
Podstawą efektywnego procesu zarządzania wiekiem jest świado‑
mość łączących się z nim wyzwań. To ona kształtuje strategię i strategię
personalną oraz poszczególne narzędzia zarządzania wiekiem, jednak
kluczowa jest wizja takiego zarządzania, zgodnie z którą wszystkie za‑
planowane i zrealizowane działania mają kreować efektywność przed‑
siębiorstwa. Wallin i Hussi (2011) wyróżnili w związku tym reaktywne
i proaktywne podejście do zarządzania wiekiem. Wynikają one z tego,
że największy wpływ na zarządzanie wiekiem mają dwie zmienne:
(1) poziom przygotowania organizacji i (2) rola wieku w polityce HR.
Proaktywne zarządzanie wiekiem ukierunkowane jest na wzmacnianie
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zasobów osobistych pracowników dojrzałych, międzypokoleniową
wymianę wiedzy, wzajemne uczenie się od siebie różnych generacji,
w tym zwłaszcza uczenie się młodszych od starszych pracowników
oraz podejście całożyciowe, zgodnie z którym organizacja definiuje
proaktywne środki zarządzania wiekiem połączone z ogólną wrażli‑
wością firm na różnorodność. Bodźcem do działania nie jest niepokój
o starzenie się pracowników, ale chęć zapewnienia wszystkim rów‑
nych szans. Ostatnia, najbardziej rozwinięta z proaktywnych strategii
zarządzania wiekiem jest zatem powiązana z zarządzaniem multige‑
neracyjnym (Wiktorowicz i in., 2016).
Jak wynika z dotychczasowych badań, polskie organizacje zaczy‑
nają wdrażać zarządzanie wiekiem, ale częściej jest to podejście reak‑
tywne, rzadko – proaktywne, oparte na potencjale starszych pracowni‑
ków, uwzględniające ich profile kompetencyjne, możliwości transferu
wiedzy, czerpania korzyści z kapitału społecznego i doświadczenia,
uwzględniające konieczność dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną
(Kołodziejczyk‑Olczak, 2014). Co więcej, zarządzaniem wiekiem zain‑
teresowane są nadal głównie duże przedsiębiorstwa, które odnoszą je
faktycznie do pracowników dojrzałych. Równolegle wdrażane są dzia‑
łania multigeneracyjne. W mniejszych przedsiębiorstwach zarządzanie
organizacją i jej pracownikami nie jest procesem sformalizowanym.
Tym samym trudno o strategiczne podejście do zarządzania wiekiem,
zwłaszcza w odniesieniu wyłącznie do pracowników dojrzałych
(których niewielka liczba dodatkowo nie stanowi bodźca do jakiego‑
kolwiek profilowania rozwiązań dla tej właśnie grupy). Dlatego w ra‑
mach prowadzonych zgodnie z MODELEM STAY działań, zwłaszcza
w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, zarządzanie wiekiem
powinno być przedstawiane w szerszej perspektywie, z uwzględnie‑
niem potrzeb, oczekiwań i możliwości pracowników w różnym wieku.
Podchodząc do tego zagadnienia proaktywnie, organizacja czerpie
z potencjału starszych pracowników dzięki rozwiązaniom opartym
na transferach międzypokoleniowych, wymianie wiedzy między
starszymi i młodszymi pracownikami. Szczególnie zaznacza się tu rola
podejścia piątej generacji, bazującego na przebiegu życia.
Aby omawiane powyżej działania służące utrzymaniu aktyw‑
ności zawodowej pracowników 50+ odniosły oczekiwany skutek,
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konieczne jest podejście holistyczne, uwzględniające działania ukie‑
runkowane na zmianę postaw wszystkich interesariuszy tego procesu
na poziomie organizacji. Dlatego kolejnym po zarządzaniu wiekiem
centralnym elementem modelu, tj. uwzględnionym w ramach dzia‑
łań kierowanych do wszystkich trzech grup docelowych w MŚP
– właścicieli i kadry zarządzającej, pracowników zajmujących się
zasobami ludzkimi oraz samych pracowników w wieku 50+ – jest
podejście skoncentrowane na rozwiązaniu. Odwołujemy się w tym
zakresie do modelu TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach)
opracowanego przez Steve’a de Shazera i Insoo Kim Berg, opartego
na dorobku Miltona H. Ericksona (Sharry, Madden, Darmody, 2007,
s. 13). W podejściu tym wszelkie działania ukierunkowane są nie
na odkrywanie źródeł problemu, ale poszukiwanie najbardziej opty‑
malnego rozwiązania w sytuacji, w której znalazła się dana osoba.
Co więcej, zakłada się, że wiedza na temat danego problemu nie jest
konieczna do znalezienia satysfakcjonujących rozwiązań i poprawy
sytuacji (De Jong, Berg, 2007). W modelu tym to odbiorca wsparcia
postrzegany jest jako ekspert od własnego życia, a zadaniem trenera/
coacha/kierownika jest uświadomienie mu tego faktu. Ponieważ
MODEL STAY koncentruje się na szansach tkwiących w dojrzałych
pracownikach, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu dosko‑
nale wpisuje się w jego założenia. Pracownik w wieku 50+ tworzy
wizję własnej lepszej przyszłości, buduje poczucie odpowiedzialności
za siebie i swoje decyzje. Takie nastawienie samo w sobie wydobywa
i buduje jego zasoby, wzmacnia świadomość wpływu na własne życie,
w tym to zawodowe. Pomaga mu to w znalezieniu rozwiązań, wyzna‑
czaniu i realizowaniu celów, budowaniu motywacji do ich osiągania
(Mularska‑Kucharek, 2017b). Model skoncentrowany na rozwiązaniu
stanowić będzie również istotny element budowania właściwego po‑
dejścia pracodawców do utrzymania w zatrudnieniu osób po 50. roku
życia. Zarówno zarządzający, jak i osoby odpowiedzialne za zasoby
ludzkie w organizacji, którzy koncentrują się na szukaniu rozwiązań,
dostrzegają potencjał i skupiają się na zasobach, a nie deficytach pra‑
cowniczych. Rozwiązania poszukiwane są wspólnie z pracownikiem,
w oparciu o pozytywne komunikaty. Założenia te, jak podkreślano,
stanowią istotny element MODELU STAY zarówno w odniesieniu
do pracowników 50+, jak i do właścicieli i kadry zarządzającej MŚP
oraz pracowników zajmujących się w MŚP zasobami ludzkimi.
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MODEL STAY przewiduje także odwołanie się do modelowych
rozwiązań transferowanych od partnerów ponadnarodowych. Punk‑
tem wyjścia działań służących utrzymaniu aktywności zawodowej
pracowników 50+ jest opracowanie indywidualnego planu rozwoju
kariery osoby 50+ na podstawie wyników diagnozy, uwzględniającej
ocenę kompetencji starszych pracowników, w tym potencjału do dzie‑
lenia się wiedzą, kapitału społecznego, zdolności do pracy (zgodnie
z metodologią Work Ability Index – WAI), rozwoju kompetencji,
a także środowiska pracy. Istotne jest również włączenie do MODELU
STAY założeń salutogenezy, czyli prewencyjnego, holistycznego
podejścia, które koncentruje się na badaniach procesów utrzymania
i wzmocnienia zdrowia. Centralnym elementem teorii salutogenezy
jest poczucie koherencji rozumianej jako globalna orientacja człowie‑
ka (w jakim stopniu ma on poczucie pewności), że: (1) bodźce na‑
pływające w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego
są ustrukturyzowane, przewidywalne i wytłumaczalne; (2) dostępne
są zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez
powyższe bodźce oraz (3) wymagania te i towarzyszące im wyzwa‑
nia są dla niego warte wysiłku i zaangażowania. W koncepcji tej
przyjmuje się założenie, że osoba z wysokim poczuciem koherencji
z większym prawdopodobieństwem zareaguje na sytuację stresową
w sposób aktywny i z wiarą, że posiadane przez nią zasoby są w tej
sytuacji wartościowe i efektywne. Podejście to skupia się na ochronie
zasobów i potencjałów, które utrzymują zdrowie fizyczne i psychicz‑
ne – najważniejszy wyznacznik utrzymania aktywności zawodowej.
Istotnym założeniem tej koncepcji jest zapewnienie równowagi mię‑
dzy pracą a życiem prywatnym.
Jak podkreślano, do utrzymania aktywności zawodowej pracow‑
ników w wieku 50+ konieczna jest reorientacja kultury organizacyj‑
nej w MŚP w Polsce na bardziej otwartą. Dlatego też MODEL STAY
uwzględnia dodatkowo wsparcie kadry zarządzającej w zakresie
przeorientowania stylu kierowania w styl trenerski oraz rozwój kom‑
petencji trenerskich adekwatnych do osób 50+ przez pracowników
zajmujących się zasobami ludzkimi w MŚP. Rozwój kompetencji
pracowników 50+ obejmuje również aktywizację poprzez zasoby,
rozwój kompetencji interpersonalnych, strategie radzenia sobie
ze zmianą.
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Omówione modelowe założenia zadecydowały o wyróżnieniu
w MODELU STAY (MS) pięciu bloków.
BLOK 1. Rozwój kompetencji kierowników MŚP w zakresie proaktywnego zarządzania wiekiem (z wykorzystaniem m.in. metod wy‑
pracowanych przez partnerów zagranicznych, zaadaptowanych do spe‑
cyfiki MŚP w Polsce).
BLOK 2. Rozwój kompetencji pracowników HR w MŚP w zakresie
proaktywnego zarządzania wiekiem z nowatorskim rozszerzeniem
wsparcia o model pracy skoncentrowany na rozwiązaniu oraz rozwój
kompetencji trenerskich adekwatnych do osób 50+.
BLOK 3. Wykształcenie w pracownikach 50+ zatrudnionych
w MŚP proaktywnego podejścia do własnej aktywności zawodowej, stanowiącego istotny czynnik przeciwdziałania przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej (zmiana strategii życiowej osób 50+
w kierunku aktywności, z wykorzystaniem produktów zaadaptowa‑
nych na podstawie doświadczeń partnerów zagranicznych).
BLOK 4. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji szkoleniowych w zakresie kształcenia pracodawców i pracowników z uwzględ‑
nieniem rozwiązań MS.
BLOK 5. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji otoczenia
biznesu w zakresie wsparcia pracodawców i pracowników z włącze‑
niem rozwiązań MS.
OTOCZENIE
Instytucje szkoleniowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa
pracownicy dojrzali
kadra kierownicza
pracownicy HR
Instytucje otoczenia biznesu
OTOCZENIE
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Rozwój kompetencji kierowników MŚP w zakresie proaktywne‑
go zarządzania wiekiem jest jednym z trzech bloków adresowanych
do polskich MŚP. U podstaw takiego podejścia leży przekonanie,
że kierownicy są jedną z ważniejszych grup wsparcia procesu za‑
trzymywania osób 50+ w zatrudnieniu. Do tego, aby byli aktywnymi
i świadomymi uczestnikami tego procesu, konieczne wydaje się speł‑
nienie kilku warunków. (1) Kierownicy różnych szczebli zarządzania
zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach powinni mieć
świadomość trendów demograficznych i płynących z nich zagrożeń
oraz szans dla kierowanych przez nich organizacji oraz dysponować
konkretną wiedzą w zakresie zarządzania wiekiem i jego instrumentów
(reaktywnych i proaktywnych), a także wiedzieć, czym jest „srebrna
gospodarka”. (2) Kierownicy, znając specyfikę pracy z osobami 50+
i stosując najważniejszą przesłankę – opierania się w codziennej pracy
na zasobach tych pracowników, będą lepiej motywowali, pobudzali
zaangażowanie i samoodpowiedzialność za własną karierę zawodo‑
wą. Pomocne w tym może być narzędzie Age Positive (transferowane
od partnera brytyjskiego). (3) Kierownicy, doskonaląc styl kiero‑
wania podległymi pracownikami, w tym jego ważne komponenty,
tj. komunikację interpersonalną, budowanie zespołu czy coaching,
mogą dokonać reorientacji własnego stylu zarządzania. Poznanie
istoty stylu trenerskiego, który – dzięki koncentracji na osobistym
rozwoju pracowników 50+, dogłębnej diagnozie ich mocnych stron,
perswazji polityki, celów i strategii oraz tworzeniu przyjaznych relacji
pracowniczych – może być punktem wyjścia tej reorientacji. Oprócz
tego niezbędne jest przekonanie o celowości praktycznego wdrożenia
podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, zakładającego poszuki‑
wanie najbardziej optymalnych rozwiązań i skupienie uwagi na przy‑
szłości. Wszystko to w połączeniu z treningiem zdrowia BALANCE
(rozwiązanie transferowane od partnera portugalskiego) stanowi
fundament proaktywnego nastawienia kierowników MŚP.
Tak zaplanowany rozwój kompetencji kadry kierowniczej w ma‑
łych i średnich przedsiębiorstwach umożliwi nie tylko zdobycie nowej
wiedzy, ale też praktycznych umiejętności, warunkujących planowa‑
nie i przebieg niezbędnych zmian organizacyjnych w zakresie zarzą‑
dzania wiekiem.
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Pracownicy w komórkach zarządzania zasobami ludzkimi od‑
grywają ogromną rolę w podtrzymaniu aktywności osób dojrzałych.
Stale aktualizując informacje płynące z otoczenia bliższego i dalszego
w zakresie zachodzących zmian prawnych, ekonomicznych, demo‑
graficznych, społecznych czy ekologicznych oraz śledząc trendy i pro‑
gnozy, kumulują wiedzę na temat uwarunkowań zarządzania wiekiem
w organizacjach. Tym samym stanowią realne wsparcie dla kadry
kierowniczej i właścicieli MŚP w podejmowaniu decyzji związanych
z zarządzaniem wiekiem i jego wdrażaniu. Mając wiedzę na temat po‑
tencjalnych rozwiązań instytucjonalnych i funkcjonalnych, a przede
wszystkim sytuacyjnie dobierając instrumentarium zarządzania
wiekiem (w tym Age Positive i BALANCE), uczestniczą w procesach
zarządczych. Pracownicy działów HR dysponują dobrymi praktykami
w sferze zarządzania pracownikami dojrzałymi i to z nich powinni
czerpać inspiracje. Ten fundament daje szanse zbudowania efektyw‑
nego zarządzania wiekiem i doskonalenia bieżących praktyk, a moto‑
rem działań może być przekonanie, że opieranie się na pozytywnych
przesłankach, pracy na zasobach osób 50+ i stosowaniu podejścia
skierowanego na ciągłe poszukiwanie przyszłych, optymalnych roz‑
wiązań jest wartością.
Kluczowe dla powodzenia zakładanego i wdrażanego wsparcia
są jednak osoby dojrzałe. Zmiana ich postawy oraz otwarcie się
na wyzwania i możliwości związane z wydłużaniem kariery zawodo‑
wej to punkt wyjścia całego procesu. Powinna go poprzedzić trafna
autodiagnoza potrzeb, która posłuży później za podstawę opracowa‑
nia indywidualnego planu rozwoju kariery osoby 50+, w tym ścieżki
edukacyjnej. Tu z pomocą może przyjść narzędzie diagnostyczne Age
Positive. Kolejnym komponentem są aspekty prozdrowotne i coaching
zdrowia, wspierający osiąganie równowagi między pracą a życiem
prywatnym. Przez rozwój koncepcji salutogenezy może on czerpać
z BALANCE. Wsparcie aktywizujące może następować dzięki akty‑
wizacji przez zasoby, zastosowaniu modelu pracy skoncentrowanego
na rozwiązaniu przy jednoczesnym przeciwdziałaniu wypaleniu zawo‑
dowemu. Osoby dojrzałe otrzymujące możliwość rozwoju kompeten‑
cji interpersonalnych będą mogły wypracować indywidualne strategie
radzenia sobie ze zmianą i proaktywnego podejścia do przyszłości.
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W Polsce funkcjonuje wiele różnorodnych firm oferujących
usługi szkoleniowe na bardzo zróżnicowanym poziomie. Muszą one
sprostać oczekiwaniom pracodawców i pracowników. Grupy szko‑
leniowe stają się coraz bardziej niejednolite pod względem wieku,
posiadanego doświadczenia czy przyzwyczajeń. Z pewnością nie za‑
wsze uwzględniana jest specyfika osób 50+ oraz w niewystarczającym
stopniu dostosowuje się programy szkoleń do potrzeb grupy docelo‑
wej, szczególnie w zakresie działań na rzecz utrzymania aktywności
zawodowej osób 50+. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji
szkoleniowych wiąże się z propagowaniem zasad i uwarunkowań
szkolenia osób dojrzałych. Granice tego procesu zarysowane są przez
zarządzanie (odpowiednie zaplanowanie sekwencji zdarzeń, moty‑
wowanie interesariuszy) i zarządzanie zasobami ludzkimi, a więc
właściwie prowadzone rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, prowa‑
dzenie szkoleń z wykorzystaniem bogatego wachlarza technik i me‑
tod szkoleniowych oraz prowadzenie ewaluacji w krótkim i długim
okresie, z uwzględnieniem ewaluacji odroczonej. Świadomość zmian
demograficznych i ich konsekwencji oraz wiedza na temat podstaw
i instrumentarium zarządzania wiekiem mogą być istotne dla tych
firm, ale przede wszystkim dla ich klientów. Informacje z zakresu
projektowania szkoleń dla osób dojrzałych firmy szkoleniowe mogą
czerpać z andragogiki i gerontologii społecznej i edukacyjnej (gera‑
gogiki). Te uwarunkowania wiążą się ze sprawnością instytucjonalną
i stanowią podbudowę wdrożeń konkretnych rozwiązań, scenariuszy
warsztatów i zajęć. Rekomendacje dla instytucji szkoleniowych
mają na celu także wsparcie indywidualnych trenerów pracujących
z osobami dojrzałymi. Dzięki praktycznemu zastosowaniu podejścia
skoncentrowanego na rozwiązaniach i doskonaleniu własnego stylu
trenerskiego mogą z sukcesem wprowadzać zmiany w swojej codzien‑
nej pracy.
U podstaw procesu wypracowania rekomendacji dla instytucji
otoczenia biznesu (IOB) leży potrzeba ich dostosowania do specyfiki
tych podmiotów. Jak wyraźnie potwierdzają zrealizowane w projekcie
STAY badania, MŚP, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, nie współ‑
pracują z nimi zbyt często. Wielu przedsiębiorców nie do końca
wie, czym w ogóle IOB się zajmują. Tymczasem IOB bezsprzecznie
są niezwykle ważne w nowej, sieciowo zorganizowanej gospodarce
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(zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym). Ich
podstawową cechą jest niekomercyjny charakter, co oznacza, że celem
ich działania nie powinna być maksymalizacja zysku, lecz zaspokaja‑
nie określonych w ich statucie potrzeb czy realizacja przyjętej misji.
Orientacja IOB (a więc takich podmiotów jak regionalne i lokalne
agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających
na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra
wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra
transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, fir‑
my prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw itp.) na szeroko
rozumiane wspieranie przedsiębiorczości oraz transfer technologii
czyni z nich ważny komponent obudowy instytucjonalnej, wspierają‑
cej wdrażanie strategii i programów gospodarczych.
Jak już wspomniano, instytucje otoczenia biznesu uczestniczą
w budowie relacji i powiązań zarówno wewnątrzsektorowych (po‑
między przedsiębiorstwami), jak i międzysektorowych (pomiędzy
przedsiębiorcami i innymi interesariuszami, takimi jak np. władze
lokalne i regionalne czy uniwersytety). Umożliwiają zatem kształ‑
towanie nowych struktur organizacyjnych wspomagających wysiłki
pojedynczych podmiotów. Ich działalność jest ważna również
ze względu na wdrażane przez nie projekty na rzecz poprawy jakości
kapitału ludzkiego. Ponadto funkcjonowanie takich instytucji w re‑
gionie może się przyczynić do wzrostu dynamiki procesów rozwoju
gospodarczego, a tym samym ułatwić realizację założeń strategii
rozwoju regionu. Tak zdefiniowane funkcje IOB pozwalają uznać
te podmioty za ważnego sojusznika w działaniach na rzecz popula‑
ryzowania zagadnień zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, po‑
pularyzowania pozytywnego wizerunku pracowników w wieku 50+,
upowszechniania koncepcji silver economy w polityce regionalnej
i lokalnej oraz wizerunku osób starszych jako konsumentów specy‑
ficznych produktów i usług, a nawet informowania o konsekwencjach
procesów starzenia się społeczeństwa dla gospodarki i rynku pracy
(Przywojska, 2016). Te prawidłowości stanowią o wadze IOB w po‑
średnim oddziaływaniu na utrzymanie aktywności zawodowej osób
dojrzałych na polskim rynku pracy.

100

Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu…

6.2. PAKIET STAY, czyli jak założenia MODELU
STAY będą realizowane w praktyce
Założenia MODELU STAY oferowane są MŚP i innym intere‑
sariuszom projektu w formie PAKIETU STAY – zestawu narzędzi
(produktów), które uwzględniają opisane w poprzednim podroz‑
dziale modelowe rozwiązania. Jak zobrazowano to na rysunku 6.1,
każdy z pięciu wyróżnionych bloków MODELU STAY przekłada się
na konkretne produkty PAKIETU STAY.
Produkty będące elementami PAKIETU STAY stanowią składowe
oferty, którą w ramach projektu kierujemy do MŚP – ich właścicieli
i kadry zarządzającej, a także zatrudnionych w MŚP pracowników
zajmujących się zasobami ludzkimi oraz samych pracowników w wie‑
ku 50+. Poszczególne elementy PAKIETU STAY mogą być wykorzy‑
stywane w ramach systemu, ale też niezależnie od siebie. MODEL
STAY może być również adaptowany do specyficznych potrzeb bene‑
ficjentów (np. przez różne rozłożenie akcentów na kolejne elementy
bloków szkoleniowych poszczególnych AKADEMII składających się
na PAKIET STAY). Dodatkowo PAKIET STAY uwzględnia dwa pro‑
dukty dedykowane najważniejszym interesariuszom utrzymania ak‑
tywności zawodowej osób w wieku 50+ funkcjonującym w otoczeniu
MŚP – instytucjom szkoleniowym i instytucjom otoczenia biznesu.
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P1. AKADEMIA
KOMPETENCJI
MENEDŻERSKICH
w zakresie utrzymania
aktywności zawodowej
osób 50+ (AKM)
Blok 2. Rozwój
kompetencji
pracowników HR
P2. AKADEMIA
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
LUDZKIMI
w zakresie utrzymania
aktywności zawodowej
osób 50+ (AZZL)

P5. BALANCE (Portugalia)

P4. AGE POSITIVE (Wielka Brytania)

Blok 1. Rozwój
kompetencji kadry
kierowniczej MŚP

P6.
KOMPENDIUM
WIEDZY
dla
pracodawców
MŚP

REKOMENDACJE
DLA MŚP

Blok 3. Proaktywne
podejście pracowników
50+ do kariery
P3. AKADEMIA ROZWOJU
KOMPETENCJI OSÓB 50+
w zakresie utrzymania
aktywności zawodowej
(A50+)
BLOK 4. Wypracowanie
rekomendacji
dla instytucji
szkoleniowych

P7.
KOMPENDIUM
WIEDZY
dla instytucji
szkoleniowych

BLOK 5. Wypracowanie
rekomendacji
dla instytucji otoczenia
biznesu

P8.
KOMPENDIUM
WIEDZY
dla instytucji
otoczenia
biznesu
Rys. 6.1. MODEL i PAKIET STAY – ujęcie syntetyczne
Źródło: opracowanie własne.

102

Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu…

Na PAKIET STAY składa się zatem osiem elementów:
P1) Akademia Kompetencji Menedżerskich w zakresie Utrzymania
Aktywności Zawodowej Osób 50+ (AKM), obejmująca wsparcie
szkoleniowo‑doradcze menedżerów i właścicieli MŚP zatrudnia‑
jących pracowników w wieku 50+;
P2) Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w zakresie Utrzy‑
mania Aktywności Zawodowej Osób 50+ (AZZL), kierowana
do pracowników zajmujących się zasobami ludzkimi, zatrudnio‑
nych w MŚP;
P3) Akademia Rozwoju Kompetencji osób 50+ w zakresie Utrzyma‑
nia Własnej Aktywności Zawodowej (AKADEMIA 50+, A50+),
adresowana do pracowników w wieku 50+ zatrudnionych w MŚP;
P4) Emerytalne narzędzie diagnostyczne Age Positive, pozwalają‑
ce na autodiagnozę pracowników MŚP w wieku 50+, a w konse‑
kwencji lepsze rozpoznanie ich potrzeb przez zarządzających;
P5) BALANCE – pakiet w zakresie coachingu zdrowia, kierowany
do pracowników 50+;
P6) Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP z zakresu utrzyma‑
nia aktywności zawodowej;
P7) Kompendium wiedzy dla instytucji szkoleniowych z zakresu
utrzymania aktywności zawodowej;
P8) Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu z zakresu
utrzymania aktywności zawodowej.
Każda z Akademii obejmuje dedykowane poszczególnym
grupom bloki szkoleniowe w zakresie proaktywnego zarządzania
wiekiem, uwzględniające m.in. takie rozwiązania jak model zarzą‑
dzania skoncentrowanego na szukaniu rozwiązań, praca na zasobach
osób 50+, przeorientowanie stylu zarządzania – z autokratycznego
w trenerski czy rozwój kompetencji trenerskich pracowników HR.
Każda z Akademii obejmuje 96 godzin zajęć warsztatowych reali‑
zowanych w systemie weekendowym w grupach 15-osobowych.
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących
i są w maksymalnym stopniu dostosowane do uczestników i potrzeb
docelowych odbiorców wsparcia – pracowników w wieku 50+. Ozna‑
cza to, że mówiąc o dobrze znanych menedżerom czy pracownikom
HR zagadnieniach, wskazujemy na ich specyfikę z perspektywy za‑
rządzania pracownikami dojrzałymi w taki sposób, aby jak najlepiej
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wykorzystać ich potencjał i utrzymać ich aktywność zawodową
– z pożytkiem dla organizacji, ale też dla nich samych oraz całej
gospodarki i społeczeństwa.
Tabela 6.1. Bloki tematyczne Akademii STAY
AKADEMIA KOMPETENCJI AKADEMIA ZARZĄDZANIA
MENEDŻERSKICH
ZASOBAMI LUDZKIMI

AKADEMIA 50+

BLOK 1 (24 godz.)

BLOK 1 (24 godz.)

BLOK 1 (24 godz.)

Zarządzanie wiekiem

Model skoncentrowany
na rozwiązaniu

Model skoncentrowany
na rozwiązaniu
Rozwój kompetencji
interpersonalnych

BLOK 2 (24 godz.)

BLOK 2 (24 godz.)

BLOK 2 (24 godz.)

Zarządzanie
skoncentrowane
na rozwiązaniu

Praca na zasobach
pracowników 50+

Praca na zasobach
osób 50+ (samoocena
i przełamywanie
stereotypów)

BLOK 3 (24 godz.)

BLOK 3 (24 godz.)

BLOK 3 (24 godz.)

Praca na zasobach
pracowników 50+

Rozwój kompetencji
trenerskich w pracy
z grupą 50+

Zarządzanie wiekiem,
w tym mentoring

BLOK 4 (24 godz.)

BLOK 4 (24 godz.)

BLOK 4 (24 godz.)

Trening umiejętności
kierowniczych

Zarządzanie wiekiem

Radzenie sobie
ze stresem w sytuacjach
zawodowych
Źródło: opracowanie własne.

