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Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a organizacja czasu i miejsca

pracy pracowników
Age diversity management and organization of time and place of work

Agnieszka Jagoda

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie
Wielopokoleniowość pracowników obecnych na rynku pracy cechują różne systemy wartości,
postawy wobec pracy oraz oczekiwania wobec pracodawców, w tym dotyczące organizacji
pracy w zakresie czasu i miejsca świadczenia pracy. Istotne zatem jest uruchomienie
mechanizmów mających na celu skuteczne zarządzenie zdywersyfikowaną pokoleniowo
kadrą. Takie możliwości stwarza zarządzanie różnorodnością, wpisujące się w proces
zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W artykule zaprezentowano istotę, cele
oraz korzyści zarządzania różnorodnością, w tym kontekście ukazano proces zarządzania
różnorodnością pokoleniową oraz wyniki badań skupiające się na oczekiwaniach
przedstawicieli różnych grup pokoleniowych odnośnie czasu i miejsca świadczenia pracy.

Summary
Multigenerational workforce at the job market is characterized by different systems of values,
attitudes towards work and expectations of the employers, including those concerning the
organization of work in terms of time and place of work. Therefore, it is necessary to
implement mechanisms aiming at efficient management of staff at different ages. Diversity
management offers such possibilities and becomes a part of human resources management
within a company. The paper presents the essence, the aims and the benefits of diversity
management, and shows in this context the process of multigenerational diversity
management and the results of research focused on the expectations of the representatives of
different generations with regard to time and place of work.

Słowa kluczowe: zarządzanie różnorodnością, zarządzanie różnorodnością pokoleniową, czas
pracy, miejsce świadczenia pracy.
Key words: diversity management, multigenerational workforce management, working time,
place of work.

Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest przedmiotem badań i praktyki gospodarczej od

wielu lat, na których przestrzeni poszukuje się jego istoty i celów, doskonalenia i perspektyw

dyktowanych przez przyszłość. Wiele nurtów literaturowych i badawczych koncentruje się na

rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi i takim właśnie wydaje się być problematyka

zarządzania różnorodnością, które bywa określane jako polityka personalna (Wiktorska-

Święcka, 2013, s. 13), strategia zarządzania zasobami ludzkimi (Sznajder, 2013, s. 6), wydaje

się natomiast iż w rzeczywistości stanowi ono podejście do realizacji funkcji personalnej w
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przedsiębiorstwie, co znajduje swój wyraz w specyficznym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Owa specyfika ma na celu uznanie dla cech osobowych zatrudnionych, które odróżniają ich

od siebie. Ta różnorodność stanowi fundament dla tworzenia i utrzymywania przyjaznego dla

każdego z zatrudnionych środowiska pracy, w celu wykorzystania ich kapitału. Z wyników

badań wynika, że kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością będą w przyszłości

zyskiwać na znaczeniu (Butner, Lowe i Billings - Harris, 2009, s. 771-789), stąd

problematyka związana z tym obszarem wydaje się być niezwykle istotna w kontekście

przyszłych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Z innych badań, prowadzonych wśród

228 managerów HR wynika, że w najbliższych latach zarządzanie różnorodnością będzie

stanowić jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych na rynku pracy (Raport EIU, 2014).

Celem artykułu jest ukazanie istoty, celów oraz korzyści wynikających z zarządzania

różnorodnością w organizacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie

różnorodnością pokoleniową. Stanowi to przesłankę do zaprezentowania wyników badań

własnych oraz obcych, dotyczących oczekiwań zróżnicowanych wiekowo pracowników w

odniesieniu do takich elementów środowiska pracy jak czas i miejsce świadczenia pracy.

Artykuł został oparty na analizie źródeł literaturowych oraz badań empirycznych.

Zarządzanie różnorodnością - istota, cele ikorzyści dla organizacji

Zarządzanie różnorodnością to podejście do zarządzania ludźmi w organizacji, którego

celem jest budowanie i utrwalanie przyjaznego środowiska pracy dla pracowników poprzez

dostrzeganie ich indywidualizmu i różnorodności wynikających z takich ich cech jak płeć,

wiek, rasa, przynależność etniczna, niepełnosprawność i innych, o społecznym lub

demograficznym charakterze. Warto podkreślić, że zarządzanie różnorodnością wykracza

ponad kwestie związane z zasadą równego traktowania pracowników (które - co należy w tym

miejscu podkreślić - są regulowane przez krajowe i unijne ustawodawstwo i zakazują

dyskryminacji w miejscu pracy), jest to bowiem strategia zakładająca że wykorzystanie

różnorodności demograficznej i społecznej pracowników może przyczynić się do rozwoju

przedsiębiorstwa.

