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Na rynku pracy funkcjonuj¹ cztery pokolenia, 
które ró¿ni¹ siê nie tylko podejœciem do pracy, 
ale tak¿e stylem ¿ycia. 
Nazywamy je kolejno: Baby Boomers, X, Y, R. 

Baby Boomers – pokolenie wy¿u powojennego, to ludzie w wieku 
oko³o 60 lat. 

Pokolenie X to osoby urodzone w latach 1960-1982. 

Pokolenie Y  urodzi³o  siê w latach 1983-1995. 

Najm³odsze pokolenie R to jeszcze uczniowie, ale ju¿ dziœ mówi siê 
o tym, jakimi bêd¹ pracownikami. 



Dla m³odych ludzi (pokolenie Y) wejœcie na rynek pracy 
to moment, w którym chcieliby wykorzystaæ swoj¹ kreatywnoœæ 
i znajomoœæ nowych technologii, nie rezygnuj¹c z ¿ycia 
pozazawodowego i pielêgnowania swoich pasji. 

Dla starszych (pokolenie X) miejsce pracy jest bardzo wa¿ne. 
Poœwiêcili mu du¿¹ czêœæ swojego czasu, s¹ przywi¹zani do firmy, 
akceptuj¹ hierarchicznoœæ i rywalizacjê. 

Pokolenie Baby Boomers jest obecne na rynku pracy, 
ale czêsto ju¿ na etapie przedemerytalnym.

Zespó³ z³o¿ony z przedstawicieli ró¿nych pokoleñ to dla pracodawcy 
niema³e wyzwanie, ale i szansa.

W 10 punktach przygotowaliœmy receptê na udan¹ wspó³pracê. 



Ró¿norodnoœæ pracowników wynika z wieku, p³ci, religii, 
rasy czy te¿ niepe³nosprawnoœci. Wykorzystujmy 
wynikaj¹cy z niej potencja³. Traktujmy ró¿norodnoœæ jako 
szansê, a nie barierê. 
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Dobierajmy zespo³y pod k¹tem fachowoœci 
i predyspozycji, pamiêtaj¹c, ¿e ich wydajnoœci sprzyja 
zrównowa¿ony rozk³ad wieku pracowników. 

2



Wzmacniajmy pozytywne przekonania o wszystkich 
grupach wiekowych, a tak¿e o ró¿nicach miêdzy nimi. 
Podkreœlajmy to, co ³¹czy pracowników w ró¿nym wieku.
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Redukujmy stereotypy zwi¹zane z wiekiem, 
nie dopuszczajmy do dyskryminacji ¿adnej grupy 
pracowników i wspierajmy pracowników nara¿onych 
na wykluczenie, np. osoby z niepe³nosprawnoœciami. 
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Zarz¹dzanie energi¹ w firmie to dba³oœæ o przerwy 
na odpoczynek, jakoœæ od¿ywiania, aktywnoœæ fizyczn¹ 
i ró¿norodnoœæ zadañ. 
Jest korzystne dla zdrowia wszystkich pracowników 
i dla wyników organizacji. 
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Pamiêtajmy o utrzymaniu równowagi praca – ¿ycie 
pozazawodowe i redukowaniu stresu. Zapobiegnie 
to problemom ze zdrowiem i wypaleniu zawodowemu. 

6

Oœrodek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
ambasador bezpieczeñstwa 
i zdrowia w pracy



Dbajmy o komunikacjê, dzielmy siê wiedz¹ 
i informacjami. Eliminujmy konflikty, nie wyolbrzymiajmy 
problemów, razem szukajmy rozwi¹zañ – bêdziemy ¿yæ 
i pracowaæ zdrowiej.
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Doceniajmy i promujmy kszta³cenie ustawiczne 
i doskonalenie zawodowe. Dostêp do szkoleñ i rozwój 
kariery zawodowej powinny byæ takie same 
dla wszystkich pracowników bez wzglêdu na wiek. 
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Promowanie zdrowia w pracy dotyczy zarówno czasu 
spêdzanego w firmie, jak i ¿ycia pozazawodowego. 
Wspierajmy pracowników w walce ze z³ymi nawykami, 
motywujmy do prowadzenia zdrowego stylu ¿ycia. 
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Bezpieczeñstwo i higienê pracy wymyœlono po to, 
aby chroniæ zdrowie i ¿ycie pracowników. 
Przestrzegajmy tych zasad. Ka¿dy z nas ma wp³yw 
na to, aby miejsce pracy by³o zdrowe i bezpieczne 
oraz przyjazne pracownikom w ka¿dym wieku.
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Wa¿ne s¹: wiedza, umiejêtnoœci, kompetencje, 
otwartoœæ na wspó³pracê i nowe wyzwania.
Ka¿dy posiada unikalne predyspozycje i umiejêtnoœci – 
wykorzystajmy je dla sukcesu zespo³u.

Dzia³ania na rzecz skutecznego 
zarz¹dzania wiekiem
wspomog¹ materia³y i narzêdzia 
Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy

https://osha.europa.eu

https://osha.europa.eu


Wybrane Ÿród³a informacji

http://pdf.helion.pl/e_0e79/e_0e79.pdf

https://goo.gl/hgYb4X

https://www.parp.gov.pl/files/74/87/110/10073.pdf

https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/18991zwiekiemraport2013.pdf

http://www.iped.pl/pliki/publikacje/Raport_Dobre_praktyki_w_zarzadzaniu_wiekiem_i_zasobami_ludzkimi.
pdf

https://kobiety.interwencjaprawna.pl/download/zarzadzaniewiekiem.pdf

https://goo.gl/B5EVWz

https://goo.gl/B5EVWz
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Zarz¹dzanie wiekiem w pytaniach i odpowiedziach. Informator dla pracodawców. Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej, 

Co zrobiæ, by zwiêkszyæ efektywnoœæ zespo³ów zró¿nicowanych wiekowo? Maryla Widerszal-Bazyl, 
CIOP-PIB 2016, 
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