Akademie kierowane do reprezentantów pracodawców MŚP
– właścicieli, kierowników i pracowników zajmujących się zasoba‑
mi ludzkimi – służą docelowo wdrożeniu założeń MODELU STAY
w praktyce, dlatego będziemy się koncentrować na wskazaniu zasad
jego stosowania z wykorzystaniem innowacyjnego PAKIETU STAY.
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W szczególności Akademie obejmują następujące zagadnienia:
AKADEMIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH
• ZARZĄDZANIE WIEKIEM – uwzględnia m.in. wpływ zmian
demograficznych na funkcjonowanie MŚP, istotę zarządzania
wiekiem, narzędzia zarządzania wiekiem służące utrzymaniu
pracowników 50+ w zatrudnieniu, wykorzystanie produktów po‑
nadnarodowych w zarządzaniu wiekiem; zagadnienia te przed‑
stawione zostaną z perspektywy kadry zarządzającej MŚP;
• TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH – obejmuje
zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem, które służą
wypracowaniu trenerskiego stylu zarządzania, zakładającego
współuczestniczenie pracowników w procesie zarządzania;
• ZARZĄDZANIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIU,
w którym oprócz wskazania specyfiki tego modelu koncentro‑
wać się będziemy na jego głównych elementach – zarządzaniu
zmianą, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i zarządza‑
niu stresem; zagadnienia te przedstawione zostaną z perspekty‑
wy kadry zarządzającej MŚP;
• PRACA NA ZASOBACH PRACOWNIKÓW 50+ – przede
wszystkim wskażemy na potencjał pracowników 50+ (diagno‑
zę i planowanie jego rozwoju) oraz możliwości jego lepszego
wykorzystania w MŚP poprzez rozwiązania służące budowaniu
kultury organizacyjnej sprzyjającej utrzymaniu pracowni‑
ków 50+ w zatrudnieniu.
AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
• MODEL SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIU, w któ‑
rym oprócz wskazania specyfiki tego modelu koncentrować się
będziemy na jego głównych elementach – zarządzaniu zmianą,
przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i zarządzaniu stre‑
sem; zagadnienia te przedstawione zostaną z perspektywy ka‑
dry zarządzającej MŚP;
• PRACA NA ZASOBACH PRACOWNIKÓW 50+ – przede
wszystkim wskażemy na potencjał pracowników 50+. Istotne
będzie również wykształcenie przez pracowników HR umiejęt‑
ności diagnozowania potrzeb rozwojowych pracowników 50+
oraz dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących
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skutecznego motywowania, kreowania zaangażowania. Waż‑
ne jest także odwołanie do coachingu w pracy z osobami 50+
oraz spojrzenie na pracowników HR jako na ogniowo wsparcia
procesów decyzyjnych menedżerów;
• ROZWÓJ KOMPETENCJI TRENERSKICH W PRACY Z GRU‑
PĄ 50+, w którym uwzględnione zostaną podstawy pracy tre‑
nerskiej i andragogiki (uczenia osób dorosłych). Szczególnie
istotne będą zagadnienia związane z komunikacją i indywidu‑
alnym planem rozwoju;
• ZARZĄDZANIE WIEKIEM – uwzględnia m.in. wpływ zmian
demograficznych na funkcjonowanie MŚP, istotę zarządza‑
nia wiekiem, narzędzia zarządzania wiekiem służące utrzyma‑
niu pracowników 50+ w zatrudnieniu, wykorzystanie produk‑
tów ponadnarodowych w zarządzaniu wiekiem; zagadnienia
te przedstawione zostaną z perspektywy pracowników MŚP zaj‑
mujących się zasobami ludzkimi.
AKADEMIA 50+
• MODEL SKONCENTROWANY NA ROZWIĄZANIU, w któ‑
rym oprócz wskazania specyfiki tego modelu koncentrować się
będziemy na jego głównych elementach, w tym budowaniu go‑
towości do przyjmowania rozwiązań, myśleniu pozaschemato‑
wym i roli informacji zwrotnej;
• ROZWÓJ KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH, w któ‑
rym skupimy się na kluczowych w pracy zawodowej – komuni‑
kacji i asertywności;
• PRACA NA ZASOBACH OSÓB 50+ (SAMOOCENA I PRZE‑
CIWDZIAŁANIE STEREOTYPOM) – w trakcie dwudniowego
szkolenia uwzględnione zostaną zagadnienia związane z sa‑
mooceną i poczuciem własnej wartości oraz doskonaleniem
osobistej efektywności pracownika 50+. Główne zagadnienia
to: autodiagnoza, stymulowanie pozytywnego myślenia o sobie,
budowanie poczucia własnej wartości, stereotypy i samospeł‑
niająca się przepowiednia;
• ZARZĄDZANIE WIEKIEM, którego istotny element stanowić
będą rozwiązania transferowane od partnerów ponadnarodo‑
wych. Uczestnicy Akademii dokonają i wspólnie z trenerem
omówią wyniki autodiagnozy z wykorzystaniem Age Positive,
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jak również poznają rozwiązania wynikające z realizacji założeń
koncepcji salutogenezy w utrzymaniu aktywności zawodowej
(z wykorzystaniem narzędzia BALANCE). Uczestnicy poznają
też najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem wie‑
kiem (korzyści z perspektywy pracownika 50+). Cały dzień
szkoleniowy poświęcony zostanie MENTORINGOWI 50+,
w tym przygotowaniu pracownika dojrzałego do roli mentora;
• RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W SYTUACJACH ZAWO‑
DOWYCH – w bloku tym znacznie szerzej niż w pozostałych
Akademiach zajmiemy się tym właśnie obszarem modelu
skoncentrowanego na rozwiązaniu. Wśród podejmowanych
zagadnień znajdą się takie kwestie jak: stres w miejscu pracy,
zarządzanie stresem, sposoby zapewnienia równowagi między
pracą a życiem prywatnym.
W ramach Akademii przewiduje się następujące formy zajęć: ćwi‑
czenia indywidualne, zespołowe, warsztat, scenki, odgrywanie ról, tech‑
niki audiowizualne, analiza przypadków, dyskusja czy miniwykłady.
W skład PAKIETU STAY wchodzą także narzędzia transferowane
od partnerów zagranicznych. Produkty te podlegają modyfikacji, tak
by odpowiadały z jednej strony specyficznym polskim uwarunkowa‑
niom ich wdrożenia, z drugiej zaś założeniom realizowanego projektu.
Narzędzie Age Positive to emerytalne narzędzie diagnostyczne, któ‑
re zostało opracowane w Wielkiej Brytanii w ramach projektu dotyczą‑
cego różnorodności związanej z wiekiem. Narzędzie ułatwia dyskusję
pomiędzy menedżerami i pracownikami, a także planowanie obsady
pracowniczej na poziomie przedsiębiorstwa. Ma ono formę anonimo‑
wego kwestionariusza on‑line, który będzie dostępny na stronie WWW
projektu (www.stay.uni.lodz.pl). Kwestionariusz w części zasadniczej
obejmuje 34 pytania, zgrupowane w 5 głównych kategoriach: Rozwój
i warunki pracy; Kwalifikacje, wiedza i zdolności; Środowisko pracy;
Praca i plany emerytalne; Jakość życia. Pytania służą badaniu oczeki‑
wań i planów respondenta w powyższych obszarach. Narzędzie to zo‑
stało przez zespół projektu dostosowane do polskich warunków (Flynn,
2016) i jest bardzo proste w użyciu. Poprzez uproszczoną rejestrację
(należy podać jedynie imię i adres mailowy) pracownik 50+ otrzymuje
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kod do logowania, który umożliwia mu rozpoczęcie ankiety i powrót
do niej w dowolnym momencie. Co istotne, na zakończenie badania
generowana jest pisemna diagnoza. Wspólnie prowadzona analiza tej
diagnozy pod kątem opuszczenia organizacji jest okazją do nawiązania
i/lub zacieśnienia dialogu w ramach zarządzania wiekiem. Raport ten
może stanowić punkt wyjścia rozmowy między pracownikiem a pra‑
codawcą na temat potrzeb i oczekiwań obu stron z perspektywy jego
dalszej pracy zawodowej. Pozwoli to pracodawcy na:
• ocenę postawy starszych pracowników wobec wydłużenia okresu
aktywności zawodowej,
• ocenę grup ryzyka i grup z potencjałem w obszarze wydłużenia
aktywności zawodowej,
• identyfikację interwencji w obszarze zarządzania zasobami ludz‑
kimi, które mogą zadziałać na rzecz wydłużenia aktywności za‑
wodowej starszych pracowników w danej organizacji,
• ocenę procesów zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie nego‑
cjacji wzajemnie korzystnych planów emerytalnych.
Bez świadomej i permanentnie aranżowanej współpracy, wspartej
aktualną wiedzą i kompetencjami kierowniczymi utrzymanie na rynku
osób dojrzałych jest bardzo trudne. Zaletą narzędzia Age Positive jest
jego prostota, krótki czas niezbędny do wypełnienia oraz użyteczność nie
tylko dla kobiet i mężczyzn 50+, ale też ich bezpośrednich przełożonych.
BALANCE to narzędzie opracowane w Portugalii w ramach mię‑
dzynarodowego konsorcjum. Jest to coaching zdrowia dla profesjona‑
listów w edukacji dorosłych. Narzędzie ma formę podręcznika, który
będzie aplikowany i transferowany do Polski w ramach współpracy
z partnerem portugalskim. Narzędzie to wspiera osiąganie równowagi
między pracą a życiem prywatnym poprzez rozwój koncepcji salu‑
togenezy w edukacji dorosłych. Podręcznik składa się z sześciu mo‑
dułów, które oferują różne podejścia i metody w stosunku do sześciu
różnych aspektów „równowagi”: (1) Mój styl; (2) Moje zasoby; (3) Ja;
(4) Moje kontakty; (5) Mój plan; (6) Mój potencjał. Każda część jest
podzielona na tematy i subtematy oraz zawiera krótkie wprowadze‑
nie teoretyczne obejmujące odwołanie do salutogenezy. W ramach
podtematów zaproponowano narzędzia i ćwiczenia do pracy z grupą
i pracy indywidualnej uczestników coachingu (Miranda, Azevedo,
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2016). Podręcznik Balance zawiera wiele treści, materiałów i wzorów,
które mogą być aplikowane do procedur szkoleniowych. Wszystkie
tematy są przedstawiane w kontekście zdrowia psychospołecznego.
Istotnym narzędziem wsparcia działań ukierunkowanych
na utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 50+ są również
wypracowywane w projekcie kompendia. Są one dostępne na stronie
WWW projektu www.stay.uni.lodz.pl (zakładka Produkty).

7

http://dx.doi.org/10.18778/8088-969-9.08

Zarządzanie wiekiem
a wykorzystanie
potencjału
pracowników 50+
w MŚP

7.1. Zmiany demograficzne a działalność MŚP
Zaprezentowane wcześniej tendencje demograficzne składają się
na zjawisko zwane underpopulation, które wpływa na sytuację spo‑
łeczną krajów rozwiniętych, i tym samym organizacji działających
w obrębie tych państw. Najbardziej zagrożone pod tym względem
są państwa o starzejących się społeczeństwach, w szczególności Japo‑
nia, Włochy i Niemcy.
Wzrost stanu liczebnego pokolenia powyżej 60. roku życia będzie
odczuwalny aż do 2030 roku (Hayashi i inni, 2009, s. 9; Schimanek,
2010, s. 8). Prognozy dla Polski pokazują, że do 2030 roku krajowe za‑
soby ludzkie w wieku produkcyjnym zmniejszą się o ponad 4 miliony,
wzrośnie liczba osób w wieku powyżej 65 lat, których już w roku 2030
będzie ponad 8,5 miliona, a za około 20 lat prawie ¼ obywateli Polski
będzie miała więcej niż 64 lata.
W Polsce sektor MŚP już teraz zatrudnia niemal 78% wszystkich
pracowników powyżej 50. roku życia. Choć właściciele małych i śred‑
nich firm zatrudniają w tak dużym odsetku dojrzałych pracowników,
to, jak pokazują wyniki badań empirycznych, jedynie niewielka grupa
pracodawców z tego sektora deklaruje, że zarządza wiekiem (Jaki jest
stosunek…, 2014). Zdaniem ekspertów rynku pracy jest to niezwykle
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krótkowzroczny sposób myślenia, który stanowi zagrożenie dla sek‑
tora MŚP. Również rezultaty wywiadów przeprowadzonych w ramach
projektu STAY z przedstawicielami instytucji szkoleniowych pozwala‑
ją stwierdzić, że badani uważają, że pracodawcom z sektora MŚP brak
wiedzy na temat zarządzania wiekiem oraz uwarunkowań (głównie
demograficznych) stosowania tej metody. Respondenci dostrzegają
więc potrzebę wzbogacania wiedzy kadr kierowniczych na temat róż‑
norodności wiekowej zasobów ludzkich organizacji oraz przełamywa‑
nia negatywnych stereotypów dotyczących pracowników w wieku 50+
(Wojtaszczyk, 2016).
Większość polskich przedsiębiorców nie opracowała jak dotąd ani progra‑
mów ułatwiających zatrudnianie osób powyżej 50. roku życia, ani planów
zachęcających pracowników w wieku emerytalnym do pozostania w firmie.
Źródło: G. Gacki, Polskie firmy: brak reakcji na zmiany demograficzne, http://wiadomosci.
polska.pl/gospodarka/article,Polskie,id,347138.htm (dostęp: 21.01.2009).

Przedsiębiorcy mają obawy przed zatrudnianiem osób dojrzałych.
Ponad połowa z nich wybiera kandydatów młodszych i z reguły od‑
rzuca tych powyżej 50. roku życia. Na złożenie oferty pracy bardziej
dojrzałemu kandydatowi decyduje się jedynie około 20% polskich
organizacji (Belczyk, 2009).
Z drugiej strony pracodawcy nie dostrzegają także konieczności
zatrzymywania w organizacjach osób w wieku 50+. Przechodzenie
na emerytury wciąż traktują jako okazję do obniżania kosztów pracy
oraz redukcji niepewności wynikającej ze współpracy z dojrzałymi
pracownikami (tab. 7.1).
W rzeczywistości duża grupa osób 50+ reprezentuje pozytywne
nastawienie do pracy, którą traktują nie tylko jako źródło docho‑
dów, ale także, a może przede wszystkim jako „sposób na życie”.
W większości przypadków osoby w wieku 50+ wykonują swoje
obowiązki zawodowe rzetelnie i nie gorzej niż ich młodsi koledzy.
Wyjątkiem od tej reguły są zadania wymagające dużej siły fizycznej
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lub błyskawicznej reakcji na bodźce (Szukalski, 2006, s. 9). Biorąc
pod uwagę, że obecnie większość zawodów jest zdecydowanie mniej
wymagająca pod względem fizycznym niż w minionych latach,
dojrzali pracownicy mogą wiele wnieść do organizacji, których
są członkami.
Tabela 7.1. Najważniejsze obawy pracodawców związane z pracownikami w wieku 45+
Obawy

Odsetek wskazań

Obniżona wydajność pracy

19,1

Brak odpowiednich kwalifikacji

15,5

Niedostatek umiejętności o charakterze społecznym

15,0

Niska opłacalność zatrudniania dojrzałych pracowników

13,2

Źródło: Raport z badania „Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+
w województwie pomorskim”, WUP, Gdańsk 2009, za: A. Chłoń‑Domińczak, Ekonomiczne
skutki i uwarunkowania niskiej efektywności zawodowej osób 50+ w Polsce, [w:]
Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników,
Akademia Filantropii w Polsce, 2010, s. 20.

Duża część osób dojrzałych ma pozytywny stosunek do aktywności za‑
wodowej. Praca jest dla nich źródłem dochodów oraz stylem życia. Czyn‑
nikiem sprzyjającym utrzymaniu tej aktywności jest brak dyskryminacji
ze względu na wiek oraz możliwość kontynuowania zatrudnienia mimo
osiągnięcia wieku emerytalnego. W przypadku grupy pozytywnie nastawio‑
nej do pracy zwykle wystarczy, by pracodawca zadbał o ich dobrą kondycję
zdrowotną oraz dostosował warunki pracy do ewentualnych niedomagań
związanych z wiekiem.
Źródło: A. Richert‑Kaźmierska, K. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiekiem
w przedsiębiorstwach MSP – wybrane zagadnienia, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014, s. 18.

Pracownicy powyżej 50. roku życia to osoby znajdujące się
na etapie stabilizacji zawodowej, które starają się utrzymać swoją po‑
zycję na rynku pracy. Charakteryzuje ich coraz większa akceptacja
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tego, co osiągnęli, nie martwią się celami, których nie dali rady zre‑
alizować. Osoby w wieku 50+ troszczą się o swoje zdrowie i myślą
o tym, w jaki sposób utrzymać odpowiedni poziom życia na emery‑
turze. Mają życzliwy stosunek do innych ludzi i stają się coraz bar‑
dziej empatyczni. Odczuwają potrzebę dzielenia się wiedzą i wła‑
snym doświadczeniem, co sprzyja umacnianiu ich marki osobistej
jako ekspertów. Niekiedy szukają dla siebie „nowej formuły”, „no‑
wego miejsca” w świecie zawodowym (Woszczyk, Czernecka, 2013,
s. 015–016).
Mocne strony pracowników 50+:
dystans wobec problemów i sprawne ich rozwiązywanie, koncentracja
na ważnych sprawach, chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, bycie
ekspertem w swojej dziedzinie, znajomość obowiązujących procedur i do‑
brych praktyk, umiejętność wprowadzania nowych pracowników do or‑
ganizacji, znajomość reguł wzajemnej współpracy, kontakty na zewnątrz,
umiejętność kalkulowania ryzyka.
Źródło: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik
do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź 2013, s. 016.

Warto zwrócić także uwagę na mocne strony dojrzałych przed‑
siębiorców. Są oni tak samo dobrze wykształceni jak ich młodsi
konkurenci, lecz mają zdecydowanie większe doświadczenie w zarzą‑
dzaniu. Ponadto wzbudzają zaufanie, charakteryzuje ich umiejętność
odpowiedniego zachowania się w relacjach biznesowych, prowadzone
przez nich firmy są trwalsze.
Przynajmniej od kilku lat w Polsce podejmuje się działania
na rzecz wydłużania życia zawodowego i „w konsekwencji mamy
do czynienia z powolnym dostosowywaniem się do nowych realiów
demograficznych oraz rozpowszechnianiem się nowego sposobu
myślenia dostrzegającego w starzeniu się ludności nie zagrożenia
dla dalszego funkcjonowania państwa i społeczeństwa, lecz szansę
urzeczywistnienia odwiecznego marzenia ludzkości o długim życiu

Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie potencjału pracowników 50+ w MŚP

113

w zdrowiu i dostatku” (Szukalski, 2006, s. 9). Duże znaczenie ma
tu też popularyzacja rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem,
których celem jest m.in. dywersyfikacja zespołów pracowniczych
pod względem wieku.

7.2. Istota zarządzania wiekiem
Termin „zarządzanie wiekiem” pochodzi od angielskiego Age
Management (Age – wiek, Management – zarządzanie) i w literaturze
z zakresu nauk społecznych pojawił się stosunkowo niedawno. Zarzą‑
dzanie wiekiem to zarządzanie osobami 50+ (dojrzałymi). Jest to pro‑
ces zaplanowany i realizowany przy uwzględnieniu nowej zmiennej
– dojrzałego pracownika. Zarządzanie wiekiem nie powinno być
utożsamiane z zarządzaniem różnorodnością (wiek jest tylko jed‑
nym z kryteriów różnorodności) czy z zarządzaniem pracownikami
w różnym wieku (zarządzanie międzygeneracyjne). Choć w Stanach
Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, takich jak Finlandia,
Szwecja czy Wielka Brytania, zarządzanie wiekiem rozwija się od po‑
nad dwudziestu lat, w Polsce zaczęto o nim mówić dopiero niespełna
dziesięć lat temu (Warwas, 2016).
Zarządzanie wiekiem realizowane jest na trzech poziomach:
1) makro – szeroko rozumiane działania interwencyjne i profilak‑
tyczne ze strony państwa, mające na celu poprawę ogólnej sytuacji
starszych pracowników na rynku pracy;
2) mikro (poziom organizacyjny) – dopasowanie celów i technik za‑
rządzania do szczególnych cech dojrzałych członków organizacji;
3) jednostkowym – podejmowanie indywidualnych działań, głównie
w zakresie szeroko rozumianego rozwoju, w odniesieniu do po‑
szczególnych zatrudnionych.
Na poziomie mikro zarządzanie wiekiem zdefiniować można jako metodę
zarządzania organizacją, która poprzez zastosowanie różnorakich narzędzi
pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału osób 50+ (dojrzałych).
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Age Management można także traktować w kategoriach strate‑
gicznego podejścia do zarządzania. A wynika to z tego, że strategia
ogólna oraz strategia zarządzania zasobami ludzkimi w coraz więk‑
szym stopniu muszą uwzględniać zewnętrzne uwarunkowania o cha‑
rakterze demograficznym. Zarządzanie wiekiem jest zatem kluczowe
dla sprawnego działania organizacji (rys. 7.1).
Otoczenie demograficzne jako determinanta działalności organizacji

ä
Strategia zarządzania
zasobami ludzkimi

Strategia ogólna organizacji

Strategia zarządzania wiekiem

ä
Taktyczne i operacyjne plany zarządzania wiekiem

ä
Narzędzia zarządzania wiekiem

ä
Rezultat: efektywne wykorzystanie potencjału osób 50+ (dojrzałych)

Rys. 7.1. Zarządzanie wiekiem jako strategiczne podejście do zarządzania organizacją
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Ilmarinen, Towards a Longer Worklife!
Ageing and the Quality of Worklife in the European Union, Finnish Institute of Occupational
Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 2005, s. 235.

Przyjęcie w zarządzaniu wiekiem perspektywy strategicznej wy‑
maga określenia typu realizowanej strategii. Rodzaj strategii zarzą‑
dzania wiekiem zależy w głównej mierze od poziomu uświadomienia
sobie przez kadrę kierowniczą skali wyzwań związanych z wiekiem
pracowników oraz od podejścia zarządzających do tychże proble‑
mów. Zgodnie z typologią M. Wallin i T. Hussiego można wyróżnić
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pięć strategii Age Management. Są to: (1) strategia rozwiązywania
problemu skąpych zasobów; (2) strategia obniżania wymogów pracy;
(3) strategia wzmacniania zasobów osobistych; (4) strategia nauki
międzypokoleniowej; (5) strategia cyklu życia (tab. 7.2). Strategie 1 i 2
stanowią przykłady działań reaktywnych, podejmowanych na skutek
zmian w otoczeniu firmy. Z kolei strategie 3–5 charakteryzuje proak‑
tywne podejście do pojawiających się wyzwań.
Tabela 7.2. Charakterystyka reaktywnych i proaktywnych strategii zarządzania wiekiem

Rozwiązywanie problemu
skąpych zasobów

Charakterystyka
Wykorzystanie reaktywnych narzędzi charakterystycznych dla za‑
rządzania wiekiem nie wynika z uświadomienia sobie problemów
związanych ze starzeniem się, ale raczej z potrzeb biznesowych
i ekonomicznych organizacji. Najczęstszym powodem ich stosowa‑
nia jest brak wykwalifikowanych pracowników, który sprawia, że or‑
ganizacja decyduje się na zatrudnienie i szkolenie osób dojrzałych
(często byłych pracowników lub bezrobotnych). Zatrudnienie star‑
szych pracowników wymaga dopasowania zadań do ich możliwości
fizycznych, np. zmniejszenia obciążeń lub skrócenia czasu pracy.

Obniżanie wymogów pracy

Strategia reaktywna

Typ strategii
zarządzania
wiekiem

Punktem wyjścia jest dostrzeżenie, że dojrzali pracownicy mają
problemy z dalszą pracą na swoich stanowiskach; są mniej sprawni
fizycznie i odporni, więc wymagają większej uwagi i elastyczności
ze strony pracodawcy. Stosowane instrumenty mają na celu roz‑
wiązanie bieżących problemów poprzez: obniżenie fizycznych wy‑
magań pracy; reorganizację czasu pracy; przydzielenie starszym
pracownikom na stałe zadań wymagających mniejszej siły fizycz‑
nej; oferowanie dodatkowych dni wolnych od pracy; kontrolę er‑
gonomicznych aspektów środowiska pracy i zadań; poradnictwo
w zakresie kariery zawodowej w celu ułatwienia dojrzałym pra‑
cownikom przygotowania planów na okres dalszego zatrudnienia
lub sprawnego przejścia na emeryturę.
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Tab. 7.2. (cd.)

Wzmacnianie osobistych
zasobów

Przesłanką do stosowania tej strategii jest przekonanie, że starsi
pracownicy są mniej pewni niż młodsi, jeśli chodzi o ich zdrowie,
kompetencje i nastawienie. Strategia wzmacniania zasobów oso‑
bistych nie tylko obniża wymogi pracy, lecz także uwalnia dostęp‑
ne zasoby. Najczęstszym działaniem mającym zwiększyć zdolność
starszych do wykonywania pracy jest szeroko rozumiana promocja
zdrowia w miejscu zatrudnienia. Wykorzystuje się: rehabilitację me‑
dyczną; zwiększenie dostępności zdrowych posiłków refundowa‑
nych przez pracodawcę; koleżeńskie grupy wsparcia dla osób rzu‑
cających palenie czy odchudzających się; zakładowe siłownie lub
refundację kosztów aktywności fizycznej; permanentną edukację;
programy szkoleniowe dostosowane do potrzeb dorosłych.

Nauka międzypokoleniowa

Charakterystyka

Podstawą tej strategii jest założenie, że starzenie się pracowników
to szansa dla organizacji. Docenia się umiejętności oraz doświad‑
czenie starszych pracowników oraz wykorzystuje ich w charakterze
konsultantów, koordynatorów, trenerów i mentorów. Wiedza prze‑
pływa w obu kierunkach: od starszych pracowników do młodszych
oraz od młodszych do dojrzałych. Stosowane środki zarządzania
wiekiem pozwalają budować w organizacji pozytywne nastawienie
do dojrzałego wieku. Nauka międzypokoleniowa opiera się także
na: szkoleniu kadry kierowniczej w zakresie tematyki związanej
ze starzeniem się pracowników; podejmowaniu działań promują‑
cych zdrowie i dobrostan zatrudnionych osób; zapewnieniu dostę‑
pu do szkoleń pracowniczych bez względu na wiek.

Podejście bazujące
na przebiegu życia

Strategia proaktywna

Typ strategii
zarządzania
wiekiem

Strategia ta opiera się na wykorzystaniu proaktywnych środków
zarządzania wiekiem połączonych z ogólną wrażliwością firmy
na różnorodność zasobów ludzkich. Bodźcem do działania nie jest
niepokój o starzenie się pracowników, ale chęć zapewnienia wszyst‑
kim równych szans. W praktyce: pozyskuje się pracowników zróż‑
nicowanych wiekowo i etnicznie; stosuje rekrutację wewnętrzną
w celu zapewnienia różnorodności zespołów pracowniczych; nie
dyskryminuje się w żadnym etapie zarządzania zasobami ludzkimi;
oferuje się elastyczne warunki pracy, pozwalające na zachowanie
równowagi między sferą prywatną a zawodową, wszystkim pracow‑
nikom, niezależnie od ich wieku, płci czy innych specyficznych cech.

Źródło: M. Wallin, T. Hussi, Best Practices in Age Management – Evaluation
of Organisation Cases. Final Report, Finnish Work Environment Fund, Helsinki 2011,
za: I. Warwas, Zarządzanie wiekiem jako kwestia strategiczna dla współczesnych
organizacji. Raport wewnętrzny, materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2017.
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Zarządzanie wiekiem zdeterminowane jest nie tylko przez oto‑
czenie organizacji, ale także przez strukturę i kulturę organizacyjną
(rys. 7.2). Struktura określa podział władzy, pracy, uprawnień i od‑
powiedzialności członków organizacji. Jest zatem wyznacznikiem
tego, kto i w jakim zakresie odpowiada w organizacji za zarządzanie
wiekiem. Przyjmuje się, że zarządzanie wiekiem powinno być domeną
kierownictwa wszystkich szczebli zarządzania, a organizatorem i ini‑
cjatorem działań mogą być służby personalne. Z kolei kultura orga‑
nizacyjna jest wzorem podstawowych, przyjmowanych przez grupę
założeń, które są uważane za wartościowe i przekazywane w procesie
socjalizacji nowym członkom. Elementy te mogą wspierać realizację
strategii zarządzania wiekiem, tworząc klimat przyjazny dojrza‑
łym pracownikom, atmosferę równouprawnienia i różnorodności
(Warwas, 2016, s. 112).

Struktura organizacji

â Zarządzanie wiekiem á Kultura organizacyjna

Rys. 7.2. Zarządzanie wiekiem a struktura i kultura organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie I. Warwas, Postawy wobec aktywności
zawodowej starszych pracowników – perspektywa pracodawców, „Edukacja Ekonomistów
i Menedżerów” 2016, nr 1(39).

Zarządzanie wiekiem wpisuje się zatem także w koncepcję zarzą‑
dzania różnorodnością, zgodnie z którą szanować należy wszystkie
aspekty różnorodności wynikające z tożsamości człowieka, gdyż
przynosi to wymierne korzyści nie tylko jednostce, ale także organi‑
zacji. Zarządzanie wiekiem opiera się więc na przeciwdziałaniu ste‑
reotypom (szczególnie tym negatywnym) i uprzedzeniom związanym
z wiekiem oraz dyskryminacji ze względu na wiek, czyli ageizmowi
(wiekizmowi).

118

Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu…

Stereotyp to uproszczone, niedostatecznie uzasadnione, a nieraz fałszywe
zbiorowe przekonanie dotyczące pewnej grupy osób, zwykle niewrażliwe
na argumentację.
Z utrwalonych w społeczeństwie stereotypów mogą wynikać uprzedzenia.
Uprzedzenie to wroga bądź negatywna postawa w stosunku do członków
zdefiniowanej społecznie grupy, która polega na odrzucaniu czegoś lub ko‑
goś bez racjonalnych przesłanek i nakazuje „być przeciw”.
Stereotypy i uprzedzenia mogą przekształcać się w krzywdzące traktowanie
lub przemoc, czyli dyskryminację.
Choć związek między stereotypizacją a uprzedzeniami jest słaby i pełen
sprzeczności, to w praktyce stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja stano‑
wią często nierozłączną triadę.
Źródło: C.N. Macnare, M. Hewstone, Ch. Stangor, Stereotypy i uprzedzenia – najnowsze
ujęcie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 225–254.

Zarządzanie wiekiem przynosi organizacji wiele korzyści. Do naj‑
ważniejszych z nich zalicza się (Neagle, Walker, 2006, s. 5–6): war‑
tości płynące z różnorodności wiekowej pracowników, zachowanie
w organizacji unikalnego kapitału ludzkiego, dostosowanie struktury
wiekowej pracowników do starzejącej się bazy klientów firmy. Za‑
rządzanie wiekiem ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej
przede wszystkim dzięki (Schimanek i inni, 2013, s. 12):
• pozyskaniu (lub utrzymaniu) pracowników 50+ w sytuacji bra‑
ku młodszych kandydatów na rynku pracy,
• zmniejszeniu kosztów związanych z rekrutacją, rotacją i kształ‑
ceniem pracowników,
• budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy i zaufania
wśród pracowników, co wzmacnia ich motywację do pracy i lo‑
jalność wobec firmy,
• tworzeniu rozpoznawalnej marki przez firmę i wzrostowi zaufa‑
nia do niej w jej otoczeniu (wśród kooperantów, klientów, part‑
nerów), co także ułatwia funkcjonowanie,
• dostosowaniu wieku pracowników do wieku klientów, co rów‑
nież zwiększa zaufanie do firmy i sprzyja podnoszeniu poziomu
lojalności klientów,
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• promowaniu pozytywnego wizerunku firmy bezpośrednio
wśród jej potencjalnych klientów, co ułatwia ich pozyskanie,
• czerpaniu profitów z różnorodności kompetencji odmiennych
pokoleń,
• zwiększaniu kreatywności i efektywności działania w zespołach
międzypokoleniowych, które pozwalają łączyć najlepsze ele‑
menty potencjału młodszych i starszych członków organizacji.

7.3. Tradycyjne i współczesne podejście
do zarządzania wiekiem
Tradycyjnie zarządzanie wiekiem kojarzone jest z zarządzaniem
zasobami ludzkimi. W takim ujęciu, adekwatnie do procesu za‑
rządzania zasobami ludzkimi, w którym wyróżnia się fazę wejścia
pracownika do organizacji, przejścia i wyjścia, mówi się o trzech
grupach działań zarządzania wiekiem: (1) wspierających pozyskanie
pracowników 50+; (2) służących utrzymaniu zasobów pracy w wie‑
ku dojrzałym; (3) pomagających w rozstaniu się z osobami powyżej
50. roku życia (tab. 7.3).
Tabela 7.3. „Tradycyjne” obszary zarządzania wiekiem
Faza zarządzania
zasobami ludzkimi

Obszary/subprocesy zarządzania wiekiem
Planowanie zatrudnienia

Wejście

Rekrutacja
Selekcja
Adaptacja
Ocenianie

Przejście

Wynagradzanie
Szkolenie
Zarządzanie karierą

Wyjście

Zwalnianie
Kierowanie samoistnymi odejściami z organizacji
Źródło: opracowanie własne.
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W bardziej „współczesnym” podejściu do zarządzania wiekiem
akcentuje się przede wszystkim konieczność motywowania pracowni‑
ków 50+. Główną rolę odgrywają tu:
1) rozwój, przede wszystkim poprzez szkolenia i uczestnictwo w pro‑
cesach międzygeneracyjnego transferu wiedzy;
2) kształtowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym
(Work‑Life Balance – WLB);
3) promocja zdrowia i kształtowanie ergonomicznych warunków
pracy.
Motywowanie uznawane jest obecnie za podstawowy czyn‑
nik zaangażowania organizacyjnego. Z kolei zaangażowanie spra‑
wia, że przywiązany do firmy pracownik nie planuje się z nią rozstać
(rys. 7.3).