W literaturze przedmiotu wskazuje się zatem na szereg korzyści wynikających ze

świadomego i aktywnego zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wśród których

wskazuje się na lepsze rozwiązywanie problemów, twórcze podejmowanie decyzji,

pozytywne budowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy (Avery, McKay, 2010, s. 227-

252; Williams i O'Reilly, 1998, s. 77-140), tworzenie i dzielenie się wiedzą pomiędzy
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pracownikami (Cummings, 2004, s. 352-364). Podobne wnioski wynikają z raportu

Economist Intelligence Unit (Raport EIU, 2014) dotyczącego różnorodności w biznesie.

Wynika z niego, że 83% z 228 dyrektorów personalnych biorących udział w badaniu twierdzi,

że zróżnicowane zespoły mają większą umiejętność pozyskiwania i utrzymywania klientów,

w porównaniu z zespołami o jednorodnym demograficznie charakterze, co w rezultacie

przekłada się na lepszą kondycję finansową firmy. Można zatem wyciągnąć wniosek, ze

zróżnicowana płeć, wiek, pochodzenie etniczne czy rasa pracowników stanowić mogą

stymulant rozwoju organizacji, pod warunkiem umiejętnego wykorzystania ich

indywidualnych cech.

Należy wobec powyższego zaakcentować, ze zarządzanie różnorodnością odnosi się

do dostrzegania różnic pomiędzy pracownikami oraz do świadomego rozwijania strategii,

polityk i programów, które tworzą klimat dla poszanowania i wykorzystania tych różnic na

rzecz realizacji celów organizacji. Głównym celem zarządzania różnorodnością będzie zatem

stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana

i doceniona, dzięki czemu może w pełni wykorzystywać swój potencjał intelektualny, co

przyczynia się do sukcesu organizacji (Kaczmarek, Krajnik, Morawska-Witkowska, Remisko

i Wolsa, 2009, s. 8). Z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami

ludzkimi oznacza to identyfikowanie i respektowanie indywidualnych potrzeb i oczekiwań

pracowników względem organizacji, w której świadczą oni pracę. Wypracowane stwierdzenie

spójne jest z definicją zarządzania różnorodnością A. Sznajder (Sznajder 2013, s. 11) z której

wynika, że z jednej strony podejście to uwzględnia kwestię zysku organizacji, z drugiej

natomiast orientuje się na potrzeby i oczekiwania wszystkich grup pracowniczych. Kluczowa

zatem okazuje się tu umiejętność identyfikacji rzeczywistych różnic występujących w miejscu

pracy, rzetelnej ich analizy oraz odpowiedniego zaprojektowania rozwiązań, które będą

odpowiadać na realne potrzeby pracowników, nie wywołując konfliktów czy braku

zrozumienia u osób, do których nie są adresowane.

Reasumując zatem, w głównej mierze zarządzanie różnorodnością koncentruje się na

identyfikacji oczekiwań, zróżnicowanych względem różnych kryteriów demograficznych i

społecznych, pracowników w celu ich zaspokojenia i poprzez to działanie, wykorzystaniu

posiadanego przez nich kapitału.

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową

Różnorodność pokoleniowa charakteryzuje większość grup społecznych, takich jak

np. rodzina, zespół sportowy z osobami trenerów, rehabilitantów, a także zespoły

MARKETING I RYNEK 312016 211



pracowmcze. Obecnie na rynku pracy obecne są cztery generacje charakteryzujące się

zróżnicowanym podejściem do pracy ijej roli w życiu człowieka oraz wyznawanych wartości

i postaw związanych z pracą: tradycjonaliści, baby boomers, pokolenie X i pokolenie Y. Owo

zróżnicowanie w sposób syntetyczny zaprezentowane zostało w tabeli 1.

Tabela 1. Zróżnicowane podejście do pracy i związanych z nią postaw przez reprezentantów

czterech pokoleń obecnych na rynku pracy.

Tradycjonaliści Baby boomers Pokolenie X Pokolenie Y
(Silent Generation) (MiUennials)
Nauczeni szacunku Indywidualiści i Zbuntowani i gotowi Znają swoją wartość,

dla innych i dla pracy, idealiści, na zmiany, mało roszczeniowi,
zdyscyplinowani, dla zaangażowani lojalni aroganccy, kreatywni,

nich praca to w pracę, pracoholicy, pracownicy, potrzebują stałej
obowiązek, szanują autorytety, oszczędni, stymulacji do pracy,

satysfakcjonują są lojalni, odczuwają wymagający, elastyczni, nie lubią
ich dobrze wykonane silną potrzebę afiliacji. pracowici, rutyny, ważny jest
zadania i szacunek przedsiębiorczy, czas
młodszych kolegów kreatywni, dla nich wolny, przyjaciele,

dla ich doświadczenia. pieniądz jest jednym mało lojalni w
z głównych stosunku

motywatorów do pracodawcy,
pracy. nastawieni na prace

w zespole, chcą się
rozwijać ..