Motywowanie dojrzałych
pracowników: rozwój,
kształtowanie WLB,
promocja zdrowia
i ergonomia

â

Zaangażowanie
organizacyjne
dojrzałych
pracowników

â

Utrzymanie
dojrzałych
pracowników

Rys. 7.3. Od motywowania do utrzymania w organizacji pracowników 50+ – współczesne
podejście do zarządzania wiekiem
Źródło: opracowanie własne.
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Dobra praktyka
Wodociągi Płockie to przedsiębiorstwo z ponad 120-letnią tradycją. To śred‑
niej wielkości firma, zatrudniająca ok. 250 osób, z czego 40% stanowią
pracownicy w wieku 50+ (30 pracowników ma ponad 40-letni staż pracy).
Firma nie stosuje „specjalnych” rozwiązań adresowanych do osób
w wieku 50+, ale stara się uwzględniać potrzeby dojrzałych pracowników
i zapobiegać przejawom dyskryminacji ze względu na wiek. Podejście fir‑
my polega na tworzeniu dobrych warunków i przyjaznej atmosfery pracy
dla wszystkich pracowników, bez względu na wiek czy rodzaj wykonywanej
pracy. Założeniem jest utrzymywanie zatrudnienia pracowników do ich
przejścia na emeryturę, a jeżeli są chętni i zdolni do pracy, także dłużej.
Stosowanie rozwiązań przyjaznych pracownikom 50+ wynika z jednej
strony z tradycji firmy związanej ze świadczeniem usług komunalnych,
a z drugiej strony z potrzeb i możliwości pracowników 50+, którzy stanowią
dużą część załogi. Ponadto w branży, w której firma się specjalizuje, liczą się
doświadczenie oraz znajomość infrastruktury.
Podejmowane działania:
• Firma integruje pracowników i ich rodziny, organizując imprezy okoliczno‑
ściowe oraz wspierając aktywność sportową i społeczną zatrudnionych.
• Przedsiębiorstwo nie zwalnia pracowników przed emeryturą lub przed
wejściem w okres ochronny.
• W procesie zatrudniania znaczenie mają kompetencje, a nie wiek osoby
przyjmowanej do pracy.
• Wiek nie ma także znaczenia w planowaniu kariery zawodowej, polityce
awansów i dostępie do szkoleń.
• Przedsiębiorstwo dba o emerytowanych pracowników: utrzymuje kon‑
takt i organizuje dla nich spotkania okolicznościowe.
• W miarę potrzeb stosowany jest elastyczny czas pracy, co umożliwia łą‑
czenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.
• Na domowej stronie internetowej firmy dostępne są statystyki dotyczące
załogi, w tym także podziału według grup wiekowych. Firma zwraca szcze‑
gólną uwagę na osoby, które były związane z firmą przez cały okres pracy
zawodowej. Na stronie WWW jest również „Lista osób, które spędziły całe
życie zawodowe w naszej firmie – od zatrudnienia do emerytury”. Można
tam też znaleźć informację o liczbie osób z najdłuższym stażem pracy.
Źródło: K. Rybińska, Przykłady dobrych praktyk w zakresie utrzymania aktywności
zawodowej osób 50+. Raport wewnętrzny, materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2016.
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8.1. Rozwój dojrzałych pracowników
sektora MŚP
Rozwój obejmuje wszystkie sfery istnienia jednostki: od fizycznej,
poprzez emocjonalną, intelektualną, po społeczną, etyczną itd. Celem
rozwoju jest coraz lepsze poznanie siebie, dążenie do bycia indywidual
nością, do stawania się sobą.
Rozwój człowieka w organizacji rozpoczyna się wraz z decyzją
o zatrudnieniu i kończy się w momencie rozstania z instytucją (choć
nie zawsze). Wskazuje się na cztery aspekty tego rozwoju: (1) indywi‑
dualny – organizacja dąży do zaspokojenia potrzeb poszczególnych
zatrudnionych; (2) grupowy – zaspokajanie potrzeb formalnych i nie‑
formalnych zespołów pracowniczych; (3) organizacyjny – potrzeby
rozwojowe rozpatrywane z punktu widzenia całej instytucji; (4) mar‑
ketingowy – w procesach rozwojowych uwzględniane są także ocze‑
kiwania podmiotów zewnętrznych pozostających w relacjach z firmą.
Rozwój zasobów ludzkich organizacji istotny jest także z punk‑
tu widzenia konieczności kształcenia się przez całe życie (Lifelong
Learning). Kształcenie przez całe życie, opierające się na czterech fi‑
larach edukacji (rys. 8.1), jest ogólną wartością i jednocześnie indy‑
widualnym procesem stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia
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swoich kwalifikacji ogólnych i zawodowych, niezbędnym dla utrzy‑
mania biegłości i przydatności osób w ich życiu osobistym, w pracy
oraz w aktywności obywatelskiej.
Uczyć się, aby wiedzieć i…

â …zdobyć narzędzia zrozumienia

Uczyć się, aby działać i…

â środowisko

Uczyć się, aby żyć wspólnie i…

Uczyć się, aby być, czyli…

…móc oddziaływać na swoje

â

…współpracować z innymi
na wszystkich płaszczyznach
działalności ludzkiej

â

…wszechstronnie się rozwijać,
troszczyć się o rozwój niezależnego
myślenia, zdolności krytycznego
osądu, uczuć i fantazji

Rys. 8.1. Cztery filary edukacji
Źródło: Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku
pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich,
Warszawa 1998.

Aktywnie czy nie po pięćdziesiątce?
Brak chęci podnoszenia kwalifikacji przez osoby w wieku 50+ w Polsce to
jedna z niekorzystnych tendencji, która utrzymuje się od 2011 roku – tak
wynika z III edycji badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
„Bilans Kapitału Ludzkiego”. Wyniki raportu jednoznacznie wskazują
na konieczność intensyfikacji działań na rzecz promocji aktywności za‑
wodowej wśród osób w wieku 50+ oraz wdrażania wśród tej grupy idei
lifelong learning.
Źródło: Aktywnie czy nie po 50-tce?, http://seniorzy.uml.lodz.pl/w-250.html (dostęp:
12.12.2016).
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Człowiek rozwija się przez całe życie. W okresie dorosłości, obej‑
mującym fazę wzrostu, eksploracji, tworzenia, stabilizacji i schyłku,
przed jednostką pojawiają się nowe wyzwania (tab. 8.1). Łatwiej jest,
jeśli człowiek dorosły nie staje przed nimi sam, lecz otrzymuje pomoc
od organizacji, której jest członkiem.
Tabela 8.1. Zadania rozwojowe okresu dorosłości
Mikrofaza okresu dorosłości

Zadania rozwojowe

Wzrost

Akceptowanie własnych ograniczeń

Eksploracja

Identyfikacja nowych zadań zawodowych

Tworzenie

Rozwijanie nowych umiejętności

Stabilizacja

Ochrona przed rywalizacją

Schyłek

Koncentrowanie się na rzeczach ważnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Paszkowska‑Rogacz, Psychologiczne
podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2003.

W szerokim znaczeniu rozwój zasobów ludzkich organizacji ozna‑
cza każdą zmianę w stanie osobowym firmy odbywającą się w określo‑
nym czasie, która dotyczyć może wielkości, struktury lub kompetencji
pracowników. Rozwój to proces wielowymiarowy, który dokonuje się
na wiele sposobów. Do podstawowych narzędzi rozwijania zasobów
ludzkich organizacji zalicza się: szkolenia, zarządzanie karierą, prze‑
sunięcia kadrowe (rys. 8.2).

R o z w ó j p r a c o w n i k ó w 5 0+

ä

ä

ä

Szkolenia

Zarządzanie karierą

Przesunięcia kadrowe

Rys. 8.2. Instrumentarium rozwoju pracowników 50+
Źródło: opracowanie własne.
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W małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce nie ma tradycji
rozwijania pracowników, a tym bardziej pracowników dojrzałych. Im
mniejszy jest przedsiębiorca, tym mniejszą wagę przywiązuje do in‑
westycji w zasoby ludzkie, które traktuje często na równi z innymi
czynnikami produkcji (Wiatrak, 2005, s. 6). Trzeba jednak pamiętać,
że w małych organizacjach często nie ma możliwości (ze względu
na płaską strukturę organizacyjną) awansowania pracowników, tym
samym ograniczone są działania w obszarze kształtowania karier
wewnątrz firmy. Dlatego też w sektorze MŚP najczęściej stosowaną
formą rozwoju są szkolenia, pod pojęciem których rozumie się pro‑
ces celowego wzbogacania wiedzy, umiejętności oraz kształtowania
postaw i zachowań pracowniczych niezbędnych z punktu widzenia
teraźniejszych oraz przyszłych potrzeb organizacji oraz samych za‑
trudnionych (rys. 8.3).
W małych firmach koszt szkolenia na osobę jest wyższy niż w du‑
żych przedsiębiorstwach, a straty w działaniu ze względu na koniecz‑
ność oddelegowania pracowników na szkolenie mogą być większe
(trudniej ich zastępować). Istnieje zatem zależność między wielkością
organizacji a udziałem w szkoleniach: im większa firma, tym więcej
szkoleń oferowanych pracownikom (Farvaque i in., 2011, s. 17).

Rozpoznanie
potrzeb
szkoleniowych

â

Określenie
celu/celów
szkolenia

á

á

Realizacja
szkolenia

â

â

ã
á

á

á

á

á

á

á

Ocena
efektów
szkolenia

ä
á

Rys. 8.3. Proces szkolenia i jego składowe
Źródło: J. Stredwick, Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Helion, Gliwice 2005,
s. 121.
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W sektorze małych i średnich firm raczej nie przywiązuje się wagi do identy‑
fikowania zapotrzebowania na szkolenia – prawie ⅓ menedżerów małych
przedsiębiorstw przyznaje, że w ogóle nie analizuje tego typu potrzeb. Tam
gdzie identyfikacja potrzeb się odbywa, opiera się przede wszystkim na in‑
tuicji przełożonych lub samych pracowników.
W małych i średnich organizacjach cele szkoleniowe wynikają często
z uczestnictwa pracowników w „okazyjnych” (przeważnie bezpłatnych)
kursach organizowanych dla tego typu przedsiębiorstw. Punktem wyjścia
w procesie szkolenia nie są zatem potrzeby organizacji czy pracowników,
lecz oferta firm szkoleniowo‑doradczych.
Tylko 51% firm z sektora MŚP w Polsce organizuje szkolenia dla pracowni‑
ków. Aż 56% mikro i małych przedsiębiorstw w ogóle nie finansuje żadnych
szkoleń wzbogacających wiedzę czy umiejętności pracowników. Najmniej‑
szą popularnością wśród małych i średnich firm cieszą się kursy związane
z doskonaleniem umiejętności społecznych.
Małe i średnie organizacje z reguły nie oceniają systematycznie efektów
szkoleń lub robią to w sposób intuicyjny (poprzez nieformalną obserwację
pracownika, który ukończył szkolenie).
Źródło: M. Kubisz, Rozwój umiejętności i szkolenia w MSP. Analiza subregionu
sosnowieckiego, Polska, OECD, 2010, s. 40; A. Zakrzewska‑Bielawska, Zarządzanie
zasobami ludzkimi w MSP w kontekście zachowań innowacyjnych, [w:] J. Otto,
R. Stanisławski, A. Maciaszczyk (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia
konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na Jednolitym Rynku Europejskim,
Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 89;
A. Różański, Dobór szkoleń pracowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach
– analiza zjawiska, „e‑mentor” 2012, nr 5(47), s. 76.

Firmy z sektora MŚP mają zatem wiele do zrobienia w sferze
szkolenia. Dodatkowo, biorąc pod uwagę konieczność zatrzymywania
w organizacjach pracowników dojrzałych, można stwierdzić, że po‑
winny postawić na rozwój osób 50+, w którym zasadnicze znaczenie
ma właściwa realizacja wszystkich etapów procesu szkolenia.
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8.1.1. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych dojrzałych
pracowników i określanie celu szkolenia

Diagnoza potrzeb szkoleniowych pozwala ustalić, czy szkolenia
są potrzebne (jeśli tak, to jakie) i czy dzięki nim organizacja będzie
radziła sobie lepiej z realizacją bieżących i przyszłych zadań. Rozpo‑
znanie potrzeb w zakresie szkolenia pomaga określić lukę kompe‑
tencyjną (rys. 8.4), czyli różnicę pomiędzy poziomem kompetencji
wymaganych do wykonywania zadań a poziomem kompetencji aktu‑
alnie posiadanych.
Kompetencje
wymagane/
oczekiwane przez
pracodawcę

â

LUKA KOMPETENCYJNA
OSÓB 50+

Kompetencje

á pracowników 50+

ä
Wiedza i umiejętności zawodowe
Uprawnienia wymagane do wykonywania zawodu,
zadań lub konkretnych czynności zawodowych
Doświadczenie zawodowe
Motywacja do pracy

Rys. 8.4. Luka kompetencyjna pracowników dojrzałych
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Górniak (red.), Kompetencje Polaków
a potrzeby polskiej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
2014, s. 41.

Przedstawione na rysunku 8.4 obszary luk kompetencyjnych
dotyczą Polski jako całości. Ponieważ w każdej firmie luki mogą
wyglądać nieco inaczej, pracodawca (szczególnie mały, który nie
może pozwolić sobie na „zmarnowanie” środków na niepotrzebne
szkolenie) powinien jak najdokładniej określić konkretne potrzeby
szkoleniowe. Istnieje wiele źródeł informacji o potrzebach szkole‑
niowych (np. monitoring zmian zachodzących w otoczeniu firmy lub
plan działania firmy), lecz najważniejszym z nich są sami pracownicy.
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Zainspiruj się!
Pracownicy są najlepszym źródłem informacji o potrzebach szkoleniowych.
Procesy doradcze i komunikacji z kierownictwem mogą ujawnić luki, które
da się uzupełnić poprzez szkolenie. Ważne jest samo słuchanie tego, co ma
do powiedzenia załoga, a pozytywne reagowanie na jej propozycje w kwe‑
stii szkoleń zawsze spotyka się z dobrym przyjęciem.
Takie podejście do diagnozy potrzeb szkoleniowych nazywa się „demokra‑
tycznym” lub „życzeniowym”.
Źródło: J. Stredwick, Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Helion, Gliwice 2005,
s. 121.

Pytanie pracowników o potrzeby szkoleniowe jest szczególnie
istotne w przypadku osób w wieku 50+. Trzeba bowiem pamiętać,
że dorośli, czego dowodzą liczne badania andragogów (specjalistów
od uczenia się i nauczania dorosłych), uczą się tego, czego chcą się
uczyć – niezbyt chętnie natomiast uczą się czegoś, co ich nie inte‑
resuje lub w czym nie dostrzegają wartości (Illeris, 2009, s. 88). Nie
mają motywacji do udziału w szkoleniu, którego tematyka została im
narzucona bez jakiejkolwiek konsultacji. W celu ustalenia potrzeb
szkoleniowych wspólnie z pracownikiem 50+ można wykorzystać
ideę indywidualnego kontraktu szkoleniowego, która zakłada usta‑
lenie: celu uczenia się, strategii uczenia się, oczekiwanych osiągnięć
oraz kryteriów oceny osiągnięć.
Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych stanowi podstawę okre‑
ślenia celu lub wiązki celów szkoleniowych dla danego pracownika
lub zespołu. Przy konstruowaniu celu szkolenia należy przestrzegać
zasady, zgodnie z którą cel powinien być: specyficzny, mierzalny,
akceptowalny, realistyczny, terminowy. Odpowiednie sformułowanie
celu pomaga oszacować przydatność szkolenia oraz przeprowadzić
jego rzetelną ewaluację z punktu widzenia całej organizacji.
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KONTRAKT UCZENIA SIĘ

Imię: …………………………..

Cele uczenia się

Strategie
uczenia się
i niezbędne
zasoby

Wykaz
oczekiwanych
osiągnięć

Kryteria oceny
osiągnięć

1

2

3

Źródło: M.S. Knowles, E.F. Holton, R.A. Swanson, Edukacja dorosłych. Podręcznik
akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 246.

8.1.2. Realizacja szkolenia

Potrzeby szkoleniowe determinują sposób realizacji szkolenia,
czyli wykorzystania konkretnych technik i metod. Z punktu widzenia
miejsca prowadzenia szkolenia techniki te dzieli się na realizowane
na stanowisku pracy (on‑the‑job) i poza stanowiskiem (off‑the‑job)
(rys. 8.5 oraz tab. 8.2 i 8.3). Metodą, która poniekąd łączy możliwości
szkoleń stanowiskowych i pozastanowiskowych, jest e‑learning.
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Techniki

Szkolenie off-the-job

Obserwacja/pokaz
Zadanie zlecone/zastępstwo
Rotacja na stanowiskach pracy
Coaching
Mentoring

Wykład
Konferencja
Trening
Analiza przypadku
Outdoor

Istota

Szkolenie on-the-job
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Skuteczniejsze niż inne metody
szkolenia; pozwala poznać
realia miejsca zatrudnienia;
rozwija potencjał pracy poprzez
praktyczne wykonywanie zadań
(learning by doing); eliminuje etap
transformacji wiedzy teoretycznej
w działanie w praktyce

Służy przede wszystkim
do wzbogacenia wiedzy (także
ogólnej) lub kształtowania
zachowań pracowniczych;
możliwość wykorzystania zdobytej
wiedzy następuje dopiero
po zakończeniu szkolenia

E - l e a r n i n g
Rys. 8.5. Techniki szkolenia na stanowisku i poza stanowiskiem pracy
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8.2. Charakterystyki najczęściej stosowanych technik szkoleń stanowiskowych
Technika
szkolenia

Charakterystyka

Obserwacja
Pokaz

Obserwacja ma na celu wyeliminowanie presji na rzecz
sprostania zadaniom, ale też osoba szkolona może się szybko
znużyć. Rozszerzoną wersją obserwacji o samodzielną pracę
osoby szkolonej jest pokaz (sitting by Nelly, sitting next to Nelly).
Doświadczony pracownik pokazuje osobie szkolonej, jak wyko‑
nywać daną pracę, a następnie pozwala jej samej kontynuować
realizację zadań.

Zadanie zlecone
Zastępstwo

Istotą obu tych technik jest powierzanie pracownikowi do wy‑
konania zadań wykraczających poza jego rutynowe czynności.

Rotacja
na stanowiskach
pracy

Realizowana jest przez planowaną zmianę miejsca pracy lub
wykonywanie innych niż stałe czynności, które dotychczas na‑
leżały do zadań innych pracowników. Zmiana jest dokonywana
w określonym czasie i z ustaloną częstotliwością.
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Tab. 8.2. (cd.)
Technika
szkolenia

Charakterystyka

Coaching

Technika indywidualnego szkolenia. Nastawiona na przekazy‑
wanie wiedzy, motywowanie oraz inspirowanie do rozwoju i do‑
skonalenia zawodowego. Forma wsparcia psychologicznego
poprzez optymalne wykorzystanie zasobów znajdujących się
w posiadaniu zatrudnionego. Celem coachingu jest rozwój pra‑
cownika, a nie ocena. Opiera się na indywidualnej pracy i relacji
partnerskiej.

Mentoring

Polega na sprawowaniu opieki nad pracownikiem w różnych
stadiach jego kariery w organizacji. Podobnie jak coaching jest
formą partnerskiej relacji przełożonego z podwładnym. Sku‑
pia się na doskonaleniu lub uczeniu się umiejętności bardziej
skomplikowanych. Przyjmuje się, że mentorem w planowaniu
kariery zawodowej może być osoba, która stoi w hierarchii
służbowej o przynajmniej dwa szczeble wyżej.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8.3. Charakterystyki wybranych szkoleń realizowanych poza stanowiskiem pracy
Technika
szkolenia

Charakterystyka

Wykład

Jedna z bardziej tradycyjnych, podstawowych metod na‑
uczania, która polega na przekazywaniu wiedzy teoretycznej.
Uczestnik jest zwykle biernym słuchaczem. Wykład powinien
być stosowany tylko wówczas, gdy należy przekazać bardzo
ważne informacje.

Konferencja

Celem konferencji jest zwykle wymiana doświadczeń. Prze‑
ważnie jest to seria wygłaszanych referatów lub przemówień.
Czasami jest ona połączona z nieoficjalnymi dyskusjami w pod‑
grupach.

Trening

Trening zakłada tworzenie warunków i sytuacji szkoleniowych
upodobnionych do istniejących realiów. Trening jest tym bar‑
dziej wartościowy, im bardziej symulowane sytuacje zbliżone
są do rzeczywistości. Trening wykorzystuje uczenie się przez
przeżywanie doświadczeń.
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szkolenia
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Charakterystyka

Analiza
przypadku

Przypadek to dokładny opis sytuacji problemowej, na pod‑
stawie którego formułuje się problemy, analizuje je, ocenia
oraz proponuje alternatywne rozwiązania. Zaletą jest aktywne
uczestniczenie członków zespołu w procesie odkrywczym.

Outdoor

Szkolenia outdoor (na świeżym powietrzu) pozwalają uczestni‑
kom zdobywać kompetencje w sposób, który nie byłby możliwy
w siedzibie firmy lub tradycyjnej sali wykładowej. Kształtują
otwartość na zmiany i wspomagają wprowadzanie zmian
strategicznych; pozytywnie wpływają na kreowanie wizerunku
pracodawcy. Mogą przyjmować jedną z trzech formuł: pleasure
(nie zawiera ćwiczeń, których wykonanie mogłoby podnieść po‑
ziom adrenaliny uczestników i spowodować zmęczenie fizycz‑
ne), adventure (nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej;
realizacja wszystkich zadań musi być osiągalna nawet dla osób
o słabej kondycji fizycznej), extreem (zawiera dużą dawkę spor‑
tów ekstremalnych; wymaga pewnej kondycji fizycznej).
Źródło: opracowanie własne.

Zainspiruj się!
Co robić w trudnej sytuacji szkoleniowej podczas pracy z grupą 50+?
• zawsze miej dystans do siebie i sytuacji, nie ulegaj emocjom,
• odwołaj się do potrzeb uczestników i zapytaj: „Co w tym momencie jest
wam najbardziej potrzebne?”,
• skup się na rozwoju grupy; spytaj uczestników: „Co waszym zdaniem
dzieje się teraz w grupie?”,
• przyjrzyj się własnym emocjom („Czuję silny niepokój w związku z tym,
co się dzieje”) i zapytaj o uczucia uczestników.
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Rozwój technologii, w tym głównie technologii informatycznych,
sprawia, że coraz częściej szkolenia adresowane do osób dorosłych
prowadzone są metodą e‑learningu, który charakteryzuje się odsepa‑
rowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od pozostałych uczących
się. W przypadku tej techniki szkoleniowej bezpośrednią komunika‑
cję interpersonalną „twarzą w twarz” zastępuje porozumiewanie się
za pośrednictwem technologii.
E‑learning (szkolenie elektroniczne)
to wszelkie działania szkoleniowe,
w których wykorzystuje się
technologie informatyczne.

Jedną z głównych zalet e‑learningu jest to, że jego wykorzystanie
pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto e‑learning
podnosi efektywność procesu edukacji: zmienia sposób, w jaki
ludzie się uczą, poszerza doświadczenia uczących się, dostarcza na‑
rzędzi, dzięki którym można wykorzystywać bogate zasoby Internetu
oraz daje możliwość uczenia się tym, którzy do tej pory jej nie mieli
(Holmes, Gardner, 2006, s. 31). Rozwój szeroko rozumianej eduka‑
cji na odległość uznawany jest za jeden z głównych metatrendów
w edukacji XXI wieku; edukacja on‑line znalazła się na liście siedmiu
najszybciej rozwijających się branż w 2013 roku.
E‑learning ma jednak i słabe strony, których poznanie i dogłębna
analiza są konieczne przed podjęciem decyzji o jego wprowadzeniu.
I tak na przykład wskazuje się na następujące wady indywidualnego
uczenia się z komputerem: wymaga od uczestnika wysokiej motywa‑
cji i zaangażowania; wsparcie ze strony menedżera, trenera lub innego
eksperta powinno być łatwo dostępne, choć nie zawsze jest możliwe;
osoba ucząca się samotnie przed komputerem może czuć się wyizo‑
lowana; niektóre osoby mają awersję do komputerów lub obawiają się
pracy z nimi, choć wraz ze wzrostem dostępności i powszechności
zastosowania komputerów problem ten występuje coraz rzadziej (Rae,
2006, s. 195).
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Zainspiruj się!
E‑learning pochodzi od d‑learningu, czyli nauczania
i uczenia się na odległość.
D‑learning nie jest nowością. Istnieje już od prawie 100 lat. Radio edukacyj‑
ne powstało w latach 20. XX wieku, telewizja edukacyjna prowadzona przez
Uniwersytet Stanu Iowa rozpoczęła działalność w 1945 roku. Rozwiązania
d‑learningu ewoluowały od asynchronicznych (brak wymiany informa‑
cji między uczniami a nauczycielem w czasie rzeczywistym), poprzez
wzbogacanie ich o dodatkowe funkcje (np. chat tekstowy lub głosowy,
tablica, współdzielenie aplikacji, przeglądarka grupowa), po rozwiązania
synchroniczne (czasu rzeczywistego), które pozwalają uczestnikom kursu
oraz nauczycielowi komunikować się swobodnie, tak jakby siedzieli obok
siebie w jednym pomieszczeniu.
Źródło: http://mareczekrz.republika.pl (dostęp: 9.03.2007).

W przedsiębiorstwach z sektora MŚP ze względu na ograniczenia
finansowe doskonale sprawdzają się wszelkie techniki szkoleń stano‑
wiskowych, szkolenia zewnętrzne w formie udziału w konferencjach
lub targach bądź działania o charakterze samoedukacji (np. lektura
branżowych czasopism). Podkreśla się ponadto, że do potrzeb małych
i średnich firm łatwo można dostosować szkolenia elektroniczne.
Szkolenia on‑the‑job, a szczególnie coaching i mentoring, są jedno‑
cześnie doskonałym narzędziem rozwoju dojrzałych pracowników
małych i średnich organizacji (Kołodziejczyk‑Olczak, 2013, s. 116).
Z kolei samoedukacja pozwoli pracownikom 50+ uczyć się w dowol‑
nym, dogodnym dla nich czasie.
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Zainspiruj się!
W małej lub średniej firmie doskonałym rozwiązaniem okazać się może po‑
wierzenie jednemu z dojrzałych pracowników roli „animatora”, „doradcy”
czy „opiekuna szkoleniowego”, który uczy współpracowników. Osoba taka
powinna jednak być samoedukatorem i legitymować się kompetencjami
w zakresie uczenia innych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie N. Farvaque, E. Voss, M. Lefebvre, K. Schütze,
Przewodnik po szkoleniach w małych i średnich przedsiębiorstwach, Unia Europejska, 2011,
s. 30.

8.1.3. Ocena efektów szkolenia

Ocena szkolenia polega na systematycznym zbieraniu informacji
i opinii niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji dotyczących
doboru, zastosowania, wartości i modyfikacji poszczególnych ćwi‑
czeń prowadzonych w ramach kursu. Innymi słowy, ocena szkolenia
to „próba otrzymania informacji zwrotnej na temat efektów progra‑
mu szkoleniowego oraz ustalenia wartości szkolenia w świetle takiej
informacji” (Bramley, 2001, s. 17).
Przed przystąpieniem do sprawdzenia jakości szkolenia należy
określić, jakie jego elementy będą podlegały ocenie oraz jaki jest cel
(lub cele) przeprowadzania oceny. Przy ocenie szkolenia proponu‑
je się wykorzystanie modelu D. Kirkpatricka (tab. 8.4 i 8.5).
Wskazuje się na trzy zasadnicze powody przemawiające za podję‑
ciem decyzji o ocenie organizowanych szkoleń. Są to:
1. Potwierdzenie zasadności utrzymywania działu szkoleń przez po‑
kazanie, w jaki sposób przyczynia się on do osiągania celów orga‑
nizacji.
2. Możliwość podjęcia decyzji, kiedy kontynuować, a kiedy prze‑
rwać programy szkoleniowe.
3. Możliwość uzyskania informacji poprawiających jakość przy‑
szłych programów szkoleniowych.
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Tabela 8.4. Poziomy oceny szkoleń
Poziom
oceny

Istota oceny

Techniki zbierania informacji

Reakcja

Polega na zbieraniu opinii
i odczuć szkolonych dotyczących
przebiegu szkolenia.

Ankieta
Wywiad

Wiedza

Określenie faktycznie
przyswojonego zakresu wiedzy
czy umiejętności.

Testy wiedzy
Obserwacja pracownika pod‑
czas pracy
Wywiad z pracownikiem

Zachowanie/
wdrożenie

Szacowanie stopnia
wykorzystania zdobytej wiedzy
i umiejętności w wykonywanej
pracy.

Ocena pracownicza
Obserwacja pracownika
w czasie pracy
Samoocena

Rezultaty

Analiza efektów szkolenia
z punktu widzenia
funkcjonowania firmy;
wyraża się między
innymi redukcją kosztów,
podnoszeniem jakości pracy,
ilościowym wzrostem pracy.

Wskaźniki odnoszące się
do działalności organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Kirkpatrick, Ocena efektywności szkoleń,
Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001; M. Kossowska‑Sołtysińska, Szkolenia
pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 253.

Tabela 8.5. Charakterystyki poziomów oceny szkoleń
Wartość
informacji

Możliwość
wykazania
rezultatów

Częstość
stosowania

Trudność
oceny

Reakcja

niska

niska

często

łatwo

Wiedza

↓
↓
↓

↓
↓
↓

↑
↑
↑

↓
↓
↓

wysoka

wysoka

rzadko

trudno

Poziom oceny

Zachowanie/
wdrożenie
Rezultaty

Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku firm z sektora MŚP ocena szkolenia wydaje się
koniecznością – szkolenia nie są tanie, trzeba więc wiedzieć, czy
inwestycja w nie przynosi konkretne korzyści. Małe i średnie fir‑
my powinny prowadzić ewaluację na wszystkich poziomach oceny,
przy czym:
• zlecając realizację szkolenia firmie zewnętrznej, małe organi‑
zacje mogą powierzyć jej również przeprowadzenie ewaluacji
efektów na poziomie reakcji i wiedzy – jest to dobre rozwiąza‑
nie, gdyż oszczędza czas, a firmy szkoleniowe dysponują zwykle
gotowymi narzędziami oceny,
• ocena efektów szkolenia na poziomie wdrożenia może zostać
włączona do formalnie lub nieformalnie prowadzonej w orga‑
nizacji oceny pracowniczej, co również zaoszczędzi czas,
• do oceny szkoleń na poziomie rezultatów można wykorzystać
szereg danych (i budowanych na ich podstawie wskaźników),
które i tak w firmie są gromadzone (tab. 8.6).
Tabela 8.6. Przykładowe mierniki oceny efektów szkoleń na poziomie rezultatów w MŚP
Obszar oceny

Przykładowe mierniki rezultatów szkoleń

Osiąganie celów

Zysk, bieżące koszty działalności, zaległości w pracy,
obroty, wielkość sprzedaży, odsetek wadliwych produk‑
tów lub usług, wypadki, różnorodność oferty

Pozyskiwanie zasobów

Wzrost liczby klientów, wzrost liczby przeszkolonych pra‑
cowników, zdobywanie umiejętności potrzebnych do re‑
alizacji przyszłych zadań, większa elastyczność kadr

Zaspokajanie potrzeb
różnych grup interesów

Skargi klientów, zwroty, naprawy gwarancyjne, jakość
produktu lub usługi, znajomość problemów klienta, wy‑
wiady dotyczące wizerunku firmy, wywiady dotyczące
relacji z klientami

Przebieg procesów
wewnętrznych

Przepływ informacji, konflikty w organizacji, poziom za‑
ufania

Źródło: opracowanie własne.

Ocena szkoleń jest również niezmiernie istotna z punktu wi‑
dzenia uczestnictwa w nich dojrzałych pracowników, którzy po‑
trzebują możliwości wypowiedzenia się na temat kursu, w którym
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uczestniczyli (poziom reakcji). Osoby 50+ są też często bardziej niż
młodsi uczący się zainteresowane informacją zwrotną o własnych
postępach w nauce (ocena efektów szkolenia na poziomie wiedzy)
oraz sposobach wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce (poziom
wdrożenia).

Zainspiruj się!
Warunki skutecznego uczenia się pracowników 50+:
• pracownicy muszą mieć motywację do nauki i określone cele,
• metody i techniki szkoleniowe powinny być dostosowane do oczekiwań
i możliwości pracowników,
• pracownicy muszą otrzymywać informacje zwrotne o swoich postępach
w nauce.
Źródło: P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik
do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź 2013, s. 0188.

8.2. Międzygeneracyjny transfer wiedzy w MŚP
i jego metody
Szczególną rolę w procesie rozwoju pracowników firm sektora
MŚP odgrywa międzygeneracyjny transfer wiedzy, który można
zdefiniować jako dowolne działanie komunikacyjne, w ramach
którego następuje ujawnienie innym osobom czegoś, co dana jed‑
nostka wie. Transfer wiedzy to czteroetapowy proces, który rozpo‑
czyna się od pozyskiwania wiedzy, a kończy dzieleniem się wiedzą
(rys. 8.6). Szeroko rozumiany transfer wiedzy dotyczy: (1) know-what
oraz (2) know‑how. Wiedza typu know-what zawiera definicje pojęć.
Wiedza know‑how jest unikalna, specyficzna dla danej organizacji,
dzięki niej firma osiąga przewagę konkurencyjną (Dixon, 2000).
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Pozyskiwanie
wiedzy

â

Udostępnianie
wiedzy

â

Rozpowszechnianie
wiedzy

â

Dzielenie się
wiedzą

Rys. 8.6. Proces transferu wiedzy w organizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Potocki (red.), Komunikacja w procesach
zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
2011, s. 64–65.

W każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy formy
własności, mogą istnieć warunki sprzyjające wymianie wiedzy
oraz czynniki utrudniające ten proces (tab. 8.7). Do stymulatorów
transferu wiedzy zalicza się m.in. aktywność firmy w grze rynkowej,
przykładanie przez organizację odpowiedniej wagi do pracy zespo‑
łowej oraz wydolność organizacyjnego systemu przepływu infor‑
macji (Świtalski, 2003, s. 106–110). Znaczenie przypisuje się takim
elementom, jak miłość, troska, zaufanie i wzajemne zobowiązania,
które pozwalają kreować w przedsiębiorstwie atmosferę sprzyjającą
dzieleniu się wiedzą oraz przeciwdziałają monopolizowaniu informa‑
cji (Nonaka, Toyama, Konno, 2000, s. 29). Skłonność zatrudnionych
do dzielenia się wiedzą rośnie także, gdy czują, że:
• nabywanie nowych kompetencji jest w organizacji traktowa‑
ne jako zadanie wartościowe, stawiane na równi z innymi obo‑
wiązkami,
• ciekawość i eksperymentowanie są postrzegane jako zalety pra‑
cowników,
• w firmie akceptuje się pomyłki, a przyznanie się do błędu czy
niewiedzy nie jest oceniane jako niekompetencja,
• każdy nowy pomysł jest traktowany jako wartościowy,
• warto zadawać pytania i znać opinię innych osób na określony
temat.
Z kolei barierami (indywidualnymi) osłabiającymi transfer wie‑
dzy mogą być: obawa o utratę pozycji w firmie, lęk przed ujawnie‑
niem własnych słabości, niedostrzeganie osobistych korzyści płyną‑
cych z dzielenia się wiedzą.
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Tabela 8.7. Wybrane inhibitory transferu wiedzy w organizacjach
Czynnik utrudniający

Charakterystyka

Duże obciążenie pracą

Jeśli pracownicy mają wypełniony czas pracy
na 100%, nie mają przestrzeni na przekazywanie
własnych kompetencji i korzystanie z doświadcze‑
nia innych.

Brak zaufania między człon‑
kami grupy

Jeśli w grupie nie ma zaufania, pracownicy boją się
otwarcie wyrażać swoje zdanie i wątpliwości, uważa‑
ją, że każda sytuacja może być wykorzystana na ich
niekorzyść, nie będą dzielić się swoimi ani przyjmo‑
wać nowych kompetencji.

Niezdrowa rywalizacja

W niektórych firmach rywalizuje się o zasoby, uwagę
szefa, premie, co powoduje, że pracownicy nie dzie‑
lą się wiedzą po to, aby inni popełniali błędy, wypa‑
dali gorzej w rankingach itp.

Konflikty między zespołami/
działami/lokalizacjami

Poszczególne zespoły postrzegają siebie jako wro‑
gów, konkurencję o zasoby, wiedza traktowana jest
jako oręż w walce o wpływy i przywileje.

Konflikty wewnątrz zespo‑
łów

Konflikty mogą wynikać z osobistych animozji, nie‑
chęci do osób różniących się od nas itd.

Rutyna

W wielu zespołach istnieje poczucie, że nie ma sensu
nic zmieniać.

Zespół bardzo homogenicz‑
ny

Zespół, który jest mało zróżnicowany pod względem
doświadczenia, wieku, płci, ścieżki kariery itd., ma
dużo mniej bodźców do wymiany wiedzy, kompe‑
tencji. Sposób poostrzegania problemów czy roz‑
wiązań często staje się wtedy jednowymiarowy.

Przekonanie, że wiedza daje
władzę

Część pracowników na podstawie własnych do‑
świadczeń czy obserwacji dochodzi do wniosku,
że podzielenie się swoimi kompetencjami skutkuje
tym, że traci się: dostęp do ciekawych projektów, au‑
torytet, prestiż, szacunek, poczucie, że jest się nieza‑
stąpionym.

Lęk przed zwolnieniem

Pracownicy obawiają się, że jeśli przekażą swoje
kompetencje, unikatową wiedzę, staną się zbędni,
zostaną zwolnieni, zastąpieni kimś młodszym, tań‑
szym itp.
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Tab. 8.7. (cd.)
Czynnik utrudniający

Charakterystyka

Niedbanie o dobro twórców
wiedzy

W niektórych firmach istnieje przyzwolenie na przy‑
pisywanie sobie i przywłaszczanie rezultatów czyjejś
pracy (nader często postępują w ten sposób przeło‑
żeni), co skutecznie zniechęca do dzielenia się swo‑
im potencjałem, pomysłami itd.

Brak pewności siebie, niski
poziom poczucia własnej
wartości

Pracownicy mogą nie dzielić się swoimi kompeten‑
cjami, bo uważają, że są niewiele warte, boją się
ośmieszenia.

Niechęć do zwiększonego
wysiłku i dodatkowych obo‑
wiązków służbowych

W organizacjach, które postawiły na rozwój swoich
pracowników i zostały w nich stworzone dogodne
warunki do transferu wiedzy, zazwyczaj zwiększa‑
ją się oczekiwania wobec kadry. Pracownicy mogą
zatem widzieć korzyści płynące z niepodejmowa‑
nia działań związanych z rozwijaniem kompetencji.
Przekazywanie wiedzy czy też uczestniczenie w dzia‑
łaniach rozwojowych może być również traktowane
jako dodatkowy (i zbędny) obowiązek, wykraczający
poza zakres zadań.

Brak kultury odwzajemnia‑
nia przysług

Przekazywanie wiedzy wiąże się z regułą wzajemno‑
ści. Jeśli pracownik nie spodziewa się, że jego aktyw‑
ność związana z podzieleniem się kompetencjami
zostanie odwzajemniona, nie będzie jej podejmował
(lub po krótkim czasie jej zaprzestanie).

Nietolerancja błędów

Nabywanie nowych kompetencji wiąże się z próba‑
mi jej zastosowania w praktyce i popełnianiem błę‑
dów. Kiedy w organizacji nie ma tolerancji na pomył‑
ki i eksperymentowanie, załoga nie będzie korzystać
z nowych umiejętności czy wiedzy.

Źródło: P. Woszczyk, J. Wiktorowicz, Rozwiązania wspierające transfer wiedzy
w organizacji – czego możemy nauczyć się od siebie?, [w:] J. Wiktorowicz, I. Warwas,
M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka‑Jarzyna, Pokolenia
– co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters‑Kluwer,
Warszawa 2016.

Transfer wiedzy zachodzi cały czas i jest często zupełnie nieuświa‑
domiony. W organizacji dotyczy nie tylko wymiany wiedzy między
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kierownictwem a pracownikami wykonawczymi czy członkami po‑
szczególnych zespołów pracowniczych, ale także wymiany pomiędzy
przedstawicielami różnych pokoleń.

Cechą wiedzy jest jej ograniczona mobilność. Wynika ona z chęci zatrzy‑
mania wiedzy jako źródła władzy lub jest naturalną konsekwencją ukrycia
wiedzy w działaniach. Specyficzna wiedza jest zasobem rzadkim w takim
sensie, że jej ilość jest niewystarczająca, aby zaspokoić popyt na nią
(np. ograniczona liczba specjalistów posiadających szczegółową wiedzę).
Różnica w umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy powoduje,
że firmy dysponujące takimi samymi, cennymi zasobami wiedzy, mogą
uzyskiwać przewagę nad rywalami dzięki temu, że więcej z nich otrzymują.
Wyższy stopień wykorzystania zasobu wiedzy przekłada się na uzyskanie
przewagi konkurencyjnej.
Źródło: R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych
przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003,
s. 104.

Międzygeneracyjny transfer wiedzy zachodzący między repre‑
zentantami poszczególnych pokoleń ma dwa zasadnicze cele: (1) ma‑
kroekonomiczny; (2) mikroekonomiczny (jednostkowy). Cel makro‑
ekonomiczny wyraża się przede wszystkim poprawą jakości zasobów
pracy i przyczynia się do wzrostu wydajności pracy mierzonej po‑
ziomem PKB przypadającego na przepracowaną godzinę pracy. Cel
mikroekonomiczny polega, zależnie od sytuacji życiowej jednostki,
na uzupełnieniu kompetencji w stosunku do tych pozyskanych drogą
edukacji formalnej. Jako część edukacji pozaformalnej i nieformalnej
międzypokoleniowy transfer wiedzy wspiera zatem wysiłek jednostki
na rzecz wzmocnienia jej szans na zatrudnienie w kolejnych etapach
życia (Urbaniak, 2015).
Międzypokoleniowy transfer wiedzy w organizacji warunkowany
jest czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (tab. 8.8).
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Tabela 8.8. Uwarunkowania międzypokoleniowego transferu wiedzy w firmie
Czynniki wewnętrzne
Kultura organizacyjna
System zarządzania
Przywództwo organizacyjne
Osobowość i potrzeby jednostki

Czynniki zewnętrzne
Zmiany demograficzne
Zakorzenione w społeczeństwie stereo‑
typy dotyczące wieku
Konkurencja międzypokoleniowa

Źródło: A. Richert‑Kaźmierska, Międzypokoleniowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwach,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 695, s. 83.

Transfer wiedzy między pokoleniami zyskuje coraz większą
popularność, gdyż przedstawiciele poszczególnych generacji
mają do zaoferowania niejednokrotnie odmienne doświadczenia
oraz kompetencje, sposoby postrzegania i rozwiązywania proble‑
mów. Te zróżnicowane podejścia złączone w całość dają organizacji
dostęp do unikatowej i szerokiej wiedzy, możliwość poznania różnych
punktów widzenia, a co za tym idzie – uzyskania dostępu do know‑
‑how, który pozwala lepiej rozumieć zmiany zachodzące w otoczeniu
organizacji (rys. 8.7). Pracownicy z młodego i średniego pokolenia
mogą się wiele nauczyć od kadry 50+, pod warunkiem, że będzie ona
potrafiła przekazać swoją wiedzę, doświadczenie i entuzjazm. Po‑
dobnie starsi pracownicy mogą również wiele czerpać od młodszych
kolegów. Pracownicy 50+ są bardzo często nośnikami unikatowej
wiedzy i umiejętności, które są trudno dostępne lub niedostępne
na lokalnym rynku pracy. Cenione są także kompetencje osób doj‑
rzałych związane z ich wykształceniem zawodowym oraz średnim
technicznym, co wynika z zapoczątkowanego w latach 90. XX wieku
procesu likwidacji szkół o profilu zawodowym oraz przechodzenia
na emerytury pracowników o pożądanych kwalifikacjach. Zaletami
osób 50+ są również: znajomość branży, w której działają; umiejętność
obsługi klienta; dokładność; umiejętność radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych itp. (Woszczyk, 2017).

Zarządzanie wiedzą a zarządzanie wiekiem w MŚP

145

DOJRZAŁOŚĆ
Pracownicy 50+

MŁODOŚĆ
Pracownicy 50–

Umiejętność nawiązywania
i utrzymywania relacji społecznych
w świecie rzeczywistym

Umiejętność nawiązywania
i utrzymywania relacji społecznych
w świecie wirtualnym

Umiejętność pracy w grupie

Umiejętność zachowania
równowagi między pracą
a życiem prywatnym

Umiejętność radzenia sobie
z problemami

Elastyczność

ä
Rezultat:
Aktywność
zawodowa

Aktywność
społeczna

Aktywność
konsumencka

Rys. 8.7. Istota międzypokoleniowego transferu wiedzy
Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Urbaniak, Międzypokoleniowy transfer
wiedzy i umiejętności. Innowacje w aktywizacji pracowników w grupie wiekowej 50+,
2015, s. 5, http://www.aki.edu.pl/edc_media/Manager/Konferencja-30-06-2015-sejmrp/Materialy-od-wykladowcow/Miedzypokoleniowy-transfer-wiedzy-i-umiejetnosciboguslawa-urbaniak.pdf (dostęp: 20.12.2016).

Zainspiruj się!
Zdaniem polskich dojrzałych pracowników:
• przekazywanie wiedzy i doświadczenia zawodowego w firmach przez
pracowników starszych młodszym to dobry sposób na zapewnienie cią‑
głości rozwoju firmy,
• możliwość przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego
buduje poczucie szacunku i docenienia wśród starszych pracowników,
• współpraca pracowników starszych z młodszymi służy uniknięciu napięć
międzypokoleniowych,
• dla sprawności procesu międzypokoleniowego transferu wiedzy w organi‑
zacji konieczne jest odpowiednie przygotowanie i starszych, i młodszych.
Źródło: A. Richert‑Kaźmierska, Międzypokoleniowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwach,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 695, s. 86–87.
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Mentoring

W transferze wiedzy ogólnej (jawnej) najczęściej wykorzystu‑
je się różnego rodzaju metody szkoleniowe, dzięki którym wiedza
jest gromadzona, odpowiednio kodyfikowana, a jej nabycie nie
wymaga bezpośredniej, indywidualnej współpracy z „właścicielem
wiedzy”. W przypadku wiedzy specjalistycznej i ukrytej wzrasta rola
interaktywnych form transferu wiedzy. Mowa tu m.in. o uczeniu się
przez praktykę lub na przykładach (Richert‑Kaźmierska, 2011, s. 82).
Jedną z ważniejszych metod transferu wiedzy, która szczególnie
sprawdza się w przypadku dzielenia się nią przez przedstawicieli po‑
szczególnych pokoleń w małych i średnich firmach, jest mentoring
oraz intermentoring.
• inspiracja
• stymulowanie
• doradztwo
• przywództwo
• rozwój samoświadomości i poznanie siebie
• wytyczanie ścieżek kariery
• odkrywanie drzemiących w człowieku możliwości
• identyfikacja własnych mocnych i słabych stron
• budowa umiejętności decydowania i brania spraw we własne ręce
oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje życie i decyzje

Źródło: Mentoring jako sposób na międzypokoleniowy transfer wiedzy i rozwój
pracowników 50+, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2014,
http://www.igrp.com.pl/downloads/aktywizacja3.pdf (dostęp: 22.12.2016).

Idea mentoringu rozwijała się stopniowo od lat 80. XX wieku jako
jeden z postulatów dotyczących konieczności wprowadzenia bardziej
zindywidualizowanych form pracy. Dalszy jej rozwój stał się możliwy
dzięki przyjęciu idei mentoringu w zakres realizowanych i promo‑
wanych postulatów polityki społecznej (głównie w Wielkiej Brytanii
i USA). Obecnie uważa się mentoring za intelektualną i społeczną
rewolucję form pracy z ludźmi zastępującą instytucjonalne, hierar‑
chiczne procedury wspomagania rozwoju oraz zmiany indywidualnej
i grupowej (Sołtys, Tarkowska, 2008, s. 11).
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Mentoring to partnerstwo między dwojgiem ludzi: mentorem
i jego podopiecznym (mentee). Mentor jako przewodnik zapew‑
nia pomoc, udziela rad i zachęca, aby doprowadzić do uwolnienia
potencjału swojego podopiecznego i poprawić jego wyniki; jako
doradca zawodowy ma za zadanie wspierać podopiecznego w wy‑
kształcaniu się u niego postaw potrzebnych do wypełniania (głównie
przyszłych) obowiązków zawodowych; jako model jest wzorcem
do naśladowania w mniej lub bardziej bezpośredni sposób. Mentor
jest przewodnikiem, przyjacielem, słuchaczem, reagującym doros
łym (Jeran, 2013, s. 9).

Zainspiruj się!
Słowo „Mentor” pochodzi z Odysei Homera. Odyseusz wiedział, że przez
wiele lat będzie daleko od kraju, dlatego wybrał dla swojego syna mężczy‑
znę o imieniu Mentor, który miał być jego opiekunem i nauczycielem w pro‑
cesie dorastania i stawania się mężczyzną pod nieobecność ojca. Stąd też
pochodzi znaczenie imienia: zaufany przewodnik, towarzysz, nauczyciel.
Źródło: A. Sołtys, M. Tarkowska, Mentoring w praktyce, Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2008, s. 16.

Z kolei osoba mentorowana jest „aktywnym partnerem” w relacji
mentorskiej, sama podejmuje decyzje dotyczące swojej nauki i bierze
za nie odpowiedzialność. Każdy mentorowany może mieć w życiu
zawodowym wielu mentorów. Istotne jest, by podopieczny wykazy‑
wał się krytyczną refleksją i wykorzystywał zdobytą wiedzę w praktyce
(Przewodnik dla…, 2015, s. 6).
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Zainspiruj się!
Mentorowany to inaczej „uczeń”, „podopieczny” czy „protegowany”. Popu‑
larne, by nie powiedzieć modne, jest także określenie mentee. Warto chyba
jednak szukać polskich odpowiedników.
Odpowiedź na pytanie: „Jak nazwać osobę, której rozwój stanowi cel dzia‑
łań mentora?” od dawna napotyka trudności. Symbolem tych trudności
jest pogłoska, że Europejskie Centrum Mentoringu przez wiele lat oferowa‑
ło skrzynkę szampana jako nagrodę dla pomysłodawcy nazwy, którą zaak‑
ceptuje co najmniej 50 procent uczestników corocznej konferencji organi‑
zowanej przez Centrum. Do dziś działania te nie przyniosły zadowalającego
rezultatu.
Źródło: M. Sidor‑Rządkowska (red.), Mentoring: teoria, praktyka, studia przypadków,
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 19.

Intermentoring polega na swobodnej wymianie ról mistrza
i ucznia. W przypadku wykorzystania intermentoringu jako narzędzia
zarządzania wiekiem istotne jest, by uczestnicy programu reprezento‑
wali różne pokolenia. Badania z Polski pokazują, że intermentoring,
który pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy generacjami,
będzie coraz częściej pojawiał się w organizacjach (Mentoring w prak‑
tyce…, 2014). Intermentoring stanowi zatem „pomost pomiędzy
pokoleniami”, instrument pokazujący, jak współpracować na rzecz
rozwoju biznesu i rynku pracy, a nie konkurować. To także między‑
pokoleniowy transfer postaw i wartości takich jak: lojalność, zaan‑
gażowanie, przywiązanie do wysokiej jakości, dobra komunikacja,
okazywanie szacunku itd.
Wdrażanie mentoringu/intermentoringu do praktyki organizacji
jest procesem, który obejmuje (Megginson i in., 2008, s. 21–24):
1. Określenie celu mentoringu – cel powinien wypływać z zaistniałej
potrzeby, w odpowiedzi na którą podejmowane jest działanie.
2. Ewaluację – ustalenia dotyczące sposobów oraz kryteriów oce‑
ny programu. Zdefiniowanie sposobów ewaluacji jeszcze przed
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podjęciem oddziaływania pozwala określić, jakie osiągnięcia będą
świadczyć o skuteczności mentoringu.
Rekrutację i selekcję – podjęcie decyzji, kto będzie zaangażowany
w program, zarówno w charakterze mentora, jak i mentorowanego.
Szkolenie mentorów – rozwijanie kompetencji niezbędnych w spo‑
tkaniach mentor–podopieczny (np. kompetencje komunikacyjne,
psychologiczne, asertywność).
Dopasowanie par mentor–podopieczny.
Monitorowanie i wsparcie mentorów – mentorzy narażeni są na wy
palenie, więc sami także potrzebują wsparcia, szczególnie emocjo‑
nalnego.

Do głównych korzyści z wdrażania do firmy programów men‑
toringowych należy zaliczyć: wzrost poziomu motywacji do pracy,
budowę „mostów międzypokoleniowych”, większą wiedzę na temat
potencjału zatrudnionych, zmniejszenie fluktuacji pracowników,
pomoc w wyławianiu talentów i liderów, udrożnienie kanałów prze‑
pływu informacji, wyzwolenie w pracownikach kreatywności i inno‑
wacyjności. Mentoring sprzyja ponadto tworzeniu i rozwijaniu sieci
powiązań wewnątrz firmy oraz budowaniu przyjacielskiej i otwartej
atmosfery w miejscu zatrudnienia (Mentoring jako…, 2014).
Dobra praktyka
Lokalna Koalicji na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowni‑
ków 50+ oraz zarządzania wiekiem w MŚP powstała w lutym 2012 roku
w Hajnówce.
Ośrodek ZDZ w Hajnówce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bia‑
łymstoku realizował jedno z zadań projektu „Innowacje 50+ program te‑
stowania i wdrażania nowych metod utrzymania aktywności zawodowej
pracowników po 50 roku życia” – Laboratorium MŚP. W ramach zadania
opracowano i testowano w małych i średnich przedsiębiorstwach powiatu
hajnowskiego innowacyjne rozwiązania w zakresie intermentoringu i wdra‑
żania strategii zarządzania wiekiem. Po zakończeniu tych działań zaproszo‑
no właścicieli, kadrę kierowniczą oraz pracowników do udziału w pracach
Lokalnej Koalicji na rzecz wydłużania aktywności zawodowej pracowników
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po 50. roku życia. Pomysł utworzenia Lokalnej Koalicji w tym zakresie spo‑
tkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnych firm (nie tylko
z sektora MŚP).
W lutym 2012 roku odbyło się pięć moderowanych spotkań warsztatowych
z udziałem przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, in‑
nych przedsiębiorstw i zrzeszeń pracodawców, osób prawnych działających
na rynku pracy i w jego otoczeniu, instytucji rynku pracy oraz jednostek
samorządu terytorialnego. Tematyką spotkań była aktywność zawodowa
pracowników 50+ oraz zarządzanie wiekiem w MŚP na terenie powiatu haj‑
nowskiego. Uczestnicy spotkania po przeanalizowaniu mocnych i słabych
stron oraz zidentyfikowaniu szans i zagrożeń płynących z otoczenia wyzna‑
czyli cele, które należy osiągnąć, aby poprawić sytuację pracowników 50+
na rynku pracy. Na spotkaniach zostały wyznaczone działania pozwalające
osiągnąć zamierzone cele oraz zasady współpracy, odpowiedzialności
członków koalicji przy realizacji wyznaczonych zadań.
Źródło: Lokalna Koalicja MŚP 50+, http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/lokalna‑koalicja/
lokalna-koalicja-msp-50.html (dostęp: 19.01.2017).

Inną metodą pomocną przy międzygeneracyjnym transferze
wiedzy, a przydatną szczególnie w przypadku firm rodzinnych, jest
sukcesja, czyli proces systematycznego przekazywania władzy i włas
ności. Zwykle w procesie sukcesji uczestniczą rodzice i dzieci. Choć
nie zawsze obie strony podchodzą do niego z entuzjazmem, to warto
zauważyć, że sukcesja ma wiele mocnych stron. Po pierwsze, uczest‑
nictwo w działalności firmy rodzinnej jest jedną z najlepszych form
edukacji dzieci. Po drugie, praca w rodzinnym przedsiębiorstwie daje
młodszej generacji możliwość realizacji ambicji zawodowych. Dzięki
wnoszonej do firmy „nowej” wiedzy, zdobytej podczas studiów, orga‑
nizacja może się rozwijać. Młodzi są bardziej otwarci na ryzyko, nowe
pomysły i innowacje. Doświadczenie rodziców łącznie z otwartością
młodszych na zmiany przynoszą często doskonałe rezultaty.
Bezkonfliktowe przeprowadzenie procesu sukcesji oznacza nie
tylko wprowadzenie następcy do firmy, ale przede wszystkim trans‑
fer wiedzy między pokoleniem założycieli a młodszą generacją.
Znaczenie procesu sukcesji w małych firmach w Polsce będzie rosło
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w związku ze zbliżającą się zmianą pokoleniową przedsiębiorstw, któ‑
re miały swój początek w czasach transformacji gospodarczej (lata 90.
XX wieku). Założyciele powinni więc pamiętać, by założona przez
nich firma „żyła” wciąż tymi samymi wartościami, nawet po ich odej‑
ściu (Niemczal, 2015, s. 82).

8.3. Kształtowanie równowagi między pracą
a życiem prywatnym pracowników 50+
Wyróżnia się zwykle dwie sfery życia człowieka dorosłego: pry‑
watną i zawodową (rys. 8.8). W sferze prywatnej jednostka poświę‑
ca czas sobie oraz rodzinie i przyjaciołom. W obszarze zawodowym
natomiast realizuje się jako specjalista, wykonawca zadań, współpra‑
cownik.

Rodzina

Praca

Jakość życia człowieka

Ja

Przyjaciele
Rys. 8.8. Główne obszary życia człowieka
Źródło: S. Borkowska, Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym,
„Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Oeconomica 2010, nr 240, s. 6.

Już od wielu lat w Polsce i innych krajach świata zwraca się
uwagę na wiele niekorzystnych zjawisk wynikających z nadmierne‑
go poświęcenia się pracy. Wskazuje się na niezdrowe skutki wypa‑
lenia zawodowego czy pracoholizmu, których jedną z przyczyn jest
przepracowanie. Przepracowanie wynika często z nieumiejętności
znalezienia równowagi między życiem prywatnym a zawodowym
(Work‑Life Balance – WLB). Nierównowaga zachodzi wówczas, kiedy
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praca zawłaszcza życie pozazawodowe, a szczególnie czas wypoczyn‑
ku, i odwrotnie, gdy życie pozazawodowe odbywa się kosztem pracy.
Na poziomie jednostki WLB oznacza zatem umiejętność łączenia
pracy z innymi obszarami życia: domem, rodziną, przyjaciółmi i zna‑
jomymi, zdrowiem, aktywnością społeczną (Clutterbuck, 2005, s. 36).

Dwa rodzaje konfliktów (nierównowagi)

ä

ä

(1)
Konflikt pomiędzy pracą a życiem
prywatnym

(2)
Konflikt między rodziną a pracą

Zachowanie równowagi na linii praca–życie nie jest proste, gdyż
dotyczy przynajmniej trzech aspektów. Są to:
1) równowaga czasowa, która wyraża się w przeznaczaniu zbliżonej
ilości czasu na wypełnianie ról zawodowych i pozazawodowych;
2) równowaga zaangażowania, czyli utrzymywanie podobnego po‑
ziomu zaangażowania w pracę, jak i w rodzinę;
3) równowaga zadowolenia dotycząca takiego samego poziomu sa‑
tysfakcji z roli w pracy oraz życia prywatnego.

Nie inspiruj się!
Yuppies – Young Urban Professionals, czyli młodzi wykształceni ludzie, któ‑
rzy w latach 80. XX wieku w bardzo szybkim tempie robili kariery zawodo‑
we i osiągali sukcesy finansowe. Brali udział w wyścigu szczurów, pracowali
po kilkanaście godzin dziennie. Szybko wypalali się zawodowo i nie mieli
praktycznie życia prywatnego.
Yuppies często dotykał syndrom przewlekłego zmęczenia, który w 1980 roku
nazwany został yuppie flu (grypa yuppie).
Źródło: opracowanie własne.
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Konflikt pomiędzy pracą a życiem osobistym jest w Europie po‑
wszechny. Szacuje się, że doświadcza go ¼ Europejczyków (Kotowska
i in., 2010, s. 1–96):
• 27% pracowników w UE uznaje, że spędza zbyt dużo czasu
w pracy,
• 28% ma poczucie, że za mało czasu poświęca rodzinie,
• 36% twierdzi, że nie ma wystarczająco dużo czasu dla przyjaciół
i znajomych,
• 51% badanych jest przekonanych, że nie ma czasu na hobby i roz‑
wijanie zainteresowań.
Brak równowagi ma także negatywne skutki dla organizacji.
Dlatego też firmy, dysponując coraz większą liczbą narzędzi ułatwia‑
jących osiąganie przez pracowników balansu między pracą i życiem
osobistym, wdrażają programy mające na celu kształtowanie WLB.
Program Work‑Life Balance to system kompleksowych działań pod‑
porządkowanych realizacji określonych celów, spójnych ze strategią
organizacji i oczekiwaniami pracowników, w wyniku których staje się
ona bardziej przyjazna dla osób zatrudnionych i ich rodzin. Stworzenie
pracownikom komfortu i możliwości pogodzenia spraw rodzinnych
z zawodowymi uwalnia ich od wielu trosk i umożliwia koncentrację
na pracy, zwiększając tym samym kreatywność i pomysłowość w wy‑
konywaniu powierzonych zadań.