Źródło: (Andrałojć, Ławrynowicz, 2012, s. 51).

Biorąc pod uwagę treści zaprezentowane w powyższym punkcie należy podkreślić, iż

z badań empirycznych wynika, że zróżnicowanie pokoleniowe ma pośredni wpływ na wyniki

przedsiębiorstwa - wpływa bowiem na procesy mające miejsce w jego obrębie, co z kolei

potencjalnie prowadzi do zwiększenia wydajności (Garcia-Prieto i in., 2003, s. 413-440;

Kunze i in., 2011, s. 264-290).

Biorąc je pod uwagę należy wskazać na przykładowe korzyści wynikające z

różnorodności pokoleniowej (Peterson i Spiker, 2005, s. 153-167; Avery, McKay i Wilson,

2007, s. 227-252, Walczak, 2011):

• pracownicy z różnych grup wiekowych są w stanie lepiej rozpoznać potrzeby i

oczekiwania klientów w tym samym wieku, a także skuteczniej się z nimi komunikować,

• dojrzały wiek i doświadczenie życiowe stanowią czynniki wzmacniające współpracę w

zespole, wymianę poglądów, zderzenie się różnych podejść,

• osoby starsze mogą stanowić autorytet dla osób młodszych, mogą pełnić funkcje

coachów/mentorów dla młodszych pracowników,
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• osoby młodsze mogą wspierać starsze w procesie nauki 1 implementowania nowych

rozwiązań technologicznych i informatycznych,

• zróżnicowanie pokoleniowe prowadzi do skuteczniejszego rozwiązywania problemów,

• zróżnicowanie pokoleniowe może stanowić przewagę konkurencyjną, a bilans

różnorodności wiekowej w tym obszarze jest unikalny i trudny do skopiowania.

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową zaczyna się od identyfikacji jej obszarów i

podmiotów. O ile ostatnia kwestia wydaje się być jasna i można w jej ramach przyjąć podział

na cztery przedstawione wyżej kategorie pokoleń aktywnych na rynku pracy, o tyle w kwestii

wyodrębniania obszarów zarządzania trudno w literaturze napotkać na jakiekolwiek

kompleksowe propozycje rozwiązań. Wydaje się, że określenie celów zarządzania

różnorodnością pokoleniową, zadań i narzędzi niezbędnych do ich realizacji w ramach

głównych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi może się przyczynić do

wykorzystania potencjału zróżnicowanych pod względem wieku pracowników. Prezentacja

owych celów, zadań i instrumentów zarządzania różnorodnością pokoleniową została podjęta

w tabeli 2.

Tabela 2. Cele, zadania i narzędzia zarządzania różnorodnością pokoleniową

Etap procesu Pozyskiwanie zasobów ludzkich Utrzymanie i rozwój zasobów
zarządzania ludzkich

różnorodnością
Cele Pozyskanie i dysponowanie • Poznanie zdania i ocen w

zróżnicowaną pokoleniowo kadrą. zakresie zagadnień związanych
z potrzebami pracowników w
różnym wieku, wykonywana
przez nich praca ijej
środowiskiem.

• Dyfuzja wiedzy, doświadczeń,
wzorców zachowań.

• Kreowanie pozytywnego
wizerunku jako pracodawcy.

Zadania Planowanie zatrudnienia i zatrudnianie Regularne prowadzenie
uwzględniające zdywersyfikowany okresowych badan dotyczących
bilans wieku. satysfakcji pracowników w różnym

wieku.
Narzędzia • Stosowanie zdywersyfikowanych • Wywiady, obserwacje, badania

źródeł rekrutacji (np. ogłoszenie kwestionariuszowe.
prasowe dla osób starszych, • Analiza wskaźników
ogłoszenie w Internecie dla stabilności zatrudnienia w
młodszych). różnych grupach wiekowych.

• Szkolenia przełamujące stereotypy
dotyczące osób w określonym
wieku.

Źródło: Opracowanie własne.
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W kontekście analizy tabeli 2 warto zaakcentować, że w anglosaskiej literaturze

podkreśla się, że zarządzenie różnorodnością pokoleniową powinno w głównej mierze

skupiać się na efektach jakimi są nacisk na wzajemne dzielenie się wiedzą pracowników

różnych generacji, oraz dążenie do równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym

(równowaga praca - życie, work life balance). To ostatnie odnosi się do wybranych kwestii z

zakresu organizacji pracy, którymi są czas i miejsce świadczenia pracy. To właśnie im

postanowiono poświęcić dalszą uwagę w niniejszym opracowaniu.