Termin „równowaga praca–życie” po raz pierwszy został użyty w latach 70.
XX wieku w Stanach Zjednoczonych w kontekście rozwiązań przyjaznych
rodzinie, wprowadzanych ze względu na kryzys modelu męskiego żywiciela
rodziny, który wiązał się z aktywnością zawodową kobiet na masową skalę.
Począwszy od lat 90. XX wieku, pojęcie to odnosi się do inicjatyw mających
na celu udzielenie wsparcia w zakresie równoważenia ról zawodowych
i pozazawodowych wszystkim pracownikom, bez względu na ich sytuację
rodzinną.
Źródło: C. Sadowska‑Snarska, Koncepcja równowagi praca–życie w kontekście zmian
zachodzących w sferze ekonomicznej i społecznej, [w:] R. Tomaszewska‑Lipiec (red.),
Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju, Bydgoszcz 2014,
s. 39.

154

Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu…

Do głównych instrumentów pozwalających realizować programy
WLB zalicza się:
• elastyczne formy organizacji pracy i czasu pracy, w tym w szcze‑
gólności możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu, ela‑
styczne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, możliwość
wykonywania pracy z domu (tab. 8.9),
• urlopy, dodatkowe dni wolne umożliwiające wywiązywanie się
z obowiązków rodzinnych,
• przerwy w karierze przeznaczone na edukację, podróże, opiekę
nad osobami zależnymi,
• zróżnicowane formy świadczeń, pomocy dla pracowników
opiekujących się osobami zależnymi (np. dziećmi, wnukami,
rodzicami),
• dbałość o warunki wykonywania pracy oraz jakość środowiska
pracy (np. dbałość o atmosferę, ergonomiczne warunki pracy),
• szkolenia rozwijające m.in. kompetencje z zakresu zarządzania
sobą w czasie, ustalania priorytetów,
• rozwiązania wspierające rozwój zainteresowań pracowników,
• działania nakierowane na zdrowie i kondycję pracowników
(szerzej na ten temat w dalszej części kompendium).
Zainteresowani programami WLB są pracownicy z każdej
generacji, lecz grupą, która szczególnie potrzebuje wsparcia w za‑
kresie równoważenia sfery zawodowej i prywatnej, są pracownicy
w wieku 50+. Osoby z tej generacji (tzw. pokolenie kanapkowe)
spełniają często zadania opiekuńcze wobec dzieci oraz starszych
członków rodziny. Badania dowodzą, że pracujący opiekunowie
osób zależnych doświadczają problemów związanych z godzeniem
pracy ze zobowiązaniami rodzinnymi. Dochodzi tu do wystąpienia
konfliktu ról, który dotyczy m.in. konfliktu czasu wynikającego
z konieczności przystosowania życia rodzinnego do sztywnego czasu
pracy (Latos‑Miłkowska, 2014, s. 68).
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Tabela 8.9. Elastyczne formy organizacji i czasu pracy
Forma
organizacji/
czasu pracy

Charakterystyka

Korzyści
dla pracownika

Korzyści
dla pracodawcy

Praca
na niepełny
etat

Praca w wymiarze
Możliwość zatrud‑
mniejszym niż 40 go‑ nienia w przypadku,
dzin tygodniowo
gdy praca w pełnym
wymiarze nie jest
możliwa

Możliwość skorzysta‑
nia z doświadczenia
specjalistów/eksper‑
tów, którzy nie mogą
poświęcić na pracę
40 godzin tygodnio‑
wo

Dzielenie
stanowiska
pracy (job
sharing)

Zatrudnienie dwóch
osób na tym samym
stanowisku; pracow‑
nicy wraz z praco‑
dawcą ustalają, w ja‑
kich dniach i godzi‑
nach będą wypełniać
swoje obowiązki

Daje możliwość
zatrudnienia w przy‑
padku, gdy praca
w pełnym wymiarze
nie jest możliwa

Dostęp do większej
liczby pracowników,
zabezpieczenie się
przed ewentualną
absencją

Praca zdalna,
telepraca

Wykonywanie zadań
w domu

Oszczędność czasu
związanego z dojaz‑
dem do miejsca pra‑
cy, duża możliwość
dostosowania czasu
pracy do własnego
cyklu dnia i obowiąz‑
ków domowych

Oszczędność kosztów
związanych z wypo‑
sażeniem, obsługą
i utrzymaniem sta‑
nowisk pracy, zwięk‑
szenie dostępności
do pracowników,
którzy mieszkają/
funkcjonują w innym
mieście/regionie/
kraju

Praca
tymczasowa

Zatrudnienie na okre‑ Możliwość pracy
ślony czas; stosunek w zróżnicowanym
środowisku
pracy oparty jest
na trzech stronach:
pracowniku, agencji
tymczasowej, praco‑
dawcy

Oszczędność czasu
i kosztów związanych
ze zobowiązaniami
wynikającymi z Ko‑
deksu pracy
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Tab. 8.9. (cd.)
Forma
organizacji/
czasu pracy
Zmienne
godziny
rozpoczynania
pracy

Charakterystyka

Korzyści
dla pracownika

Korzyści
dla pracodawcy

Pracodawca wyzna‑
cza godziny, w któ‑
rych pracownicy
muszą przebywać
w firmie oraz godziny,
w których, w zależ‑
ności od potrzeb,
można rozpoczynać
i kończyć pracę

Możliwość wykony‑
wania pracy w czasie
dogodnym dla pra‑
cownika, elastycz‑
ność w ustalaniu
grafiku, łatwość połą‑
czenia pracy z potrze‑
bami prywatnymi

Pokazanie elastycz‑
ności organizacji,
wzrost satysfakcji
pracowników prak‑
tycznie bez żadnych
kosztów

System
Wyznaczenie okre‑
skróconego
ślonej liczby godzin
tygodnia pracy w ciągu tygodnia
roboczego, które
mogą być rozkładane
na mniejszą liczbę
dni

Możliwość zyskania
dodatkowego dnia
wolnego (4 dni pracu‑
jące, 3 dni wolne) bez
korzystania z urlopu

Pokazanie elastycz‑
ności organizacji,
wyższy poziom satys‑
fakcji pracowników
praktycznie bez żad‑
nych kosztów

Źródło: P. Woszczyk, Kluczowe narzędzia zarządzania wiekiem w MŚP. Raport wewnętrzny,
materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2017.

Katalog działań w zakresie kształtowania WLB, które są szczegól‑
nie cenione przez pracowników 50+, obejmuje:
• elastyczne formy organizacji i czasu pracy,
• możliwość pracy w domu lub telepracy,
• płatny urlop w związku z opieką nad osobami zależnymi
– np. wnukami, starzejącymi się rodzicami,
• pomoc w zorganizowaniu opieki nad osobami zależnymi
– np. w postaci dofinansowań do żłobka, przedszkola, pomoc
w znalezieniu niani, pomoc w organizacji opieki nad osobami
zależnymi,
• szkolenia przygotowujące do przejścia na emeryturę – szkole‑
nia mogą zawierać m.in. tematykę związaną z organizacją dnia
pracy, emocjami związanymi z zaprzestaniem pracy, kwestie
związane ze zdrowym stylem życia,
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•
•
•
•
•

dofinansowania do wypoczynku,
świadczenia medyczne – w tym rehabilitacja, masaże,
świadczenia rekreacyjno‑sportowe,
poradnictwo prawne, psychologiczne,
niskooprocentowane pożyczki dla pracowników, pomoc finan‑
sowa w formie zapomóg,
• system regularnego oszczędzania na emeryturę,
• rozwój klubów zainteresowań, klubów dyskusyjnych,
• urlop szkoleniowy na poszerzenie czy odświeżenie kompeten‑
cji.

WLB w sektorze MŚP
Badania empiryczne prowadzone w Polsce pokazują, że wiele programów
WLB realizowanych jest przez małe i średnie organizacje. Nie ogranicza‑
ją się one tylko do oferowania typowych rozwiązań, takich jak elastycz‑
ny, zadaniowy czas pracy, skrócony tydzień pracy, telepraca, zapewnienie
miejsca w przedszkolach, żłobkach, refundowanie posiłków czy wizyt le‑
karskich wszystkim grupom pracowników. Programy mają też na celu za‑
bezpieczenie pracownika i jego rodziny na przyszłość przez stworzenie mu
możliwości gromadzenia własnego kapitału. Efekty działań mają charakter
długoterminowy, więc można je będzie obserwować dopiero w przyszłości.
Źródło: A. Rogozińska‑Pawełczyk, I. Kołodziejczyk‑Olczak, Godzenie życia osobistego
z pracą zawodową w firmach z sektora MŚP, [w:] C. Sadowska‑Snarska (red.), Równowaga
praca‑życie‑rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku,
Białystok 2010, s. 149; A. Smoder, Równowaga praca–życie – wybór czy konieczność?,
„Polityka Społeczna” 2010, nr 4, s. 14.

Trzeba też pamiętać, że osobami dodatkowo narażonymi na nie‑
równowagę praca–życie prywatne są właściciele firm, dla których łą‑
czenie tych dwu sfer jest nieraz prawdziwym wyzwaniem.
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8.4. Promocja zdrowia i ergonomia pracy
osób 50+
Istotnym narzędziem kształtowania równowagi między pracą
a życiem prywatnym, które szczególne znaczenie ma dla osób 50+
(ze względu na konieczność dbania o kondycję psychofizyczną),
ale także dla firm z sektora MŚP (ze względu na negatywne skutki
absencji pracowniczej), są programy promocji zdrowia w miejscu
pracy. Promocja zdrowia oznacza działania nakierowane na umoc‑
nienie i rozwój zdrowia jednostek oraz złożonych z nich zbiorowo‑
ści, realizowane głównie w sferze prozdrowotnych przekształceń ich
stylu życia.

Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia zdrowie to stan pełnego fi‑
zycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia (dobrosta‑
nu), a nie tylko brak choroby lub kalectwa.
Zdrowie jest zatem stanem pozytywnym i jest ono stopniowalne. W związ‑
ku z tym należy podejmować działania służące umacnianiu, budowaniu lub
rozwojowi zdrowia.

Istnieje całe spektrum działań w zakresie promocji zdrowia i ergo‑
nomii, które przyczyniają się do przedłużenia aktywności zawodowej
pracowników 50+. Do najważniejszych zaliczają się (Gniazdowski,
1997, s. 100–108):
• oświata zdrowotna, której celem jest budowanie w świadomości
pracowników pozytywnej filozofii zdrowia, dostarczanie infor‑
macji ilustrujących zależność stanu zdrowia od stylu życia, po‑
radnictwo na temat zdrowego stylu życia w praktyce,
• badania i pomoc medyczna, realizowane głównie poprzez za‑
pewnienie zatrudnionym bezpłatnej (bądź częściowo płatnej)
opieki medycznej,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów stylu życia, głównie wszel‑
kich problemów wynikających z różnego rodzaju uzależnień
lub zbyt wysokiego poziomu stresu,
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• organizowanie społecznego wsparcia w miejscu pracy (np. grup
wsparcia),
• uczenie „umiejętności życiowych”, czyli radzenia sobie ze stre‑
sem czy uchronienia się przed uzależnieniami.
Dla dojrzałych pracowników dobrym rozwiązaniem będą też:
karty wstępu do klubów fitness, pływalni itp.; porady ekspertów me‑
dycyny pracy; usługi masażysty; aktywne przerwy w pracy (podczas
których pracownicy wykonują proste ćwiczenia fizyczne); dodatkowe,
regularne przerwy na wypoczynek i regenerację sił (w tym również
mikroprzerwy trwające od kilku sekund do minuty po wykonaniu
uciążliwych zadań); instruktaże dotyczące przyjmowania odpowied‑
niej postawy ciała podczas pracy.

Dobra praktyka
Michelin Polska S.A. podpisała kontrakt z przychodnią medycyny przemy‑
słowej, która przygotowuje specjalne programy profilaktyczne dostosowa‑
ne do specyfiki pracy w firmie. Programy są finansowane wspólnie przez
pracodawcę i ubezpieczyciela firmy.
Wdrażany jest program dbałości o narząd ruchu adresowany do osób wy‑
konujących pracę fizyczną. W ramach programu możliwe są indywidualne
konsultacje z rehabilitantem na stanowisku pracy. Rehabilitant obserwuje
pracownika wykonującego pracę, jego postawę i ruchy oraz informuje go
o możliwych nadwyrężeniach. Na koniec pokazuje ćwiczenia zapobiegają‑
ce schorzeniom.
Źródło: J. Liwiński, U. Sztanderska, Wstępne standardy zarządzania wiekiem
w przedsiębiorstwach, Warszawa 2010, za: A. Leśniewska, K. Romanowicz, P. Kozłowski,
R. Leśniewski, M. Romanowicz, Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 38.
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Ważnym elementem promowania i utrzymania zdrowia wśród
pracowników 50+ jest zatem dbanie o bezpieczne i higieniczne warun‑
ki pracy. Praca bezpieczna to taka, której wykonywanie nie powoduje
zagrożenia zdrowia lub życia zatrudnionego bądź innej osoby. Pracę
higieniczną cechuje brak wpływu negatywnych czynników na zdrowie
pracownika.
Warunki, w których wykonywana jest praca, powinny być ergo‑
nomiczne, co oznacza, że nie mogą przyczyniać się do pogorszenia
stanu zdrowia zatrudnionego, np. poprzez konieczność przenoszenia
zbyt dużych ciężarów, pracę w wymuszonej pozycji, niewłaściwie
zorganizowane stanowisko pracy (np. złe oświetlenie lub jego brak).
Dobrze zaprojektowane stanowisko pracy pozwala nie tylko utrzy‑
mać, ale również podnieść produktywność pracownika (bez względu
na wiek). Specjaliści w zakresie ergonomii zalecają, aby w przypadku
pracowników 50+ (Polak‑Sopińska, 2013, s. 153–158):
• zapewnić możliwość zmiany pozycji ciała podczas wykonywania pracy. Wraz z wiekiem zmniejsza się wytrzymałość mię‑
śni, dlatego gorzej są tolerowane wydłużone okresy pracy w po‑
zycji wymuszonej8 i statycznej9. Pozycje tego typu przyśpieszają
pojawienie się u pracowników (bez względu na wiek) chorób
układu krążenia oraz zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu,
• umożliwić wykonywanie czynności o małej lub średniej monotypowości ruchów roboczych, które pozwalają na zmianę
pozycji ciała, wykonywanych ruchów i wielkości używanej siły,
• umożliwić wykonywanie czynności o małej lub średniej szybkości ruchów (spowoduje to wzrost jakości pracy),
• ograniczyć prace związane z podnoszeniem i przenoszeniem
ciężarów lub zadbać o odpowiednie urządzenia do transportu
(wózki, podnośniki próżniowe, taśmy rolkowe). Zapobiegnie
to zaburzeniom w układzie mięśniowo‑szkieletowym, odde‑
chowym, krążenia,
8
9

Pozycja wymuszona to taka, której nie można zmienić przez czas niezbędny do wykonania
danej czynności, wymuszająca skręty, wygięcia, unoszenie kończyn górnych powyżej stawu
barkowego.
Pozycja statyczna – powoduje długotrwałe napięcie mięśni, utrudniające przepływ krwi
(np. podczas długotrwałego stania lub siedzenia).
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• umożliwić wykonywanie prac lekkich i średnio ciężkich
– ograniczy to zmęczenie i ryzyko wypadków przy pracy,
• przy wykonywaniu prac precyzyjnych zapewnić możliwość naprzemiennego wykonywania prac precyzyjnych i lekkich – po‑
zwoli to odciążyć tułów, odcinek szyjny oraz kończyny górne,
• dostosować dokumenty do potrzeb pracowników dojrzałych
wiekowo,
• w przypadku pracy w mikroklimacie zimnym pracownicy 50+
powinni mieć cieplejszą odzież, bo wraz z wiekiem zmienia się
odczuwanie niskich temperatur,
• zadbać o większe natężenie oświetlenia stanowisk pracy niż
w przypadku młodszych pracowników,
• wprowadzić organizację pracy zmianowej zgodnej z zaleceniami fizjologów.

Zainspiruj się!
Praca biurowa na stojąco niweluje bóle kręgosłupa, co pozytywnie wpływa
na mięśnie.
Aby zapobiec miażdżycy czy żylakom, można wprowadzać zamiast foteli
lub krzeseł piłki do siedzenia.
O konieczności zrobienia przerwy pracownikom mogą przypominać
gadżety. Na rynku dostępne są opaski monitorujące aktywność fizyczną.
Gdy użytkownik zasiedzi się za biurkiem i nie zrobi co najmniej 250 kroków
w ciągu godziny, 10 minut przed upływem tego czasu opaska zaczyna wibro‑
wać. Jeśli użytkownik zdąży zrobić odpowiednią liczbę kroków zanim minie
pełne 60 minut, na wyświetlaczu pojawia się komunikat z gratulacjami.
Źródło: opracowanie własne.

Dostosowanie warunków pracy do potrzeb i możliwości kadry 50+
przynosi korzyści zarówno pracownikom dojrzałym, jak i organizacji.
W tabeli 8.10 przedstawiono najważniejsze z nich.
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Korzyści dla pracodawcy

Korzyści
dla pracownika

Tabela 8.10. Korzyści z dostosowania warunków pracy do możliwości psychofizycznych
człowieka
• zmniejszenie obciążenia pracą fizyczną, monotypową, statyczną
• zmniejszenie dolegliwości bólowych i prawdopodobieństwa
występowania chorób układu krążenia, mięśniowo‑szkieletowego,
oddechowego, nerwowego itd.
• zwiększenie bezpieczeństwa pracy
• wyższy poziom satysfakcji z pracy i motywacji
• lepszy stan zdrowia pracowników
• spadek kosztów związanych z absencjami chorobowymi
• spadek liczby chorób zawodowych i wypadków przy pracy
• perspektywa dłuższej aktywności zawodowej doświadczonych
pracowników
• wzrost motywacji pracowników
• utrzymanie lub wzrost wydajności pracy
• wyższa jakość pracy
• lepsza atmosfera pracy
• integracja pracowników wokół zadań zawodowych
• możliwość zatrudniania na tych samych stanowiskach pracy zarówno
osób młodych, jak i dojrzałych
• poprawa wizerunku firmy

Źródło: A. Polak‑Sopińska, Adaptacja stanowisk pracy do możliwości i potrzeb
pracowników 50+, [w:] P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik
do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź 2013, s. 162–163.

Trzeba pamiętać, że zdrowie pracowników nie jest zależne tylko
od działań podejmowanych przez pracodawcę. Zgodnie z rezultatami
badań empirycznych zdrowie jednostki w ponad 50% determinowane
jest stylem życia, którego jedną ze zmiennych są tak zwane zacho‑
wania zdrowotne. Zachowania zdrowotne to wszelkie elementy życia
codziennego, które wpływają na stan zdrowia. Są one przedmiotem
względnie wolnych, indywidualnych decyzji człowieka, co oznacza,
że jednostka jest w stanie je kontrolować (Żołnierczuk‑Kieliszek, 1999,
s. 89–91). Zachowania zdrowotne rozpatrywane są zwykle z punktu
widzenia ich znaczenia dla zdrowia, stad też dzieli się je na dwie gru‑
py: biopozytwne oraz bionegatywne (tab. 8.11).
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Tabela 8.11. Rodzaje zachowań zdrowotnych człowieka
Rodzaj zachowań
zdrowotnych człowieka

Charakterystyka

Zachowania biopozytywne
(prozdrowotne)

Wykazują pozytywny wpływ na zdrowie, mają
na celu podtrzymanie, umacnianie, przywracanie
zdrowia i sprawności.

Zachowania bionegatywne
(antyzdrowotne)

Mają negatywny związek ze zdrowiem, wywołują
jego zagrożenie, chorobę lub utratę sprawności,
utrudniają profilaktykę, wczesną diagnozę, opóź‑
niają procesy leczenia bądź rehabilitacji.

Źródło: H. Sęk, Zdrowie behawioralne, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia – podręcznik
akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 534–553.

Zachowania zdrowotne, choć wynikają z indywidualnych decyzji
człowieka, mogą być kształtowane przez podmioty zewnętrzne. Siła
oddziaływania otoczenia na zachowania zdrowotne zależy m.in.
od poczucia umiejscowienia kontroli zdrowia. Wewnętrzne umiejsco‑
wienie kontroli oznacza przekonanie o tym, że jednostka ma wpływ
na własne stany wewnętrzne, zachowania i środowisko kształtujące
zdrowie (Basińska, Maćkowska, Listwan, 2011, s. 151–159). W przypad‑
ku zewnątrzsterowności człowiek uważa, że dominujące oddziaływa‑
nie na stan jego zdrowia mają czynniki niezależne od niego (Juczyński,
2003, s. 49–61). W przypadku pracowników zewnątrzsterowalnych
istotne znaczenie mają działania podejmowane na rzecz zdrowia
przez pracodawców.

9
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Umiejętności
kierowników MŚP
a zaangażowanie
pracowników 50+

9.1. Zaangażowanie organizacyjne osób 50+
Jak już wielokrotnie wskazywano, pracownicy dojrzali mają szereg
zalet. Potocznie jednak dość często przypisuje im się niewystarczający
poziom zaangażowania w pracę.
Zaangażowanie jest kategorią, za pomocą której tłumaczy się
współcześnie wiele zachowań człowieka w organizacji. Zaangażowa‑
nie wiąże się z uczuciami i emocjami, które sprawiają, że pracownik
czuje się związany z organizacją i chce pozostać jej członkiem.
Najczęściej zaangażowanie organizacyjne przedstawiane jest jako
złożone z trzech wymiarów (rys. 9.1):
1) zaangażowania afektywnego;
2) zaangażowania trwania;
3) zaangażowania normatywnego.
Zaangażowanie afektywne to emocjonalne przywiązanie pracow‑
nika do organizacji oraz jego identyfikacja z wartościami organizacyj‑
nymi. Zaangażowanie wskazuje, że pracownik chce być częścią organi‑
zacji. Zaangażowania trwania oznacza potrzebę kontynuowania pracy
dla organizacji. Zwykle wynika z tego, że pracownik wierzy, iż nie
znajdzie innej pracy. Z kolei zaangażowanie normatywne związane
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jest z poczuciem zobowiązania wobec firmy, lojalnością i wiernością
(Spik, Klincewicz, 2012, s. 413–415).
Zaangażowanie organizacyjne

ä

ä

ä

Zaangażowanie
afektywne/emocjonalne

Zaangażowanie
normatywne

Zaangażowanie
trwania

Pracuję, bo chcę

Pracuję, bo powinienem

Pracuję, bo muszę

Rys. 9.1. Trzy składowe zaangażowania organizacyjnego
Źródło: K. Kmiotek, Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 30.

Podstawowym narzędziem angażowania pracowników jest mo‑
tywowanie. Najważniejsze instrumenty podnoszenia zaangażowania
pracowników w każdym wieku związane są z wynagradzaniem i roz‑
wojem (tab. 9.1).
Tabela 9.1. Czynniki zaangażowania organizacyjnego
Wynagradzanie
Uczciwa płaca, uzależniona od rodzaju
obowiązków
Uczciwa płaca, porównywalna do zarob‑
ków innych osób obciążonych podobny‑
mi obowiązkami

Rozwój
Bieżące szkolenia
Trening niezbędny do właściwego wyko‑
nywania własnych obowiązków
Możliwość zdobywania nowych kompe‑
tencji

Wzrost płacy zapewniający utrzymanie
stałego poziomu życia

Swoboda w wykonywaniu obowiązków

Świadczenia dodatkowe, porównywalne
z otrzymywanymi przez inne osoby wy‑
konujące podobną pracę

Dobre perspektywy związane z karierą

Interesująca praca

Źródło: M. Juchnowicz, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 55.
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W kraju brak jest rzetelnych opracowań poświęconych instru‑
mentom podnoszenia poziomu zaangażowania organizacyjnego pra‑
cowników dojrzałych. Nie upowszechnia się także dobrych praktyk
w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych analiz można jednak
stwierdzić, że oprócz motywowania przez wynagradzanie i rozwój
zaangażowaniu pracowników 50+, które skutkuje zatrzymaniem ich
w firmie, sprzyjają przede wszystkim (Bujacz, Macko, 2010, s. 19–26):
1. Dbanie o zdrowie, ergonomię i właściwą organizację pracy (omó‑
wione we wcześniejszym podrozdziale niniejszego kompendium).
2. Polityka kończenia zatrudnienia, łagodne wygaszanie kariery
zawodowej: wspieranie tranzycji ludzi z pracy na emeryturę; ko‑
rzystanie z doradczych funkcji działu personalnego i jego specja‑
listów; elastyczne formy przejścia na emeryturę, np. zmniejszenie
liczby przepracowywanych godzin tuż przed emeryturą.
3. Zmiana postaw załogi wobec starszych pracowników: korzystanie
ze skutecznych, zdroworozsądkowych podejść wspierających
rozwój zawodowy; działania nakierowane na integrowanie ludzi
w pracy, współpracę i budowanie zespołów; oferowanie progra‑
mów mentoringu i odwróconego mentoringu, w którym młodsi
pracownicy szkolą starszych (najczęściej w zakresie obsługi no‑
wych technologii komunikacyjnych).
Wysoki poziom zaangażowania dojrzałych pracowników obniża
poczucie zmęczenia pracą, którego przyczyną nie jest wiek, lecz brak
właściwej polityki zarządzania wiekiem w firmach. Pracownicy stale
wykonują te same zadania, nie są szkoleni ani awansowani. W efekcie
po wymuszonej reorganizacji pracy są oceniani jako niekompetentni,
zmęczeni, bez potencjału, o niewielkich możliwościach fizycznych.
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Zainspiruj się!
Dobrą praktyką jest stosowanie systemu wynagradzania, który promuje nie
tylko wysoką wydajność, lecz także kompetencje, doświadczenie, pożąda‑
ne nastawienie oraz dzielenie się wiedzą z młodszymi kolegami. Należy uni‑
kać natomiast automatycznych dodatków stażowych.
Stosowana przez firmę siatka płac powinna być przejrzysta – pracownik
musi wiedzieć, dlaczego otrzymuje takie, a nie inne wynagrodzenie. Polity‑
ka płac powinna być wynikiem nie tylko hierarchii i stanowiska, lecz także
oceny okresowej.
Jeśli pracownik nie może efektywnie wykonywać dotychczasowych obo‑
wiązków i konieczne jest przesunięcie go na inne stanowisko, wynagrodze‑
nie powinno w miarę możliwości pozostać na tym samym poziomie. Chodzi
o to, by zmiana obowiązków nie była traktowana jak degradacja.
Osoby starsze zwykle chętnie korzystają z dodatkowych pakietów zdrowot‑
nych bądź ubezpieczeniowych. Na motywację pracowników 50+ wpływa
także świadome angażowanie ich w przedsięwzięcia, których celem jest
dzielenie się wiedzą z młodszymi pracownikami.
W małych i średnich firmach, ze względu na ich ograniczone budżety,
szczególnie istotne jest motywowanie pozafinansowe: dbanie o dobrą
atmosferę, udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej, tworzenie klimatu
sprzyjającego współpracy w zespole oraz docenianie doświadczenia i lojal‑
ności starszych pracowników.
Źródło: T. Schimanek, J. Kotzian, M. Arczewska, Zarządzanie wiekiem skierowane
na osoby 50+. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko, Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2013, s. 31.
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9.2. Kompetencje interpersonalne menedżerów
i ich doskonalenie
Zarządzanie wiekiem opiera się na rozwoju pracowników 50+,
międzygeneracyjnym transferze wiedzy oraz kształtowaniu równo‑
wagi między życiem zawodowym i prywatnym. Takie motywowanie
podnosi poziom zaangażowania i sprzyja tym samym zatrzymaniu
dojrzałych pracowników w firmie. Jednak realizacja założeń Age
Management wymaga od zarządzających w firmach MŚP legitymo‑
wania się odpowiednimi kompetencjami i przyjęcia właściwego (ade‑
kwatnego do potrzeb osób 50+) stylu kierowania.
Kierownicy wypełniają w organizacji wiele ról, w tym interperso‑
nalne, informacyjne i decyzyjne (tab. 9.2). Niezbędny jest do tego ze‑
staw umiejętności, które (najogólniej) obejmują:
• umiejętności koncepcyjne, czyli zdolność koordynowania i in‑
tegrowania wszystkich interesów i działań organizacji, w tym
także zdolność planowania i ustalania celów,
• umiejętności społeczne – zdolność współpracy z innymi ludź‑
mi, porozumiewania się, rozumienia innych i ich motywowa‑
nia,
• umiejętności techniczne, związane z posługiwaniem się meto‑
dami, technikami i wiedzą w konkretnej dziedzinie.
Tabela 9.2. Trzy grupy ról kierowniczych
Role międzyludzkie
Reprezentant
Przywódca
Łącznik

Role informacyjne
Monitorujący
Upowszechniający
Rzecznik

Role decyzyjne
Przedsiębiorca
Przeciwdziałający zakłó‑
ceniom
Rozdzielający zasoby
Negocjator
Źródło: opracowanie własne.

Można zatem powiedzieć, że każdy menedżer dysponuje dwoma
grupami kompetencji: (1) twardymi i (2) miękkimi (tab. 9.3).
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Tabela 9.3. Grupy kompetencji menedżera
Kompetencje twarde
Konkretna wiedza i umiejętności nie‑
zbędne do wykonywania określonej
pracy, konkretne kwalifikacje nabyte
w drodze edukacji.
Kompetencje twarde różnią się w zależ‑
ności od wykonywanego zawodu.
Współcześnie do tej grupy kompetencji
można także zaliczyć takie uniwersalne
umiejętności jak posługiwanie się ję‑
zykiem obcym czy obsługa programów
komputerowych.
Umiejętności twarde są zwykle potwier‑
dzone dyplomami bądź certyfikatami.

Kompetencje miękkie
Umiejętności oraz dyspozycje psycholo‑
giczne i społeczne dwojakiego rodzaju:
a) osobiste, pozwalające na sprawne
zarządzanie samym sobą i swoją
pracą, w tym zdolność do automoty‑
wacji oraz umiejętność optymalnego
organizowania własnej pracy;
b) interpersonalne, czyli umiejętność
komunikowania i komunikowania
się, perswazyjność (przekonywanie
do swoich racji), motywowanie, in‑
spirowanie, kierowanie konfliktami.
Kompetencje miękkie mają charakter
uniwersalny i można je rozwijać.

Źródło: M. Mularska‑Kucharek, Zastosowanie modelu skoncentrowanego na rozwiązaniu
oraz stylu kierowniczego trenerskiego w pracy kierowników MŚP. Raport wewnętrzny,
materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2017.

Kompetencje twarde to mierzalne cechy, które są niezbędne
do wykonywania konkretnej pracy. Obejmują one przede wszystkim:
potwierdzone dokumentami wykształcenie (ogólne i specjalistycz‑
ne), wynikające z wykształcenia wiedzę i umiejętności oraz życiowe
i zawodowe doświadczenie. Kompetencje twarde nazywane są też
bazowymi lub podstawowymi. Oznacza to, że bez określonych kom‑
petencji twardych człowiek nie ma często możliwości aplikowania
na określone stanowisko pracy.
Z kolei kompetencje miękkie to kompetencje osobiste, które wią‑
żą się z umiejętnością strategicznego, analitycznego i kreatywnego
myślenia, dobrą organizacją własnej pracy, chęcią i umiejętnością
nabywania oraz poszerzania wiedzy, odpornością na stres. Kompe‑
tencje miękkie to również umiejętności o charakterze społecznym
(interpersonalnym/międzyludzkim): komunikacyjne, wywierania
wpływu, nawiązywania i utrzymywania relacji, kierowania zespołem,
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czyli planowania i organizowania pracy i zadań, motywowania, kon‑
trolowania (tab. 9.4). Do tej grupy kompetencji zalicza się ponadto
umiejętności rozwijania potencjału podwładnych, które związane
są z posiadaniem umiejętności trenerskich.
Tabela 9.4. Ogólne ramy kompetencji społecznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Empatia
Uświadamianie sobie uczuć, potrzeb
oraz niepokojów innych osób

Umiejętności społeczne
Umiejętność wzbudzania u innych
pożądanych reakcji

Rozumienie innych – wyczuwanie
emocji i punktów widzenia inny‑
ch osób oraz zainteresowanie ich
troskami, niepokojami i zmartwie‑
niami

Wpływanie na innych – opanowanie metod
skutecznego przekonywania

Doskonalenie innych – wyczuwanie
u innych potrzeby rozwoju i rozwija‑
nie ich zdolności

Łagodzenie konfliktów – pośredniczenie
w sporach i rozwiązywanie ich

Nastawienie usługowe – uprzedza‑
nie, rozpoznawanie i zaspokajanie
potrzeb klientów
Wspieranie różnorodności – twor‑
zenie i podtrzymywanie szans
na osiągnięcia dzięki wykorzystywa‑
niu różnych typów ludzi
Świadomość polityczna – rozpoz‑
nawanie emocjonalnego tonu grupy

Porozumienie – słuchanie bez uprzedzeń
i wysyłanie przekonujących komunikatów

Przewodzenie – inspirowanie jednostek
i grup lub kierowanie nimi
Katalizowanie zmian – inicjowanie zmian
lub kierowanie nimi
Tworzenie więzi – pielęgnowanie instru‑
mentalnych stosunków z innymi
Współpraca – praca z innymi dla osiągnię‑
cia wspólnego celu
Umiejętności zespołowe – organizowanie
współdziałania wszystkich członków grupy
dla osiągnięcia zbiorowego celu

Źródło: D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wydawnictwo Media Rodzina,
Poznań 1999, s. 49–50.

Kompetencje społeczne są trudne do zrozumienia i opanowania,
ponieważ wymagają uwzględnienia wielu zmiennych osobowościo‑
wych, takich jak temperament, postawy, aspiracje czy motywacja.
Zmienne te należy najpierw rozpoznać, poznać przyczynę ich
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powstania i na tej podstawie wybrać najbardziej skuteczny sposób
rozwiązania, uwzględniając przy tym potrzeby własne oraz potrzeby
pracownika.
W przypadku komunikowania się z pracownikami w różnym wie‑
ku należy ponadto wziąć pod uwagę ich zróżnicowane doświadczenia
zawodowe i życiowe, które sprawiają, że temu samemu słowu młodsza
i starsza osoba może nadać całkiem inne znaczenie. Młody pracow‑
nik, który nie posiada jeszcze własnej rodziny, jest często bardziej mo‑
bilny, przez co np. słowo „daleko” ma dla niego całkiem inne znacze‑
nie niż dla osoby bardziej statecznej.

Ćwiczenie
Diagnoza: co utrudnia i ułatwia komunikowanie się
z pracownikami w różnym wieku?
Pracownicy 30-

Pracownicy 50+

Co ułatwia komunikację?
Co utrudnia komunikację?
Jak można usprawnić
komunikację?
Źródło: A. Leśniewska, K. Romanowicz, P. Kozłowski, R. Leśniewski, M. Romanowicz,
Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2011, s. 38.

Niektórym się wydaje, że jeśli opanowali daną umiejętność po‑
znawczo (przeczytali książkę np. o rozwiązywaniu konfliktów), to już
umiejętność tę posiedli. Niestety tak się nie dzieje. Tylko w rzeczywi‑
stych sytuacjach społecznych nowa umiejętność interpersonalna może
stać się nawykiem. Dzieje się tak, gdy człowiek najpierw zrozumie
umiejętność behawioralnie oraz dokona jej abstrakcyjnej konceptu‑
alizacji (rys. 9.2).
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Zrozumieć poznawczo: dowiedzieć się, czym jest kompetencja,
jaki jest jej cel i sens

ä
Zrozumieć behawioralnie: mieć okazję do praktycznego zapoznania się
z kompetencją, przećwiczyć ją i samodzielnie doświadczyć,
a następnie uzyskać dostęp do informacji zwrotnej od innych na temat tego,
czy właściwie się ją wykorzystuje

ä
Abstrakcyjnie konceptualizować: uogólnić, by stworzyć różne koncepcje
i pomysły pozwalające na zastosowanie kompetencji w podobnych sytuacjach

ä
Zautomatyzować: używać kompetencji tak często, jak to tylko możliwe,
aż stanie się naturalną czynnością
Rys. 9.2. Proces rozwoju kompetencji społecznych
Źródło: K. Zabłocki, Z. Żelichowska, Trudno być szefem – rozwój kompetencji
interpersonalnych wśród kadry zarządzającej, 2010, http://prnews.pl/nasz‑gosc/trudnobyc-szefem-rozwoj-kompetencji-interpersonalnych-wsrod-kadry-zarzadzajacej-53512.
html (dostęp: 10.11.2016).

„ŻYJEMY W CZASACH, które przyniosły nowe zasady oceny naszej pracy.
Mierzy się nas nową miarą, nie tylko według tego, jacy jesteśmy bystrzy, ja‑
kie mamy przygotowanie czy wiedzę fachową, ale także jak dajemy sobie
radę z samymi sobą i z innymi. Miarę tę coraz częściej stosuje się przy podej‑
mowaniu decyzji o zwolnieniach czy awansach”.
Źródło: D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wydawnictwo Media Rodzina,
Poznań 1999, s. 13.

Kompetencje miękkie związane są zatem z inteligencją emocjo‑
nalną, na którą składają się: umiejętność właściwej percepcji, oce‑
ny i wyrażania emocji, umiejętność dostępu do uczuć, zdolność ich
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generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, umie‑
jętność rozumienia emocji i zrozumienie wiedzy emocjonalnej
oraz umiejętność regulowania emocji tak, by wspomagać rozwój
emocjonalny i intelektualny. Przewiduje się, że inteligencja emocjo‑
nalna oraz związana z nią inteligencja praktyczna i kreatywna będą
siłami napędowymi XXI wieku.

Ćwiczenie
Porozmawiaj przez chwilę z podwładnym w wieku 50+/współpracownikiem
i poproś, aby opowiedział ci historię ze swojego życia, która jego zdaniem
jest ciekawa i która wniosła do jego życia nowe doświadczenie (udowodniła
danej osobie, że jest w stanie poradzić sobie z jakąś przeszkodą, której
kiedyś się obawiała). Może to być doświadczenie zawodowe, ale nie musi.
Zadaniem drugiej osoby (twoim) jest aktywne słuchanie osoby opowiada‑
jącej daną historię, możesz zadawać dodatkowe pytania, ale nie przeszka‑
dzać. Kiedy rozmówca skończy opowiadać własną historię – osoby, które
słuchały wnioskują o mocnych stronach, zasobach, umiejętnościach osoby
opowiadającej. Akcentują je i podkreślają ich ważność. Na koniec zapytaj
rozmówcę, jak mu się z tobą rozmawiało.
Później zastanów się:
• Jak wyglądała rozmowa?
• Co ułatwiało, a co utrudniało przebieg spotkania?
• Jakie pojawiały się emocje?
• Czy potrafiłeś aktywnie słuchać?
• Jakie zasoby/potencjał danej osoby można wydobyć z jej opowieści?
• Czy udało ci się wejść w rolę tej osoby? Czy jesteś empatyczny? A może
masz też podobne doświadczenia? Podziel się nimi z rozmówcą.
Źródło: M. Mularska‑Kucharek, Zastosowanie modelu skoncentrowanego na rozwiązaniu
oraz stylu kierowniczego trenerskiego w pracy kierowników MŚP. Raport wewnętrzny,
materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2017.
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Informowanie pracowników
wszystkich generacji o dzia‑
łaniach i wynikach firmy
bo

Pracownicy dojrzali, chociaż jako pierw‑
si będą opuszczać organizację, nie chcą
być marginalizowani i czuć się odcięci
od informacji. W sytuacji posiadania
wiedzy mogą wspierać kierownictwo czy
właścicieli firmy w jej rozwoju.

bo

Pracownicy dojrzali umieją analizować
informacje, mają wyważony stosunek
do zmian i w programowaniu strategii
mogą mieć kluczowe znaczenie. Zwłasz‑
cza że starzenie się społeczeństw bę‑
dzie się przejawiało także w starzeniu się
klientów i innych interesariuszy.

bo

Pracownicy dojrzali mogą odczuwać
wypalenie zawodowe czy znużenie
wieloletnią pracą. Udział w projektach
strategicznych wzmocni ich poczucie
ważności dla organizacji i zniweluje mo‑
notonię.

bo

Pracownicy dojrzali osiągają dobre wy‑
niki w swojej pracy. Warto uzależniać
wynagrodzenie od wyników/efektów
aniżeli od stażu pracy. To motywuje
do bieżącej pracy.

Wzrost autonomii poprzez
udział w podejmowaniu
decyzji i kreowaniu stra‑
tegii, mentoring ze strony
zarządu firm

bo

Pracownicy dojrzali ze względu na swoje
długoletnie doświadczenie mogą ocze‑
kiwać większej autonomii w środowisku
pracy i możliwości wykazania się kluczo‑
wą wiedzą.

Uznanie ze strony przełożo‑
nych

bo

Uznanie jest ważnym instrumentem mo‑
tywowania, nie tylko wobec pracowni‑
ków dojrzałych.

Dostarczanie pracownikom
wiedzy, pozwalającej zro‑
zumieć i wspierać sytuację
organizacji
Powierzanie decyzji, które
wpływają na sposób działa‑
nia i strategię firmy
Szeroki dostęp do strate‑
gicznych informacji

Możliwość udziału w nie‑
standardowych lub strate‑
gicznych projektach

Udzielanie nagród ściśle
związanych z wynikami
firmy
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Rys. 9.3. Praktyki empowerment istotne dla osób 50+
Źródło: I. Warwas, Włączenie i empowerment pracowników dojrzałych. Raport wewnętrzny,
Projekt STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy
i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca, Łódź 2017.
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Inteligencja emocjonalna jest niezbędna w pracy z osobami 50+.
Dojrzali pracownicy potrzebują bowiem kierownika, który umie
wczuć się w sytuację podwładnego, potrafi właściwe określić jego
kompetencje, plany rozwoju oraz poziom motywacji do pracy. Dojrzali
pracownicy, dla których znaczenie ma współuczestniczenie w zarzą‑
dzaniu, potrzebują także kierownika superlidera, który usamodzielnia
podwładnych i nie ingeruje w procesy operacyjne firmy. Oczekują
zatem, że kierownik będzie stosował empowerment.
Termin empowerment pochodzi z języka angielskiego (słowo
power oznacza władzę). Zwykle na język polski pojęcie to tłumaczone
jest jako: upełnomocnienie, przydawanie władzy, upodmiotowienie,
angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji i przyjmowanie
odpowiedzialności za nie. Empowerment oznacza więc świadomy
współudział zatrudnionych w zarządzaniu organizacją (partycypa‑
cja). Bywa też definiowany jako strategia zarządzania wyzwalająca
u pracowników samodzielność, autonomię, motywację do działania,
lojalność i zaufanie organizacyjne.
Wielowymiarowy proces empowermentu może zachodzić dzięki
zastosowaniu wielu praktyk zarządczych. Najważniejsze z nich, istot‑
ne w odniesieniu do pracowników dojrzałych, zawarto na schemacie
(rys. 9.3).
Ważnym elementem kreującym upełnomocnienie pracowników
jest wspomniana już partycypacja. Partycypacja może przybierać
różne formy, takie jak:
• informacyjna – menedżerowie dopuszczają możliwość pozyski‑
wania informacji od podległych pracowników i prezentowania
przez nich własnych pomysłów, jednak decyzje podejmują
samodzielnie – dojrzali pracownicy z uwagi na silne przywią‑
zanie do hierarchii i statusu mogą nie być tak otwarci i gotowi
na wygłaszanie poglądów jak młodsi współpracownicy,
• konsultacyjna – menedżer co prawda sam podejmuje decyzje,
ale wykorzystuje informacje świadomie pozyskiwane od pra‑
cowników, niejako konsultuje z nimi swoje rozwiązania – cenne
jest animowanie procesu przez menedżerów i czerpanie z wie‑
dzy i doświadczenia pracowników dojrzałych,
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• decyzyjna – kierownik przekazuje część pola decyzyjnego wraz
z odpowiedzialnością za podjęte decyzje – ta forma partycypacji
doskonale sprawdza się w procesie zarządzania pracownikami
dojrzałymi. Dysponując specjalistyczną wiedzą i długoletnim
doświadczeniem, sprawniej szacują ryzyko, eliminują błędy,
generują scenariusze,
• finansowa – pracownicy mają udziały w zysku lub majątku fir‑
my, objęci są programami oszczędnościowymi, wynagradzani
są akcjami lub opcjami na akcje; pewną odmianą tej formy jest
partycypacja własnościowa (tego rodzaju rozwiązania mają
marginalne znaczenie w małych i średnich organizacjach,
a w przypadku firm rodzinnych są właściwie wykluczone – wła‑
ściciel nie będzie chciał rozpraszać kapitału).
Wskazane powyżej umiejętności społeczne menedżerów są istot‑
ne nie tylko z punktu widzenia osób w wieku 50+, ale i sprawności
działania małej firmy. W organizacjach z sektora MŚP, w których
liczba zatrudnionych jest niewielka, nie sprawdza się centralizacja
władzy (np. w rękach właściciela), gdyż jedna osoba nie jest w stanie
w sposób racjonalny podejmować wszystkich decyzji.

9.3. Trenerski styl kierowania i jego
kształtowanie
Stopień i zakres wykorzystania kompetencji menedżera zależą
m.in. od stosowanego przez niego stylu kierowania.
Styl kierowania to względnie stały sposób
postępowania kierownika w sytuacji przewodzenia.

Zwykle mówi się o jednym z dwu podstawowych stylów kiero‑
waniu: o autokratycznym bądź demokratycznym (rys. 9.4). W przy‑
padku stosowania stylu autokratycznego (w „czystej” postaci) kie‑
rownik całą władzę skupia w swoich rękach: samodzielnie podejmuje
wszelkie decyzje, podwładnym wydaje polecenia. Z kolei kierownik
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demokrata dzieli się władzą, decyzje podejmuje wraz z członkami
zespołu. Przyjmuje się, że liderzy autokratyczni skuteczni są w sy‑
tuacjach skrajnych, kiedy niezbędna jest orientacja na zadania, na‑
tomiast demokratyczni sprawdzają się w normalnych warunkach
funkcjonowania organizacji.
Styl
autokratyczny

Styl
demokratyczny

Rys. 9.4. Podstawowe style kierowania
Źródło: opracowanie własne.

W praktyce kierowania obserwuje się jednak całe kontinuum za‑
chowań kierowniczych. Przykładowo wspominany już D. Goleman
rozróżnia sześć stylów kierowania: od nakazowego do trenerskiego
(tab. 9.5).
Tabela 9.5. Style kierowania według D. Golemana
Styl nakazowy
Menedżer przyjmujący styl nakazowy stale monitoruje i kontroluje podwładnych
oraz wydaje niekonkretne polecenia. Dystansuje się od podwładnych, wymaga całko‑
witego posłuszeństwa, wprowadza atmosferę strachu. Pracownicy nie dyskutują ani
nie zgłaszają swoich pomysłów. Styl nakazowy sprawdza się w sytuacji zdecydowa‑
nych zmian organizacyjnych lub zagrożenia zewnętrznego (np. możliwość przejęcia
firmy). W innych przypadkach obniża zwykle poziom elastyczności, motywacji do pra‑
cy i innowacyjności.
Styl autorytarny/wizjonerski
Autorytarny kierownik jest entuzjastą, przekazuje podwładnym swoją wizję, moty‑
wuje do działania. Wyznacza ostateczny cel, ale daje swobodę wyboru metod jego
osiągnięcia. Pracownicy mogą wprowadzać innowacje i eksperymentować. Styl au‑
torytarny jest skuteczny, gdy organizacja potrzebuje zmian, nowej wizji i sposobów
jej osiągnięcia.
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Styl afiliacyjny
W stylu afiliacyjnym (partnerskim) kierownik stawia pracowników na pierwszym
miejscu. Dba o satysfakcję podwładnych oraz harmonię w organizacji. Zyskuje w ten
sposób lojalność pracowników i ich emocjonalne przywiązanie do firmy. Kierowanie
partnerskie charakteryzuje intensywna komunikacja, która sprzyja współpracy i zaan‑
gażowaniu kadry.
Styl demokratyczny
Menedżerowie demokraci zawsze liczą się z opiniami podwładnych, więc decyzje po‑
dejmowane są zespołowo. Pracownicy są zachęcani do partycypowania w sprawach
kluczowych dla zespołu. Dzięki temu każdy czuje się ważny, bierze odpowiedzialność
za rozwój przedsiębiorstwa i efekt wprowadzanych zmian. Pozytywny wpływ kierow‑
ników demokratów na klimat w organizacji jest jednak ograniczony. Problemem są
częste zebrania, efektem których są chwilowe porozumienia. Ludzie czują się pozba‑
wieni przywódcy, co sprzyja pojawianiu się konfliktów. Styl demokratyczny dobrze
sprawdza się, kiedy kierownik nie jest pewien, jaką decyzję powinien podjąć, lub gdy
problem jest złożony i wymaga poznania różnych punktów widzenia.
Styl normatywny
Kierownik normatywny (pedantyczny) stawia ambitne cele, dąży do doskonałości
i motywuje, by przyspieszać realizację zadań. Sam jest przykładem dla innych, lecz
zdecydowanie wskazuje osoby, które jego zdaniem mają niezadowalające wyniki. Styl
pedantyczny bywa skuteczny, lecz powinien być stosowany „z umiarem”, gdyż stałe
dążenie do doskonałości może też działać demotywująco.
Styl trenerski
Styl trenerski charakteryzuje pomoc w zakresie kształtowania kariery oraz przeka‑
zywanie podwładnym odpowiedzialności. Kierownicy stosujący ten styl pomagają
pracownikom w odkryciu ich mocnych i słabych stron, zachęcają do określania dłu‑
goterminowych celów. Systematycznie oceniają postępy, akceptują błędy i informują
o rezultatach oceny. Działania kierownika służą uczeniu się ludzi oraz wzbudzeniu ich
lojalności wobec organizacji.
Źródło: D. Goleman, Skuteczność różnych stylów zarządzania, „Zarządzanie na Świecie”
2000, nr 6, s. 6–13.

Styl trenerski jest jednym z najrzadziej stosowanych w praktyce, lecz
jednocześnie uznaje się go za najwłaściwszy w przypadku kierowania
osobami w wieku 50+. Styl trenerski warto zatem upowszechniać, gdyż
pozytywnie wpływa na klimat organizacji i wprowadzanie zmian. Dzię‑
ki stosowaniu trenerskiego stylu kierowania wzrasta w firmie poziom
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kreatywności i zaangażowania, a pracownicy dojrzali ufają nie tylko
współpracownikom, ale i kadrze menedżerskiej. Badania prowadzone
w ramach projektu STAY pokazują, że przedstawiciele MŚP uważają,
iż trenerski styl kierowania sprzyja też wdrożeniu elastycznych warun‑
ków pracy i utrzymaniu aktywności zawodowej po 50. roku życia.
Trenerski styl kierowania zgodnie z koncepcją D. Golemana
wymaga od stosujących go menedżerów: wspomagania rozwoju
innych, czyli ukierunkowywania podwładnych tak, by mogli realizo‑
wać założone cale; samoświadomości, tj. rozumienia siebie i innych
(wraz z ich emocjami, zaletami i słabościami); empatii wyrażającej się
w umiejętności „wejścia w czyjeś buty”.
Wykorzystanie stylu trenerskiego (nazywanego też coachin‑
gowym), który promuje wszelkie formy uczenia się pracowników,
wymaga zatem od stosującego go kierownika umiejętności w zakresie
uczenia innych.
Trener osoby 50+ to partner do nauki, który w proces uczenia
wnosi swoje umiejętności, wynikające z przygotowania teoretycznego
i praktyki. Jest to osoba, która stwarza warunki do analizowania wcze‑
śniejszych zachowań i eksperymentowania.
Trener określa tematykę szkolenia oraz dobiera najlepsze sposoby re‑
alizacji celu. W trakcie pracy koncentruje się na praktycznym ćwiczeniu
i podnoszeniu sprawności w oparciu o predyspozycje, wiedzę i umiejęt‑
ności uczącego się. Poprzez stwarzanie sytuacji umożliwiających naby‑
wanie nowych umiejętności i zmianę postaw może wpływać na mody‑
fikowanie wcześniejszych negatywnych doświadczeń oraz utrwalonych
błędnych schematów myślowych. Dobry trener powinien też znać istotę
dynamiki grupy, umieć rozpoznawać zachowania grupowe i wiedzieć
jak na nie reagować. Od trenera oczekuje się, że będzie wykazywać się
właściwą kompetencją zawodową, zgodnie z kwalifikacjami i profesjo‑
nalnymi standardami. Niezależnie od okoliczności, w jakich pracuje,
trener powinien zapewnić uczestnikom 50+ specjalistyczną wiedzę,
możliwość rozwinięcia niezbędnych umiejętności do wykonywania
obowiązków, porady i wszechstronne wsparcie. Można powiedzieć,
że obowiązkiem trenera jest tworzenie warunków do samorozwoju.
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Test na umiejętność uczenia innych (wybrane fragmenty)
Proszę przeczytać każde stwierdzenie i ustosunkować się do niego
poprzez zakreślenie „P” – prawda lub „N” – nieprawda.
1.

Menedżer powinien uważnie słuchać podwładnego, nawet jeżeli
czasem dyskusja zbacza z tematu.

P N

2. Szkolenia często prowadzą do powstania luźniejszej i bardziej
twórczej atmosfery.

P N

3. Najskuteczniej naucza się „przy filiżance kawy”.

P N

4. Podczas szkoleń nie powinno się wspominać o słabych wynikach
w pracy.

P N

5. Szkolenie jest bardziej skuteczne, jeżeli opiera się na programie
rocznym.

P N

6. Idealną sytuacją jest, gdy menedżer zna i mocne, i słabe punkty
swoich podwładnych.

P N

7.

Menedżer powinien uczyć swoich podwładnych nie tylko
umiejętności zawodowych, ale i ludzkich.

P N

8. Nauczanie jest stałym elementem pracy menedżera.

P N

9. W sytuacjach najbardziej sprzyjających uczeniu menedżer mówi
najwięcej.

P N

10. Głównym celem uczenia jest uwypuklenie przyczyn słabych wyników
w pracy.

P N

11. Podwładni mówią więcej, jeśli menedżer naprawdę ich słucha.

P N

12. Szkolenie jest często bardziej pożyteczne, jeśli przeprowadza się je
poza miejscem pracy.

P N

13. Nauczanie i doradztwo powinno się zostawić ekspertom.

P N

14. Znajomość stosunków międzyludzkich pomoże menedżerowi dobrze
uczyć innych.

P N

15. Uśmiech zawsze oznacza zadowolenie.

P N

16. Pierwszym krokiem właściwego nauczania jest „rozluźnienie”
słuchacza.

P N

17. Nauczanie to przede wszystkim mówienie ludziom, co mają robić.

P N

18. W trakcie wszystkich szkoleń należy siedzieć.

P N

19. Zajęcia polepszają stosunki międzyludzkie.

P N

20. Wszyscy menedżerowie powinni być dobrymi trenerami.

P N

21. Głównym celem uczenia jest zwiększenie wydajności.

P N

Źródło: B. Redlin, Testy dla menedżerów stawiających na efektywność, Almapress,
Warszawa 1993, s. 49–57.
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Trener pracujący z osobami 50+ powinien szanować przeko‑
nania uczących się, respektować ich poglądy. Ważne, by nie fawo‑
ryzować żadnego uczestnika szkolenia, zachowywać obiektywizm
oraz dyskrecję odnośnie zachowań lub wypowiedzi osób szkolonych
(Turowska‑Kwapisz, 2017a).
Istotnym aspektem pracy trenera jest też odwoływanie się
do wcześniejszych doświadczeń uczestników (szczególnie tych
dojrzałych). Jego rolą jest wręcz wydobywanie wiedzy ze swoistej
,,kopalni doświadczeń” osób 50+, które sprzyja refleksji, generalizacji
i wykorzystaniu wniosków w praktyce (rys. 9.5).

Doświadczenie

Zastosowanie

Refleksja

Generalizacja
Rys. 9.5. Podstawy procesu uczenia się
Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2004, s. 437.

Doświadczenie. W tym etapie procesu uczenia się uczestnicy do‑
świadczają czegoś, mogą zaobserwować, w jaki sposób działają i jakie
efekty to przynosi. Podczas treningu, inaczej niż w życiu, nadają temu
przeżyciu strukturę.
Refleksja. Trener poprzez zadawanie odpowiednich pytań i pro‑
wadzenie dyskusji moderowanej pozwala analizować uczącemu się,
co się stało i dlaczego do tego doszło. Następnie dzieli się swoimi
obserwacjami. To ważny etap, ponieważ uczący się ma możliwość
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„wygadania się” oraz okazję do autorefleksji i wyciągnięcia wniosków
na przyszłość.
Generalizowanie. To czas konfrontacji wniosków z teorią.
To część procesu, która w dużej mierze należy do trenera. W etapie
generalizacji trener pozwala uczącemu się poznać lub przypomnieć
sobie (zależnie od poziomu wiedzy szkolonego) teorię, która leży
u podstaw wyjaśnienia zaobserwowanego zjawiska.
Zastosowanie. Uczestnik testuje zdobytą wiedzę w praktyce.
Pod okiem trenera sprawdza, czy potrafi zastosować nową wiedzę i,
ewentualnie, wprowadza korekty. Zastosowanie to etap, w którym
duże znaczenie ma informacja zwrotna.
Autorytarny styl zarządzania osobami starszymi negatywnie wpływa na ela‑
styczność działania, obniża poziom ich motywacji, inicjatywy oraz kreatyw‑
ności. Ponadto zwalnia z poczucia odpowiedzialności za wykonywane
zadania. Negatywnie wpływa również na motywację wewnętrzną i poziom
zaangażowania. W dłuższej perspektywie może przyczyniać się do wypale‑
nia zawodowego, obniżonej odporności na stresujące sytuacje i absencji.
Powoduje większą rotację pracowników, a tym samym nie sprzyja utrzyma‑
niu aktywności osób dojrzałych.
Źródło: M. Mularska‑Kucharek, Zastosowanie modelu skoncentrowanego na rozwiązaniu
oraz stylu kierowniczego trenerskiego w pracy kierowników MŚP. Raport wewnętrzny,
materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2017.

9.4. Codzienna praca z wykorzystaniem
zasobów pracowników 50+
Osoby kierujące organizacjami w swojej codziennej pracy często
poszukują winnych jakiegoś zdarzenia czy sytuacji. Oznacza to, że kon‑
centrują się na zaistniałym problemie, analizują jego przyczyny i wie‑
rzą, że dzięki dokładnemu poznaniu powodów powstania problemu
zdołają go rozwiązać (tab. 9.6). Jednak rzeczywistość dowodzi, że zro‑
zumienie przyczyn nie zawsze prowadzi do znalezienia rozwiązania.
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Kiedy człowiek skupia się na rozwiązaniu, przestaje przejmo‑
wać się źródłami problemu (tab. 9.6). Próbuje zidentyfikować to,
co działa i sformułować zasady, które spowodują, że będzie więcej
dobrego działania. Podejście skupione na rozwiązaniach jest zatem
pragmatyczne – pozwala wychwycić to, co sprawdza się w praktyce.
Można powiedzieć, że jest to stan umysłu, sposób myślenia, postawa
(Rzycka, Porosło, 2012, s. 106–107; Rzycka, 2010, s. 117).
Tabela 9.6. Mocne i słabe strony koncentrowania się na problemie oraz rozwiązaniu

Plusy

Koncentracja na rozwiązaniu

Uznanie sytuacji i przyznanie przed sobą, że
jestem w miejscu, w którym jestem
Możliwość szczegółowego przeanalizowania
sytuacji
Możliwość zidentyfikowania konkretnych
obszarów, które wymagają poprawek i zmian
Uświadomienie sobie, co dotychczas zadzia‑
łało, a co nie

Możliwość zmiany stanu rzeczy
Szukanie opcji, innych strategii
i rozwiązań
Gotowość podjęcia działania
na rzecz uzyskania innych re‑
zultatów
Wpływ na swoje życie i po‑
szczególne jego obszary

Minusy

Koncentracja na problemie

Stagnacja, bezradność i trwanie w tych sa‑
mych problemach
Nieprzyjemne emocje, stres, zniechęcenie
i demotywacja
Brak wpływu lub mały wpływ na własne ży‑
cie i poszczególne jego obszary

Brak pewności, w którym kie‑
runku najlepiej działać
Kompulsywna
ucieczka
od uznania aktualnej sytuacji
w efekty

Źródło: R. Daniluk, Koncentrować się na problemach, czy na rozwiązaniach?, 2016,
http://rafaldaniluk.pl/koncentrowac-sie-na-problemach-czy-na-rozwiazaniach/ (dostęp:
28.01.2017).

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu stosowane jest w wielu
dyscyplinach terapeutycznych, lecz jego podstawowe zasady z powo‑
dzeniem można przenieść do świata organizacji. Praktyka pokazuje,
że dość łatwo odróżnić menedżera zorientowanego na problem
od menedżera skoncentrowanego na rozwiązaniu. Każdy z nich zadaje
inne pytania (rys. 9.6).
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–
–
–
–

Menedżer zorientowany
na problem

Menedżer zorientowany
na rozwiązanie

pyta:

pyta:

„Co działa źle?”
„Co nie działa?”
„Dlaczego tego nie zrobiono?”
„Kto cię tu zatrudnił?”
mówi:

– „Nie nadajesz się do tej pracy”
– „Trzeba to jak najszybciej poprawić”
– „Ty zawsze zawalasz”
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– „Co idzie dobrze?”
– „Co działa prawidłowo?”
– „Jak to zostało zrobione?”
mówi:
– „Wspaniale ci poszło”
– „Jesteś wartościowym
pracownikiem”

Rys. 9.6. Menedżer zorientowany na problem lub na rozwiązanie
Źródło: M. Mularska‑Kucharek, Zastosowanie modelu skoncentrowanego na rozwiązaniu
oraz stylu kierowniczego trenerskiego w pracy kierowników MŚP. Raport wewnętrzny,
materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2017.

Model skoncentrowany na rozwiązaniach zakłada dążenie
do oczekiwanego rezultatu możliwie najprostszą drogą. Kieruje
to uwagę od razu ku zasobom i mocnym stronom. W konsekwencji
uwalnia się potencjał pracowników, co pozwala im skuteczniej radzić
sobie z codziennymi wyzwaniami. W dłuższym czasie koncentracja
na rozwiązaniu buduje poczucie sprawstwa, skłania do samooceny
i przyczynia się do większej samodzielności zatrudnionych.
Jakie korzyści ma z tego przedsiębiorca? W małej lub średniej
firmie, w której struktura jest zwykle spłaszczona, a stanowiska
wymagają od pracowników wielozadaniowości, naturalną potrzebą
jest tworzenie zespołu, w którym pracownicy czują się komfortowo,
są doceniani, mają warunki do rozwoju i przejawiania inicjatywy.
Stawiane przed nimi codzienne wyzwania nie mogą przytłaczać, ale
pozytywnie inspirować. Skierowanie się ku zasobom pracowników
i nastawienie na rozwiązania, a nie na problemy, pomaga uzyskać ten
właśnie efekt.
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W utrzymaniu zatrudnienia i pozytywnego wkładu w organizację
osób dojrzałych stosowanie podejścia skoncentrowanego na roz‑
wiązaniach może okazać się szczególnie skuteczne. Stereotypowe
traktowanie pracowników w wieku 50+ zakłada skupienie się na ich
ograniczeniach, co generuje nieporozumienia i przepaść międzypoko‑
leniową. Z kolei koncentracja na zasobach, potencjale, tym, co osoby
dojrzałe mogą wnieść do firmy, otwiera przed nimi nowe możliwości
(Kasjaniuk, 2017).
Kierownik skoncentrowany na znalezieniu rozwiązania ma do dys‑
pozycji przynajmniej kilka narzędzi do wykorzystania w praktyce
(tab. 9.7).
Tabela 9.7. Narzędzia zarządzania skoncentrowanego na rozwiązaniu
Narzędzie

Charakterystyka

Pytania o cud

Poproś pracownika, by opowiedział, jak wyglądałaby jego sytua
cja, gdyby nagle wydarzył się cud i jego problem został całkowicie
rozwiązany. Taka wizualizacja przynosi doskonałe efekty. Daje na‑
dzieję na lepsze, co uruchamia pozytywną reakcję łańcuchową.

Pozytywne
wyjątki

Punktem wyjścia jest założenie, że problemy nie trwają wiecznie
i zawsze może wystąpić sytuacja, w której problem się nie pojawia
lub jest mniej dotkliwy. Poszukiwanie takich wyjątków może być
kluczem do zmiany i znalezienia rozwiązania. Warto zatem spytać
pracownika o jego doświadczenia w tej kwestii: jakie okoliczności
lub zachowania sprawiły (w przeszłości), że w podobnej sytuacji
problem się nie pojawił.

Skale
i wizualizacja
progresu

Kierownik prosi pracownika, aby wyobraził sobie skalę, na której
10 oznacza osiągnięcie celu, a 1 to stan obecny, w którym problem
istnieje lub nawet się nasila. Pyta następnie, gdzie ten na skali się
znajduje i co to dokładnie oznacza. W dalszej kolejności pyta, jak
sytuacja będzie się przedstawiać na następnym stopniu skali. Pra‑
cownik wizualizuje tę lepszą sytuację. Progres następuje drogą
małych kroków, które nie wymagają nadmiernego wysiłku. Efekt
małych kroków może być bardzo duży, gdyż zapoczątkowują one
łańcuch pozytywnych zdarzeń.

Komplemento‑
wanie

Menedżer często komplementuje pracownika. Jest to punkt wyj‑
ścia do tego, by pracownik sam docenił własne sukcesy, a tym sa‑
mym zwrócił uwagę na zastosowane sposoby postępowania.

Źródło: O. Rzycka, Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi, Oficyna
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 119.
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Pytania użyteczne w rozmowie z pracownikiem 50+

(w kontekście założeń podejścia nastawionego na rozwiązanie)
• Czego potrzebujesz, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją?

• Jak wiedza z podobnych doświadczeń może ci się przydać w tej sytuacji?
• Co możesz zrobić, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości?
• Czego potrzebujesz, aby skutecznie wykonywać swoją pracę?
• W jaki sposób mogę ci pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji?

W procesie motywowania, kształtującego zaangażowanie orga‑
nizacyjne, szczególną rolę odgrywają chwalenie oraz konstruktywna
krytyka.
Każdy człowiek potrzebuje pozytywnych informacji zwrotnych,
komplementów i pochwał. Chce być chwalony i pragnie, by jego praca
była zauważona i doceniona, szczególnie jeśli wkłada się w nią dużo
wysiłku.

Nie chodzi o to, by chwalić bez względu na wszystko. Nie chodzi o to, aby
„poklepywać po ramieniu” nawet wtedy, gdy ktoś zrobił coś źle. Chodzi
o chwalenie osiągnięć, wysiłku, konkretnych postaw i zachowań, których
efektem są oczekiwane rezultaty w pracy.

Chwalenie dojrzałych pracowników ma doskonałe oddziaływanie
motywacyjne, gdyż wzmacnia poczucie własnej wartości. Dobrze jest
zatem starać się doceniać i chwalić podwładnych zarówno za wyko‑
nanie zadania, potencjał, jak i gotowość do ponoszenia dodatkowego
wysiłku. Trzeba pamiętać, że:
• tak samo ważny jest czas poświęcony na chwalenie i nagradzanie
pracowników, jak czas poświęcony na rozwijanie kompetencji
wymagających poprawy,
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• pracownicy dojrzali częściej potrzebują wzmocnień przy reali‑
zacji nowych zadań,
• gdy pracownicy uczą się nowych zachowań, warto chwalić ich
za działanie zbliżone do oczekiwanego.

Zainspiruj się!
Chwalenie przynosi korzyści:
• Działa motywująco na pracownika
• Wzmacnia jego zasoby
• Obniża poziom stresu
• Podnosi samoocenę
• Kształtuje i utrwala pozytywne zachowania pracownika
• Zaspokaja potrzebę uznania i akceptacji
• Buduje zaufanie do kierownika
• Wpływa na efektywność pracy
Źródło: M. Mularska‑Kucharek, Zastosowanie modelu skoncentrowanego na rozwiązaniu
oraz stylu kierowniczego trenerskiego w pracy kierowników MŚP. Raport wewnętrzny,
materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2017.

Niestety stosowanie pochwał w naszej kulturze nie jest popularne.
Zdarza się, że kierownicy często w ogóle nie chwalą pracowników,
uznając, że za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie, które jest wy‑
starczającym motywatorem. Zdarza się także, że chwaląc, popełniają
błędy. Przykładem mogą być choćby tzw. gierki w ale (chwaląc pra‑
cownika, kierownik mówi: „Dobrze to zrobiłeś, ale mogło być lepiej”)
lub używanie słowa „udało się” („Brawo, udało ci się”), które wskazuje
na rezultat wynikający nie z kompetencji zatrudnionego, lecz przy‑
padkowego zbiegu okoliczności.

Umiejętności kierowników MŚP a zaangażowanie pracowników 50+
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Ekspert wie, że jest dobry lub świetny. I wie, że jego „moc sprawcza” jest
duża. Chwalony – czuje partnerstwo i to wzmacnia jego zaangażowanie.
Niechwalony – szuka innych rozwiązań dla swojej fachowości…
Szefowie wahają się, czy powinni oficjalnie doceniać pracowników eksper‑
tów, w obawie, że reakcją będzie jedynie oczekiwanie gratyfikacji material‑
nych. Ponadto uważają, że: „Przecież on/ona wie, że jest dobry…”.
Tak, wie. Ale motywujące jest dla niego wiedzieć również, że jego szef to
osoba, która widzi, co potrafi podwładny, umie nazwać właściwymi sło‑
wami to, co jest przedmiotem eksperctwa pracownika i wyraża to w odpo‑
wiednim momencie.
Tym wszystkim, którzy nie chwalą pracowników, bo boją się pytań o pod‑
wyżkę, można zagwarantować jedno. To, czego się tak bardzo boimy,
na pewno do nas przyjdzie. I nawet gdy nie chwalisz pracownika, żeby unik‑
nąć rozmów o finansach – bądź pewien, że i tak przyjdzie do ciebie ze swo‑
imi żądaniami.
Za to ci, którzy takich obaw nie żywią, a rozmowy o potrzebach finanso‑
wych pracowników podejmują „z otwartą przyłbicą”, wiedzą doskonale,
że adekwatna, prawdziwa i na czas wypowiedziana pochwała robi z zaan‑
gażowaniem pracownika tyle, że trudno ją przeliczyć na pieniądze. A on
przestaje myśleć o traktowaniu szefa jako obiektu do zaspokajania żądań
finansowych.
Źródło: Ł. Drozda, M. Sikorski, Gratuluję i dziękuję!… o docenianiu pracowników.
Część II, 2012, s. 4, https://www.weknowhow.pl/wp-content/uploads/2012/03/Czesc-IIGratuluj%C4%99-i-dzi%C4%99kuj%C4%99-o-docenianiu-pracownik%C3%B3w-2012.pdf
(dostęp: 29.01.2017).

Z kolei negatywne opinie o pracowniku lub rezultatach jego pracy
wypowiadane przez menedżera są silnym czynnikiem demotywują‑
cym. Zdarzają się jednak sytuacje, w których trzeba udzielać krytycz‑
nych uwag. Jak to robić, by krytyka działała motywująco? Krytykować
konstruktywnie (rys. 9.7).
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Krytyka

ä

ä

Konstruktywna

Destruktywna

Charakteryzuje się tym, że osoba
krytykująca przedstawia lub suge‑
ruje jednocześnie możliwy sposób
rozwiązania problemu poddanego
krytyce. Konstruktywna krytyka jest
informacją zwrotną. Jest niezbęd‑
na, by podążać w dobrym kierunku
i wprowadzać odpowiednie korekty.
Choć wymaga wysiłku, to jest przeja‑
wem szczerości i traktowania drugiej
osoby i jej pracy z szacunkiem.

Jest zazwyczaj wyrażana w formie
ogólnych, subiektywnych uwag; kon‑
centruje się na cechach osoby kryty‑
kowanej; przyjmuje formę nieobiek‑
tywnych komentarzy.

Rys. 9.7. Krytyka konstruktywna i destruktywna
Źródło: opracowanie własne.

Zasady udzielania konstruktywnej krytyki:
• krytykuj zachowania, nie osobę
• krytykuj konkretne zachowania
• używaj komunikatów „Ja”
• nie krytykuj w obecności osób trzecich
• nie kumuluj zarzutów, informuj możliwie szybko po zachowaniu
• nie oczekuj, że pracownik „będzie bił się w piersi”
• krytykuj tylko to, co osoba może zmienić (np. nie inteligencję czy
fizjonomię)
• powiedz wyraźnie, jakiej zmiany oczekujesz i na jakie zachowania liczysz
• staraj się reagować na bieżąco
Źródło: M. Mularska‑Kucharek, Zastosowanie modelu skoncentrowanego na rozwiązaniu
oraz stylu kierowniczego trenerskiego w pracy kierowników MŚP. Raport wewnętrzny,
materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź 2017.
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Przykłady działań
na rzecz utrzymania
aktywności
zawodowej osób 50+

W tym rozdziale prezentowane są praktyki działań na rzecz
podtrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku 50+.
Przykłady działań opracowano na podstawie przeglądu literatury
przedmiotu oraz informacji o projektach realizowanych w interesu‑
jącym autorki obszarze. Zaproponowany zestaw przykładów może
posłużyć przede wszystkim:
• instytucjom otoczenia biznesu – w zakresie realizacji projektów
na rzecz upowszechniania i włączania do głównego nurtu poli‑
tyki zagadnień wsparcia pracowników 50+,
• przedstawicielom MŚP – jako drogowskaz w działaniach
na rzecz wdrażania metod zarządzania wiekiem w ich firmach,
• pracownikom działu HR, w zakresie nowej wiedzy o metodach
wspierających realizację ich celów i zadań w pracy,
• pracownikom w wieku 50+, jako wskazówka, jakich działań
na rzecz poprawy swojego dobrostanu w miejscu pracy mogą
poszukiwać w ofercie szkoleń i projektów,
• osobom w wieku 50+ zainteresowanym rozpoczęciem działal‑
ności w ramach ekonomii społecznej,
• jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego i innym
interesariuszom polityki rynku pracy w zakresie poprawy kapi‑
tału ludzkiego pracowników w wieku 50+ i promocji zatrudnie‑
nia osób w wieku 50+.
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Dyspozycje do analizy działań prowadzonych przez MŚP, samorządy
terytorialne, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
czy inne organizacje publiczne i niepubliczne na rzecz pracowników
w wieku 50+ obejmowały zgromadzenie informacji na temat: lidera lub
inicjatora projektu, źródeł finansowania projektu, celów działań podej‑
mowanych w projekcie, przebiegu projektu i jego głównych efektów.

10.1. PBS Sp. z o.o.: „Pracuję – rozwijam
kompetencje. Innowacyjny model
wsparcia dla pracowników 50+”
Nazwa projektu: „Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model
wsparcia dla pracowników 50+”
Zakres projektu: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników
w grupie wiekowej 50+
Źródło finansowania projektu: Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizator: PBS Sp. z o.o., Sopot
Zasięg oddziaływania projektu: województwo pomorskie

Cele projektu
Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności
i atrakcyjności zawodowej pracowników 50+ na rynku pracy poprzez
wypracowanie innowacyjnego modelu świadczenia usług doradczych.
Projekt zakładał m.in. wypracowanie oraz przetestowanie innowacji
(opracowanego modelu) w praktyce w grupie przedstawicieli przy‑
szłych użytkowników (doradców zawodowych, coachów) i odbiorców
(pracowników 50+). Projekt zakładał też realizację działań dotyczą‑
cych upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki zagad‑
nień wsparcia pracowników 50+, m.in:
• prowadzenie strony www.50pluspomorze.pl,
• organizację ośmiu posiedzeń Panelu Dyskusyjnego, składa‑
jącego się z przedstawicieli grup odbiorców i użytkowników,

Przykłady działań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej osób 50+
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ekspertów zewnętrznych oraz członków zespołu, którego zada‑
niem było konsultowanie kształtu produktu,
kampanię medialną (prasa, radio lokalne, artykuły sponsoro‑
wane w prasie branżowej),
organizację Dnia Otwartego Centrum Kariery 50+,
opracowanie i druk broszur informacyjnych, ulotek, materia‑
łów informacyjnych,
prezentację produktu i projektu na posiedzeniach Powiatowych
Rad Zatrudnienia dla Gdyni i Sopotu Gdańska, Pomorskiej
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
organizację dwóch konferencji i seminarium upowszechniają‑
cych produkt finalny wśród przedstawicieli samorządu, instytu‑
cji rynku pracy, pracowników HR, pracowników 50+,
opracowanie i zamieszczenie artykułów w prasie branżowej,
opracowanie i wydruk raportów z badań,
publikację raportu zbiorczego z diagnozy problemu,
publikację podręczników poświęconych tworzeniu bilansu
kompetencji,
seminarium dla doradców zawodowych umożliwiającego wy‑
mianę opinii pomiędzy ekspertem a użytkownikami,
produkcję filmu upowszechniającego produkt i rezultaty testo‑
wania,
prezentację modelu (produktu finalnego) i projektu podczas
zewnętrznych konferencji, seminariów i spotkań z ekspertami
rynku pracy.

Charakterystyka projektu
Grupą docelową w projekcie były podmioty, instytucje i pracow‑
nicy w wieku 50+ z terenu województwa pomorskiego. Jako użytkow‑
ników wskazano zaś przedstawicieli samorządu regionalnego, którzy
posiadają możliwości prawne i finansowe do wdrożenia do regio‑
nalnej polityki zaproponowanego modelu i poszukują skutecznych
systemowych rozwiązań hamujących negatywne trendy związane
z zatrudnieniem osób 50+. Uwzględniono tu: wojewódzki urząd pracy,
17 powiatowych urzędów pracy, urząd marszałkowski województwa
pomorskiego. Projekt był skierowany również do pracowników dzia‑
łów HR organizacji działających w województwie pomorskim.
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Pracownicy w wieku 50+ uzyskali możliwość skorzystania
ze specjalistycznych usług doradztwa kariery w oparciu o „bilans
kompetencji” (rekomendacje i wskazówki rozwojowe dla dalszego
zatrudnienia). Do pracowników 50+ skierowano również innowacyj‑
ną formę wsparcia własnej aktywności zawodowej w postaci Talonu
Kariery dającego możliwość finansowania działań zwiększających
potencjał zawodowy.
Specjaliści HR pozyskali wiedzę na temat nowoczesnych technik
i metod zarządzania zasobami ludzkimi, wiekiem i efektywnego wy‑
korzystania potencjału kadr. Otrzymali od osób 50+ (za ich zgodą)
kompleksową informację na temat możliwości i potencjału zawo‑
dowego pracownika w postaci wyniku „bilansu kompetencji”. Miało
to prowadzić do podniesienia poziomu efektywności zarządzania
zasobami ludzkimi.
Innowacyjność projektu odnosi się do nowego podejścia do pro‑
blemu zapewnienia dostępu do usług doradztwa w Centrum Karie‑
ry 50+ (CK50+), wdrożenia nowej metody poradnictwa zawodowego
„bilansu kompetencji” (BK), w tym Testu Kompetencji Ogólnych
oraz wdrożenia nowej formy wsparcia, tj. instrumentu finansowania
usług utrzymania aktywności zawodowej dla grupy pracowników 50+.
Chodzi tu o wspomniany Talon Kariery – instrument finansowania
usług wspierających aktywność zawodową osób 50+.
W efekcie powstał model realizowania usług wspierających aktyw‑
ność zawodową pracowników 50+, w ramach którego powołano nową
instytucję na rynku pracy – Centrum Kariery 50+. Centrum oferuje
usługi doradczo‑szkoleniowe oraz konsultacje w ramach profilaktyki
zdrowotnej, przeciwdziałając przedwczesnej dezaktywacji zawodowej
pracowników w starszych grupach wiekowych. Przedmiotem upo‑
wszechniania i włączania w nurt polityki było wdrożenie do praktyki
poradnictwa zawodowego metody Bilansu Kompetencji (w tym Testu
Kompetencji Ogólnych), wdrożenie do polityki zatrudnienia in‑
strumentu finansowania usług wspierających aktywność zawodową
osób 50+ w postaci TK (Talonu Kariery).

Przykłady działań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej osób 50+
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Wypracowany przez PBS model wsparcia dla pracowników 50+
koncentruje się zatem na: zwiększeniu dostępności osób pracujących
do specjalistycznych usług doradztwa kariery i usług profilaktyki
zdrowotnej (konsultacje fizjoterapeuty, gerontologa‑geriatry, dietety‑
ka, psychologa), konsultacji prawnych z zakresu prawa pracy, a także
poradnictwa zawodowego w ramach Centrum Kariery 50+.
Usługi
Centrum Kariery 50+

Informacja o CK 50+

Umowa uczestnictwa

Talon Kariery

Doradcy zawodowi
– opracowanie Bilansu Kompetencji

Rekomendacje doradcy zawodowego

Szkolenia
zawodowe lub
dot. prowadzenia
własnej
działalności
gospodarczej

Treningi rozwoju
osobistego:
• asertywność
• radzenie sobie
ze stresem
• komunikowanie się
i autoprezentacja
• twórcze myślenie

Konsultacje
prozdrowotne:
• dietetyk
• fizjoterapeuta
• gerontolog/
geriatra
• psycholog

Konsultacje
prawne
oraz konsultacje
dot. rynku pracy

Rys. 10.1. Schemat świadczenia usług w ramach działalności Centrum Kariery 50+
Źródło: opracowanie własne.
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Metodologia tworzenia Bilansu Kompetencji
oraz Test Kompetencji Ogólnych
Kluczowym elementem modelu jest metodologia tworzenia
Bilansu Kompetencji dla pracowników w grupie wiekowej 50 lat
i więcej. Poradnictwo oferowane w Centrum obejmuje zarówno
indywidualne sesje związane z Bilansem Kompetencji, jak i doradz‑
two dotyczące funkcjonowania rynku pracy, a także grupowe formy
aktywizacji w postaci warsztatów rozwoju osobistego (asertywności,
radzenia sobie ze stresem, komunikacji, autoprezentacji, twórczego
myślenia).

Na potrzeby działalności Centrum w ramach projektu opracowano
nowe narzędzie diagnostyczne (Test Kompetencji Ogólnych) służące
do określania poziomu wiedzy praktycznej z zakresu kompetencji
ogólnych. Otrzymane wyniki TKO prezentowane są w formie profilu
kompetencji na tle oczekiwanego profilu stanowiska pracy/zawodu,
do którego aspiruje pracownik.
W ramach Bilansu Kompetencji konsultacje doradcy zawodowe‑
go poświęcone są:
• zdefiniowaniu potencjału kompetencji zawodowych, które
mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej osoby na rynku
pracy,
• określeniu obszarów rozwoju zawodowego (wynikających z luk
kompetencyjnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb rynku),
• opracowaniu szczegółowych działań rozwojowych, ukierunko‑
wanych na doskonalenie umiejętności,
• zdefiniowaniu/przedefiniowaniu celów zawodowych, uwzględ‑
niających zarówno posiadane zasoby, jak i wymogi rynku.
Metodologia Bilansu (w tym Test) opiera się na wyodrębnio‑
nych w toku badań i analizy czynnikowej pięciu następujących
kompetencjach:
1. Praca z innymi.
2. Zarządzanie.
3. Nastawienie biznesowe.
4. Organizowanie działań.
5. Optymalizacja działań.

Przykłady działań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej osób 50+
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Rezultatem procesu doradztwa jest opracowanie dla uczestni‑
ka dokumentu Bilansu Kompetencji zawierającego rekomendacje
i wskazówki do dalszego postępowania w ramach usług oferowanych
w Centrum Kariery 50+.
Talon Kariery
Jest instrumentem finansowym umożliwiającym realizację usług
aktywizacyjnych w ramach CK50+. Testowana wartość Talonu w wy‑
sokości 2500 PLN pozwala na sfinansowanie rekomendowanych
przez doradcę w Bilansie form wsparcia (obligatoryjne sporządzenie
Bilansu Kompetencji i uczestnictwo w szkoleniu podnoszącym lub
uzupełniającym kwalifikacje zawodowe oraz, według potrzeb, inne
konsultacje specjalistyczne i działania doradcze, m.in. treningi roz‑
woju osobistego).
Uzyskane efekty
Raport z ewaluacji zewnętrznej potwierdza, że wykorzystanie
modelu przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności zawodowej
oraz podniosło kompetencje zawodowe osób 50+. Zebrane w trakcie
oceny dane i opinie potwierdzają, że uczestnicy są bardzo zadowoleni
z możliwości korzystania z oferty rozwoju zawodowego i osobistego
w ramach tego przedsięwzięcia. Dla wielu z nich model stał się impul‑
sem do dalszego rozwoju – jedna osoba zapisała się do szkoły policeal
nej. Około 80% osób 50+ twierdzi, że zwiększyła się ich atrakcyjność
zawodowa oraz podniósł poziom kompetencji.
Mocne strony projektu
Innowacyjność
Dotychczas w polskiej praktyce nie wykorzystywano ogólno‑
dostępnych, wystandaryzowanych i znormalizowanych narzędzi
psychometrycznych w celu badania kompetencji osób pracujących
w wieku 50+. Narzędzie służące rozpoznaniu kompetencji jest łatwe
do zastosowania oraz charakteryzuje się szybkością pomiaru. Ca‑
łościowo model wzmacnia kompetencje zawodowe pracowników,
poczucie własnej wartości i samooceny, umiejętności społeczne i po‑
maga kształtować zachowania prozdrowotne, które w perspektywie
sprzyjają utrzymaniu zatrudnienia oraz podniesieniu atrakcyjności
pracownika.
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Źródła informacji wykorzystanych do opisu dobrej praktyki
• www.pbsdga.pl,
• http://www.50pluspomorze.pl/repository/files/Opis_produk‑
tu_finanlnego.pdf,
• www.50pluspomorze.pl,
• http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro
&pid=286&sid=928:Pracuje-rozwijam-kompetencje-Inno‑
wacyjny-model-wsparcia-dla-pracownikow-50&Itemid=544
&lang=pl,
• fiszka projektowa.doc,
• https://www.youtube.com/watch?v=3xH4g06wdf8,
• http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/centrum-karie‑
ry-50-sprawdzona-innowacja-w-zarzadzaniu-kompetencjami
-pracownikow-w-starszych-grupach-wiekowych/print/,
• http://docplayer.pl/12226580-Broszura-informacyjna-innowa‑
cyjny-model-wsparcia-dla-pracownikow-50.html.

10.2. Collegium Civitas: „Intermentoring w małej
firmie – zarządzanie kompetencjami”
Nazwa projektu: „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”
Zakres projektu: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników
w grupie wiekowej 50+
Źródło finansowania projektu: Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany
w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyj‑
nego Kapitał Ludzki
Realizator: Collegium Civitas (uczelnia niepubliczna)
Zasięg oddziaływania projektu: województwo mazowieckie

Cele projektu
Głównym celem projektu jest wzrost przewidywalności i poczu‑
cia bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pracowników różnych gene‑
racji w małych firmach (zatrudniających od 10 do 49 pracowników)
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z terenu województwa mazowieckiego. Zasadność realizacji projektu
wynika z niedostatecznego zarządzania strategicznego, w tym zarzą‑
dzania potencjałem ludzkim, w małych firmach na Mazowszu.
Charakterystyka projektu
W ramach projektu powstała Platforma Zarządzania Kompe‑
tencjami – bezpłatna aplikacja internetowa dostępna dla wszystkich
zarządzających małymi firmami. Umożliwia ona zaplanowanie
i powiązanie celów strategicznych przedsiębiorstwa z zarządzaniem
kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem generacyjnego
zróżnicowania kompetencji pracowników.

Platforma ma umożliwiać:
• wyznaczenie celu strategicznego (biznesowego),
• zaplanowanie działań umożliwiających osiągnięcie wyznaczo‑
nego celu,
• identyfikację zasobów umożliwiających osiągnięcie wyznaczo‑
nego celu strategicznego,
• identyfikację zasobów kompetencyjnych posiadanych obecnie
przez firmę – pracowników wraz z wykonywanymi przez nich
zadaniami i kompetencjami kluczowymi dla tych zadań,
• identyfikację luki pomiędzy zasobami (kompetencjami) po‑
siadanymi obecnie a zasobami (kompetencjami) niezbędnymi
do osiągnięcia celu,
• zaplanowanie działań w zakresie zarządzania zasobami ludz‑
kimi służących zlikwidowaniu luki (w tym stworzenie ścieżek
sukcesji, zaplanowanie intermentoringu).
Uzyskane efekty
Zasadnicze rezultaty realizacji projektu obejmują: utworzenie
Platformy Zarządzania Kompetencjami (dostępna na stronie: http://
www.intermentoring.civitas.edu.pl/), opracowanie podręcznika ko‑
rzystania z aplikacji.
Mocne strony projektu
Za atut projektu należy uznać wprowadzenie nowego i ogólnodo‑
stępnego narzędzia wspomagającego procesy zarządzania zasobami
ludzkimi w małych przedsiębiorstwach.
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Źródła informacji wykorzystanych do opisu dobrej praktyki
• http://www.civitas.edu.pl/collegium/uczelnia/projekty‑rozwo‑
jowe/zakonczone granty/intermentoring.

10.3. Warszawa: „Efektywni 50+”
Nazwa projektu: „Efektywni 50+”
Zakres projektu: Projekt skierowany do pracowników sektora MMŚP z wo‑
jewództwa mazowieckiego powyżej 50. roku życia, pracujących w wybra‑
nych zawodach: biegłych rewidentów, księgowych, pracowników ds. obsłu‑
gi klienta
Źródło finansowania projektu: Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizator: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki przy współpracy
z Ośrodkiem Ewaluacji Sp. z o.o.
Zasięg oddziaływania projektu: województwo mazowieckie

Cel projektu
Głównym celem projektu jest opracowanie interaktywnego modu‑
łu szkoleniowego pod tytułem „Moduł Doszkalający Efektywni 50+”,
który pozwala na podnoszenie kompetencji ICT w zakresie analizy
danych, raportowania, sprawozdawczości oraz organizacji przecho‑
wywania dokumentów. Moduł przeznaczony jest dla pracowników
MŚP w wieku 50+ pracujących na stanowiskach biegłego rewidenta,
księgowego, pracownika ds. obsługi klienta.
Charakterystyka projektu
Projekt ze względu na swój charakter i grupę docelową wpisuje się
w pożądane kierunki innowacji dotyczące kształcenia ustawicznego
(spopularyzowanie i wdrożenie modułowych programów nauczania),
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a szczególnie elastyczności tego procesu i dopasowania do potrzeb
rynku pracy. Przyczynia się także do zachowania aktywności zawodo‑
wej pracowników 50+ poprzez dostarczenie narzędzi wzmacniających
kompetencje w zakresie ICT i obsługi komputera.
W ramach projektu przygotowano interaktywny moduł szkole‑
niowy w postaci książki i płyty CD połączony z instruktażem obsługi
i opisem niezbędnego zaplecza technicznego. Powstało pięć modułów
szkoleniowych dostosowanych do potrzeb wyszczególnionych grup
zawodowych w zakresie analizy danych, raportowania, sprawozdaw‑
czości oraz organizacji i przechowywania dokumentów.
Problemem, na który odpowiada projekt „Efektywni 50+”, jest
niski poziom kompetencji pracowników 50+ zatrudnionych w MMŚP
w zakresie wybranych technologii ICT wspierających analizę danych
oraz raportowanie wyników tej analizy, uniemożliwiający osobom
po 50. roku życia wykorzystywanie w pełni posiadanego potencjału
wiedzy i doświadczenia zawodowego i niesprzyjający utrzymaniu
aktywności zawodowej.
Uzyskane efekty
Produkt finalny to innowacyjne narzędzie edukacyjne opierają‑
ce się na e‑learningu i zajęciach stacjonarnych. Produkt finalny „Mo‑
duł Doszkalający Efektywni 50+” był testowany z wykorzystaniem
technologii Microsoft: Lync, Office 365 i SharePoint. Przeprowadzenie
testów w ośmiu grupach szkoleniowych (w czasie ponad 700 godzin)
potwierdziło, że wykorzystane w szkoleniach technologie są skutecz‑
nym rozwiązaniem.

Produkt finalny dedykowany jest następującym podmiotom z wo‑
jewództwa mazowieckiego:
• uczelniom wyższym kształcącym na kierunkach informatycz‑
nych,
• instytucjom kształcącym w zakresie szeroko rozumianej eduka‑
cji dorosłych i edukacji ustawicznej (np. uniwersytety trzeciego
wieku, centra kształcenia ustawicznego, instytucje szkoleniowe
z tzw. III sektora),
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• firmom szkoleniowym prowadzącym kursy z zakresu nowych
technologii,
• przedsiębiorstwom, które chciałyby podwyższyć poziom kom‑
petencji zatrudnionych.
Mocne strony projektu
Grupa docelowa dzięki innowacyjnemu produktowi zyskuje
możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii
przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem Internetu. Ponadto
użytkownicy oszczędzają czas i uczą się, jak wykonywać swoje zada‑
nia zawodowe poprzez pracę zdalną. Podnoszenie kompetencji w tym
zakresie pozwoli im w pełni wykorzystywać posiadany potencjał wie‑
dzy i doświadczenia, a przez to potencjalnie wydłuży ich aktywność
zawodową. Wykwalifikowani pracownicy przyczynią się do rozwoju
przedsiębiorstw, w których są zatrudnieni, podniesienia ich potencja‑
łu organizacyjnego i efektywności pracy.

Źródła informacji wykorzystanych do opisu dobrej praktyki
• http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/c/badania‑raporty.html,
• http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/c/projekt.html.

10.4. Akademia Rozwoju Filantropii: projekt
„Zysk z dojrzałości”
Nazwa projektu: „Zysk z dojrzałości”
Zakres projektu: Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość
w sieci”
Źródło finansowania projektu: brak danych
Realizator: Akademia Rozwoju Filantropii
Zasięg oddziaływania projektu: ogólnopolski
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Cel projektu
Celem projektu jest poprawa sytuacji osób powyżej 50. roku życia
na rynku pracy. Z jednej strony projekt promował rozwiązania z za‑
kresu zarządzania wiekiem i strategie age freindly wśród pracodawców
i agencji zatrudnienia. Z drugiej strony przeciwdziałał negatywnym
stereotypom i dyskryminacji ze względu na wiek.

Do szczegółowych celów projektu należały:
• upowszechnianie w świadomości społecznej problemu dyskry‑
minacji osób 50+ na rynku pracy,
• popularyzacja wiedzy w zakresie zarządzania wiekiem wśród
pracodawców i instytucji rynku pracy oraz doradztwo dla pod‑
miotów, które chciałyby wdrażać rozwiązania w tym obszarze,
• popularyzacja dobrych praktyk przyjaznych pracownikom 50+,
• edukowanie pracowników, pracodawców i przedstawicieli in‑
stytucji rynku pracy w zakresie metod zarządzania wiekiem
i praktyk antydyskryminacyjnych.
Charakterystyka projektu
Wśród głównych działań projektu znalazły się: ogólnopolska kam‑
pania społeczna w mediach, seminaria dla pracodawców, konkurs
na najlepszą firmę age friendly oraz współpraca z brytyjskim partnerem
specjalizującym się w działaniach na rzecz osób 50+ The Beth Johnson
Foundation, a w jej ramach wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii.

Ostatecznym odbiorcą rezultatów wszystkich działań projektu były
osoby powyżej 50. roku życia. Bezpośrednio działania projektu skiero‑
wane były do czterech grup docelowych:
1) opinii publicznej, w tym także osób 50+;
2) pracodawców;
3) pracowników, w tym osób 50+;
4) przedstawicieli instytucji rynku pracy.
Uzyskane efekty
• przeprowadzone działania informacyjne i promocyjne pokazu‑
jące pożytki płynące z zatrudniania osób 50+, łamiące negatywne
stereotypy dotyczące starszych pracowników oraz popularyzu‑
jące zarządzanie wiekiem,
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• doradztwo dla pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku
pracy, który chcieliby wdrażać metody zarządzania wiekiem,
• konkurs na praktyki przyjazne pracownikom 50+ skierowany
do pracodawców i instytucji rynku pracy, służący popularyzacji
zarządzania wiekiem w tych środowiskach,
• upowszechnienie i promocja dobrych praktyk zebranych w kon‑
kursie,
• przekazanie wiedzy i praktycznych porad dotyczących ak‑
tywizowania i zatrudniania osób 50+ oraz praktyk antydys‑
kryminacyjnych. Służyły temu dwa podręczniki: jeden skie‑
rowany do pracodawców i pracowników, drugi do instytucji
rynku pracy,
• udostępnienie pracodawcom i instytucjom rynku pracy pierw‑
szego w Polsce narzędzia w formie prostego testu, umożliwiają‑
cego samoocenę środowiska pracy i prowadzonej działalności
pod kątem przyjazności dla osób 50+.
Mocne strony projektu
„Zysk z dojrzałości” to projekt, który na szeroką skalę i różnymi
metodami informował pracodawców oraz opinię publiczną o proble‑
matyce i rozwiązaniach poprawiających sytuację osób 50+ na rynku
pracy. Upowszechniał, ciągle jeszcze zbyt rzadko obecne w praktyce
zarządzania, podejścia: zarządzanie różnorodnością i zarządzanie
wiekiem.

Źródła informacji wykorzystanych do opisu dobrej praktyki
• orbitorun.pl/upload/file/Aktywizacja_zawodowa_osob_50+.
pdf,
• http://dojrzaloscwsieci.pl/o‑koalicji.html,
• http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zysk‑z-dojrzalosci-1766088.
html.
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10.5. Spółdzielnia Socjalna OPIEKA
Nazwa projektu: „Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej
w Słupnie” realizowany w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004–2006
Zakres projektu: Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecz‑
nym
Źródło finansowania projektu: Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Słupnie
Zasięg oddziaływania projektu: gmina

Cele projektu
Pierwszoplanowym celem projektu była aktywizacja społecz‑
na i zawodowa mieszkańców Słupna zagrożonych wykluczeniem
społecznym (długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
zawodowych) w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS). Reali‑
zowane w CIS wsparcie to: poradnictwo zawodowe, psychologiczne,
społeczne (warsztaty, konsultacje indywidualne) prowadzone przez
doradcę zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego. Odbywa‑
ły się również zajęcia edukacyjne z wizażystą, związane z rozwojem
duchowym człowieka, wiedzą o społeczeństwie, z pedagogiem,
z prawnikiem, z lekarzem, w zakresie przedsiębiorczości i zakładania
spółdzielni socjalnych oraz obsługi komputera i Internetu. W projek‑
cie wzięło udział 51 osób. Zatrudnienie otrzymało 30 osób. Kolejnych
6 uczestników założyło spółdzielnię socjalną pod nazwą „Opieka”.
Charakterystyka projektu
Spółdzielnia socjalna „Opieka” ma siedzibę w Słupnie (woje‑
wództwo mazowieckie). Została założona w 2007 roku przez 6 bez‑
robotnych kobiet w średnim wieku. Beneficjentki odbyły szkolenia
m.in. z zakresu opieki nad dziećmi i osobami starszymi z modułem
profesjonalnego sprzątania oraz zajęcia praktyczne w organizacji
świadczącej podobne usługi (Polski Czerwony Krzyż). Tworzenie
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spółdzielni wspierali m.in. wójt gminy, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej i proboszcz miejscowej parafii. Spółdzielnia podpisała
umowę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na świadczenie
usług opiekuńczych w gminie. Na utworzenie spółdzielni wykorzysta‑
ne zostały dotacje z Funduszu Pracy.
Spółdzielnia świadczy usługi głównie dla mieszkańców gminy
Słupno. Zakres tych usług jest szeroki, jednak największy udział
w przychodach spółdzielni mają usługi opiekuńcze nad osobami
starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi oraz usługi porządkowe
(sprzątanie mieszkań, firm, mycie okien, pielęgnacja przydomo‑
wych ogródków, czyszczenie ulic, chodników i przystanków, dbanie
o zieleń). Obecnie spółdzielnia zatrudnia 8 osób na umowę o pracę
oraz 3 osoby na umowę o dzieło. Wszystkie zatrudnione osoby to ko‑
biety, większość powyżej 50. roku życia.
Usługi opiekuńcze zleca spółdzielni Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Słupnie, a usługi porządkowe – Urząd Gminy w Słupnie.
Z usług spółdzielni korzystają zarówno osoby prywatne, jak i firmy.
Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem należącym do sektora gospodarki
społecznej.
Spółdzielnia „Opieka” umożliwia aktywizację zawodową i za‑
trudnienie osób w wieku 50+. Takie rozwiązanie jest adresowane
do jednostek, które nie potrafią samodzielnie znaleźć zatrudnienia
na rynku pracy, w szczególności do bezrobotnych i beneficjentów po‑
mocy społecznej. Spółdzielnia socjalna to forma prawna pozwalająca
wykorzystać działalność gospodarczą do realizacji celów społecznych,
przede wszystkim integracji zawodowej i społecznej osób w trudnej
sytuacji życiowej. Spółdzielnia socjalna to rodzaj spółdzielni pracy
opartej na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.
Członkami spółdzielni są przede wszystkim osoby zagrożone wyklu‑
czeniem społecznym. Jest to forma rozwijającej się w Polsce od kilku
lat przedsiębiorczości społecznej.
Spółdzielnie socjalne w Polsce są tworzone przez osoby należące
do różnych grup zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym przez
osoby w wieku 50+. W tym przypadku członkowie spółdzielni sami
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pracują przy realizacji świadczonych usług, a jednocześnie wspólnie
podejmują najważniejsze decyzje dotyczące prowadzonej działalności.
Zyski z działalności gospodarczej mogą być – zgodnie z ustawą o spół‑
dzielniach socjalnych – przekazywane jedynie na zwiększenie funduszu
zasobowego, społeczną i zawodową reintegrację członków spółdzielni,
działalność społeczną i oświatowo‑kulturalną oraz działalność społecznie
użyteczną i fundusz inwestycyjny. Jeśli chodzi o społeczną i zawodową
reintegrację członków, to wypracowane środki przeznaczane są najczę‑
ściej na rehabilitację oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Mocne strony przedsięwzięcia
Korzyści dla pracowników 50+:
• miejsce pracy dostosowane do potrzeb i możliwości pracownika,
• udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania umiejętności
zawodowych oraz społecznych,
• możliwość korzystania z dodatkowych usług zdrowotnych i re‑
habilitacyjnych,
• poczucie przydatności, możliwość dzielenia się wiedzą.

Korzyści dla ogółu pracowników:
• możliwość korzystania z wiedzy, doświadczenia i praktycznych
umiejętności pracowników 50+,
• rozwój umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem.
Korzyści dla pracodawcy:
• lojalność i zaangażowanie pracowników, którzy jednocześnie
są współwłaścicielami przedsiębiorstwa,
• udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• stabilność zatrudnienia.
Źródła informacji wykorzystanych do opisu dobrej praktyki
• Do analizy wykorzystano informacje udzielone przez Alinę
Żurawską, prezeskę spółdzielni, materiały zamieszczone
na stronach internetowych: http://spoldzielniaopieka.cba.pl,
http://gops.slupno.eu oraz informacje udostępnione w nastę‑
pujących publikacjach: „Sprawozdanie GOPS za rok 2007”,
„Sprawozdanie GOPS za rok 2012”.

208

Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu…

• Poradnik przygotowany przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce w ramach projektu innowacyjnego „ACTIV 50+ – in‑
strumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europej‑
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyj‑
nego Kapitał Ludzki. Lider projektu: Urząd m.st. Warszawy.
Partnerzy projektu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
i Akademia Leona Koźmińskiego. Redakcja merytoryczna: To‑
masz Schimanek. Autorzy: Tomasz Schimanek, Joanna Kotzian,
Magdalena Arczewska.

10.6. Gdynia – Spółdzielnia socjalna „50+”
Nazwa projektu: Spółdzielnia socjalna „50+”
Zakres projektu: aktywizacja zawodowa kobiet 50+ zagrożonych wyklu‑
czeniem
Źródło finansowania projektu: Fundusz Pracy, PFRON, budżet państwa
Zasięg oddziaływania projektu: lokalny

Cele projektu
• Reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
– kobiet po mastektomii – poprzez pracę, wzbudzenie w nich
poczucia bycia potrzebnymi i stworzenie bezpiecznego miejsca
uzyskiwania dochodów.
• Pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym (opieka,
sprzątanie, gotowanie posiłków).
Charakterystyka projektu
Spółdzielnię „50+” stworzyło pięć kobiet niepełnosprawnych:
dwie bezrobotne, dwie na wcześniejszych emeryturach i jedna rencist‑
ka. Żadna z nich nie zdecydowałaby się na indywidualną działalność
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gospodarczą, a spółdzielnia daje im poczucie wspólnoty oraz pew‑
ność, że w razie niedyspozycji mogą na siebie liczyć.
Spółdzielnia powstała w 2007 roku. Jej założycielki pozyskały
środki z PFRON oraz refundację składek ZUS w pierwszym roku
działalności. Dla czterech z nich wynagrodzenie za pracę w spół‑
dzielni to podstawowy dochód. Siedzibą spółdzielni jest prywatne
mieszkanie jej prezeski. Na sprzęt biurowy spółdzielnia otrzymała
grant z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po roku działalno‑
ści. Wszystkie założycielki poznały się w Stowarzyszeniu Amazonek
Gdyńskich. Zbliżyła je przebyta choroba.
Władze stowarzyszenia promowały ideę spółdzielni, więc gdy
okazało się, że jedna z kobiet potrzebuje osoby do pomocy w codzien‑
nym funkcjonowaniu (asystenta osoby niepełnosprawnej), wpadły
na pomysł utworzenia spółdzielni świadczącej usługi opiekuńcze. Sto‑
warzyszenie pomogło im nawiązać kontakt z Centrum Integracji Gdy‑
nia, które zorganizowało szkolenie dotyczące zakładania spółdzielni
socjalnej (brały w nim udział również inne osoby niepełnosprawne
i ze środowisk działających na ich rzecz) oraz pomogło napisać statut.
Potrzebną wiedzę i umiejętności zdobywały, biorąc też udział
w innych szkoleniach zorganizowanych m.in. przez urząd pracy,
urząd miasta, Caritas, Stowarzyszenie WAMA‑COOP, PCK, firmę
Combidata Poland. Szkolenia obejmowały takie zagadnienia, jak:
opieka nad osobami trwale unieruchomionymi, pierwsza pomoc
przedmedyczna, techniki sprzedaży, indywidualne ścieżki kariery
dla osób niepełnosprawnych.
Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi oraz usługi porządkowe – sprzątanie obiektów
i biur. Zajmuje się również dystrybucją ulotek. Jej założycielki ustaliły,
że każda z nich sama określi rodzaj działalności, który będzie jej od‑
powiadać (np. opieka nad chorymi).
Uzyskane efekty
W spółdzielni pracuje siedem kobiet. Wszystkie w wieku 50+,
z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

210

Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu…

Mocne strony projektu
Spółdzielnia socjalna oferuje zatrudnienie osobom w trudnej sytu‑
acji na rynku pracy (z uwagi na wiek i niepełnosprawność). Wspólne
działania na rzecz założenia spółdzielni zwiększają szansę sukcesu
przedsięwzięcia – wsparcie wzajemne i wysiłek zbiorowy. Pomoc insty‑
tucji samorządu terytorialnego, polegająca na zlecaniu usług, ułatwia
wejście nowego podmiotu na rynek usług opiekuńczych. Działalność
spółdzielni socjalnej w obszarze usług opiekuńczych rozwiązuje dwa
problemy wynikające ze starzenia się społeczeństwa: aktywizuje zawo‑
dowo starsze kobiety (w ramach spółdzielni) oraz wypełnia deficyty
na rynku usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (w ramach
działalności spółdzielni). Spółdzielnia socjalna „50+” została nagro‑
dzona w pierwszej edycji konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo
Społeczne Roku w kategorii „Pomysł na rozwój”.

Źródła informacji wykorzystanych do opisu dobrej praktyki
• http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/779945,
• http://www.gazetaprawna.pl/amp/647274,gdynia‑spoldziel‑
nia‑socjalna-50.html,
• http://twojagazeta.pl/artykul/4282/spodzielnia‑socjalna-50najlepsza.

10.7. Innowacje 50+
Nazwa projektu: „INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania nowych
metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia”
Zakres projektu: Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników
w grupie wiekowej 50+
Źródło finansowania projektu: Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizator: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (Lider) w partner‑
stwie ponadnarodowym: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – Partner;
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Partner; IAL FRIULI VE‑
NEZIA GIULIA (Włochy) – Partner ponadnarodowy
Zasięg oddziaływania projektu: regionalny, województwo podlaskie

Cel projektu
Głównym celem projektu było opracowanie lub adaptowanie, te‑
stowanie, a następnie wdrożenie na terenie województwa podlaskiego
dziewięciu innowacyjnych rozwiązań utrzymujących aktywność
zawodową pracowników po 50. roku życia.
Charakterystyka projektu
Projekt był realizowany w partnerskiej formule, z uwzględnie‑
niem zaangażowania IOB.

Innowacją prezentowanego projektu jest wszechstronne podejście
– integrowanie interwencji realizowanych na poziomie pracownika,
pracodawcy i ich otoczenia w jednym modelu działania na rzecz
utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50. roku życia.
Rozwiązania odpowiadają na problemy związane z niską aktyw‑
nością edukacyjną osób 50+, zwłaszcza kobiet, mieszkańców wsi
oraz pracowników sektora MŚP. Zwrócono uwagę na fakt, że po‑
wyższe grupy osób mają ograniczony dostęp do informacji na temat
możliwości dokształcania. Zdarza się także, że dostępna oferta nie jest
dostosowana do ich kierunku kształcenia. Stwierdzono, że głównym
powodem zaprzestania aktywności zawodowej w tych grupach jest zły
stan zdrowia.
W ramach projektu wskazano trzy obszary problemowe dotyczące
trzech grup docelowych (rys. 10.2):
1) kobiety 50+ zagrożone zakończeniem aktywności zawodowej
z powodu wcześniejszej emerytury oraz obowiązków rodzinnych
związanych ze świadczeniem opieki nad osobą zależną (rodzic,
małżonek, wnuk);
2) pracownicy 50+ zamieszkujący obszary wiejskie szybko rezygnu‑
jący z aktywności zawodowej z powodu: większych wymogów
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dotyczących mobilności oraz ograniczonego rynku pracy, w tym
braku infrastruktury szkoleniowej na obszarach wiejskich;
3) pracownicy 50+ w MŚP w sektorze prywatnym. Sektor ten ma
tę właściwość, że w obliczu kryzysu i wzmożonej konkurencyjności
trudniej jest w nim zaadaptować i wdrożyć rozwiązania związane
z utrzymaniem zatrudnienia 50+ z racji małej popularności tzw.
społecznej odpowiedzialności biznesu i braku wiedzy praktycznej
z procedur zarządzania wiekiem.
Laboratoria projektowe

ä

ä

ä

Kobieta 50+

Obszary wiejskie 50+

MŚP 50+

Rys. 10.2. Obszary problemowe i grupy docelowe projektu Innowacje 50+
Źródło: opracowanie własne.

W każdym z powyższych obszarów (laboratoriów) wskazano
instrumenty pozwalające na wydłużenie wieku aktywności zawodo‑
wej osób po 50. roku życia. Są to rozwiązania dotyczące określania
potrzeb szkoleniowych i planowania rozwoju zawodowego osób star‑
szych; narzędzia w zakresie organizacji i realizacji usług szkolenio‑
wych dla osób starszych, z uwzględnieniem zagadnień zdrowotnych
i rehabilitacyjnych oraz instrumenty partnerskich działań na rzecz
zastosowania narzędzia w formie lokalnych koalicji.
W ramach każdego z trzech obszarów interwencji opracowano
i przetestowano instrumenty interwencji w każdym z poniższych
modeli:
• Model doradczo‑szkoleniowy dostosowany do specyficznych
potrzeb pracowników 50+ zorientowany na potrzeby pracow‑
nika (Pracownik).
• Model zarządzania firmą uwzględniający specyficzne potrzeby
i potencjały pracowników 50+ zorientowany na potrzeby praco‑
dawców (Pracodawca).
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• Model lokalnej współpracy integrujący wokół problematyki
aktywności zawodowej 50+ działania instytucji rynku pracy,
władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębior‑
ców i innych (Otoczenie).
Laboratorium Kobieta 50+
Laboratorium zajmuje się kwestią utrzymania aktywności za‑
wodowej kobiet po 50. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień godzenia życia zawodowego i rodzinnego w związku
z pełnieniem funkcji opiekuńczych oraz wdrażania elastycznych form
pracy. Składa się z czterech elementów:
1. Ankiety trójstronnego badania potrzeb szkoleniowych.
2. Programu szkolenia Kobiet 50+.
3. Ankiety audytu stanowiska pracy kobiety 50+ i rekomendacji do‑
tyczących elastycznych form pracy.
4. Programu prac lokalnej koalicji na rzecz 50+ na wsi wraz ze wzo‑
rem strategii działania.
Laboratorium Obszary wiejskie 50+
Laboratorium zajmuje się kwestią utrzymania aktywności za‑
wodowej osób po 50. roku życia zamieszkujących obszary wiejskie,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień pozarolniczej aktywności
zawodowej oraz projektowania reorientacji zawodowej osób starszych
odchodzących z rolnictwa w obszar usług agroturystycznych. Skła‑
da się z czterech elementów:
1. Indywidualnego Planu Rozwoju pracownika 50+ na obszarach
wiejskich Indywidualny Plan Działania (IPD) Dziedzictwo 50+.
2. Indywidualnego Planu Szkolenia pracownika 50+ na obszarach
wiejskich IPD Dziedzictwo 50+.
3. Ankiety audytu agroturystyki na rzecz 50+.
4. Programu pracy lokalnej koalicji na rzecz 50+ na wsi wraz ze wzo‑
rem strategii działania.
Laboratorium MŚP 50+
Laboratorium zajmuje się kwestią utrzymania aktywności za‑
wodowej pracowników po 50. roku życia zatrudnionych w MŚP,
z uwzględnieniem zagadnień zarządzania wiekiem oraz wdrażania
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praktycznych rozwiązań z zakresu intermentoringu. Składa się z czte‑
rech elementów:
1. Planu Rozwoju z udziałem Trenera Osobistego i Lekarza.
2. Programu Intermentoringu 50+.
3. Ankiety audytu MŚP dotyczącej procedury zarządzania wie‑
kiem 50+.
4. Programu prac lokalnej koalicji na rzecz 50+ w MŚP wraz ze wzo‑
rem strategii działania.
Mocne strony przedsięwzięcia
• Zwrócenie uwagi na specyfikę pracowników 50+ zamieszkują‑
cych obszary wiejskie i dostosowanie rozwiązań do tej specyfiki.
• Zwrócenie uwagi na specyfikę sytuacji pracujących kobiet
w wieku 50+ i dostosowanie rozwiązań do tej specyfiki.
• Wskazanie możliwości i rozwiązań w zakresie reorientacji za‑
wodowej starszych pracowników z obszarów wiejskich.
• Ukierunkowanie działań projektu na sektor MŚP charakteryzu‑
jący się deficytem rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem.
• Osadzenie projektu w kontekście współpracy międzyinsty‑
tucjonalnej. Stworzenie podstaw do budowy partnerstwa
lokalnego na rzecz podtrzymania aktywności zawodowej osób
w wieku 50+.

Źródła informacji wykorzystanych do opisu dobrej praktyki
• http://kiw‑pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid
=286&sid=391:INNOWACJE-50-program-testowania-i-wdra‑
zania-nowych-metod-utrzymania-aktywnosci-zawodowej-pra‑
cownikow-po-50-roku-zycia&Itemid=544&lang=pl#.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-969-9.12

Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym kompendium dane potwierdzają,
że dwa poważne wyzwania demograficzne (starzenie się polskiego
społeczeństwa przy jednocześnie niskiej dzietności Polek mieszkają‑
cych w kraju) sprawiają, że kryzys demograficzny nie tylko stał się
rzeczywistością, ale pogłębia się z roku na rok. Przy czym nie jest
to specyfika tylko największych miast czy niektórych województw.
Coraz silniej skutki zmian demograficznych odczuwane są również
w mniejszych miejscowościach oraz lokalnych społecznościach.
Warto raz jeszcze podkreślić, że sytuacja ta powinna motywować
do działania zarówno przedstawicieli IOB, jak i decydentów i repre‑
zentantów sektora biznesu. Chodzi przede wszystkim o to, że potrzeby
i potencjał osób starszych mogą stanowić istotny bodziec rozwoju
społeczno‑gospodarczego, pod warunkiem jednak, że zostaną właści‑
wie zwerbalizowane i uświadomione szerszemu gronu interesariuszy.
Autorki mają tu na myśli głównie przedstawicieli instytucji i organów
publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie krajo‑
wych czy regionalnych lub lokalnych polityk, jak również przedsię‑
biorstwa – wytwarzające produkty i świadczące usługi na rzecz osób
starszych, a zwłaszcza zatrudniające pracowników 50+.
Niestety dużym problemem jest nadal postrzeganie ludzi star‑
szych jako nieangażujących się, niesamodzielnych, wymagających
opieki i wolno przyswajających wiedzę. Warto propagować potrzebę
zmiany spojrzenia na osoby starsze, tak by wykorzystać tkwiący
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w nich potencjał i wydłużyć okres ich aktywności. Dobrym rozwiąza‑
niem w skali mezo (regionu, gminy, powiatu) wydaje się opracowanie
planów działań na rzecz osób 50+ zawierających pogłębione diagnozy
nie tylko ich potrzeb i problemów, ale również atutów. Z kolei w skali
mikro (na poziomie organizacji) wskazane jest wdrażanie proaktyw‑
nych strategii zarządzania wiekiem, odwołujących się do potencjału
pracowników w różnym wieku. Pomocne może tu być wykorzystanie
proponowanych w MODELU STAY rozwiązań stymulujących zaan‑
gażowanie organizacyjne dojrzałych pracowników poprzez motywo‑
wanie pozafinansowe (w szczególności: rozwój, międzypokoleniowy
transfer wiedzy organizacyjnej, budowanie równowagi praca–życie,
promocję zdrowia i ergonomię), sprzyjające utrzymaniu aktywności
zawodowej osób 50+.
W poszczególnych częściach kompendium autorki starały się
wskazać, dlaczego warto i w jaki sposób skutecznie implementować
powyższe działania. Należy jednak podkreślić, że powodzenie przed‑
sięwzięć realizowanych na rzecz osób w wieku 50+ wymaga intensyw‑
nych akcji informacyjnych i edukacyjnych, realizowanych przez sektor
publiczny, społeczny i prywatny. Rola instytucji otoczenia biznesu jest
tutaj ogromna, bowiem w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
i innowacjach pośredniczą one między nauką a gospodarką, wpły‑
wając tym samym na kreatywność przedsiębiorstw, m.in. w zakresie
stosowania przez nie konkretnych rozwiązań zarządczych. Pamiętać
też trzeba, że instytucje otoczenia biznesu, poprzez współpracę z sa‑
morządem (kreatorem polityk publicznych) oraz świadczenie usług
na rzecz przedsiębiorców, mają wpływ na rozwój regionu, przyczy‑
niając się tym samym do poprawy efektywności działalności gospo‑
darczej, rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego czy racjonalnego
programowania regionalnych strategii.
Realizując zdefiniowane powyżej zadania, IOB mogą wspierać
przełamywanie stereotypów na temat osób dojrzałych i starszych,
w szczególności pracowników w wieku 50+. Potoczna wiedza na temat
pokolenia 50+ nie działa na jego korzyść. Negatywnym stereotypom
trzeba się przeciwstawiać, a najlepszym na to sposobem jest propago‑
wanie rzetelnej wiedzy o potencjale osób dojrzałych. Należy zatem,
tak często jak się da, podkreślać mocne strony pracowników 50+
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i mówić o ich życiowym i zawodowym doświadczeniu, solidności,
zaangażowaniu, sumienności, dokładności i chęci uczenia się.
Na koniec autorki pragną zaznaczyć, że specyfika projektu STAY
(jako wdrożeniowego) pozwala na praktyczne sprawdzenie wypra‑
cowanych rozwiązań. Dotyczy to również niniejszego kompendium.
W monografii starano się bowiem maksymalnie wykorzystać wiedzę
realizatorów projektu na temat kształtowania aktywności zawodowej
osób dojrzałych (w tym zarządzania wiekiem) oraz ich długoletnie
doświadczenie, wyniesione z uczestnictwa w innych projektach ba‑
dawczych i aplikacyjnych, pracy szkoleniowej oraz doradczej.
Autorki mają nadzieję, że prezentowane w opracowaniu idee
i konkretne narzędzia spełnią oczekiwania. Formułując wszelkie
wskazówki i sugestie zawarte w kompendium, opierano się na wyni‑
kach badań (empirycznych i literaturowych) prowadzonych w ramach
projektu STAY, głównie wśród MŚP, instytucji szkoleniowych i insty‑
tucji otoczenia biznesu.
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