Oczekiwania zróżnicowanych wiekowo pracowników w odniesieniu do czasu i miejsca

świadczenia pracy

Stan równowagi pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami pracownika wobec pracy a ich

zaspokojeniem określa poziom satysfakcji z wykonywanej pracy (Tuziak, 2004, s. 327-328)-

wynika on nie tylko z tego co praca daje, ale również z tego, czego pracownik od niej

oczekuje. Satysfakcja z pracy przekłada się na szereg postaw pracownika wobec pracy oraz

przedsiębiorstwa, a zatem stanowi istotne kryterium wysokiej motywacji do pracy. Sięganie

do opinii pracowników jako do źródła istotnych informacji o pracy, metodach i warunkach jej

wykonywania i czynnikach wpływających na jej efektywność stosuje się tak w praktyce

gospodarczej jak i ukazuje w nauce organizacji i zarządzania od lat (Pocztowski, 2007, s.

426). W literaturze przedmiotu wskazuje się na czynniki kształtujące satysfakcję

pracowników, wśród których między innymi pojawia się kwestia stworzenia odpowiednich

technicznych, społecznych i socjalnych warunków, istotnych ze względu na bezpieczeństwo i

wygodę pracowników (Pietroń - Pyszczek, 2005, s. 110). Biorąc pod uwagę to ostatnie, w

niniejszym opracowaniu postanowiono poddać analizie kwestię wyboru miejsca i czasu

świadczenia pracy ze względu na jeden z elementów zarządzania różnorodnością jakim jest

wiek pracowników.

Z badań przeprowadzonych przez A. Smolbik - Jęczmień w grupie 202 osób wynika,

że dla przedstawicieli pokoleń tradycjonalistów i baby boomers charakterystyczna jest niska

mobilność zawodowa i geograficzna, są oni zwolennikami tradycyjnej kariery, realizowanej

najlepiej w jednym przedsiębiorstwie, mają znaczne trudności z określaniem swoich

oczekiwań. Z kolei dla pokolenia X praca stanowi wartość samą w sobie, potrafią oni

cierpliwie czekać na awans czy podwyżkę. Osoby te wiedzą, że zmiana pracy to jest

konieczność, a szkolenia umożliwiają stabilizację zatrudnienia. Natomiast pokolenie Y

wysoko ceni sobie pracę, która stanowi dla niego realizację pasji i zainteresowań oraz
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umożliwia dalszy rozwój, a także życie osobiste i zachowanie równowagi praca - życie.

(Smolbik - Jęczmień, 2013, s. 89-96).

Podobne wnioski można wyciągnąć z pilotażowego badania przeprowadzonego wśród

112 studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badanie było przeprowadzane za pomocą

krótkiego kwestionariusza ankiety badającego preferencje studentów odnośnie miejsca

świadczenia pracy oraz formy organizacji czasu pracy. Należy zaznaczyć, że w większości

(76% badanych) respondentami byli reprezentanci pokolenia Y. Wnioski z badania

ankietowego pokazują, że reprezentanci pokolenia X i starszych cenią sobie stabilność.

Preferowanym miejscem wykonywania pracy jest dla większości z nich siedziba pracodawcy

(72%), a wybierana forma organizacji czasu pracy ma tradycyjny charakter (8 godzin dziennie

w stałych ramach czasowych). Jako argumenty umocowujące wskazane wybory w zakresie

miejsca świadczenia pracy respondenci tej grupy wskazywali najczęściej na oddzielenie pracy

zawodowej od życia osobistego, możliwość skupienia się na obowiązkach zawodowych,

utrzymanie rygoru pracy i mobilizację do niej. Z kolei jeśli chodzi o tradycyjny czas pracy

wśród wypowiedzi respondentów pokolenia X i starszych pojawiało się przekonanie o tym iż

taka forma stwarza możliwość dokładnego zaplanowania i organizacji czasu wolnego i

zawodowego. Z kolei reprezentanci pokolenia Y jako preferencyjne miejsce świadczenia

pracy wskazywali najczęściej łączenie pracy w zakładzie pracy z pracą w domu (52%) oraz

pracę w różnych miejscach, do których deleguje pracodawca (16%). Wśród argumentów

wskazujących na najczęstszy wybór pojawiało się najczęściej przekonanie o elastyczności i

swobodzie w zakresie świadczenia pracy oraz oszczędzaniu czasu związanego z dojazdami i

"szykowaniem się" do pracy. Z kolei osoby wyrażające zainteresowanie zmiennym lub

obszarowym miejscem pracy wskazują na możliwość poznawania nowych miejsc i osób, co z

kolei przekłada się na ich rozwój osobisty i zawodowy. Jeśli chodzi o czas pracy to

przedstawiciele pokolenia Y zdecydowanie wskazywali na system zadaniowy (82%

respondentów). Reprezentują oni przekonanie, że taka forma sprzyja łączeniu życia

zawodowego z osobistym w miarę aktualnych potrzeb dzięki podejmowaniu indywidualnych

decyzji odnośnie czasu pracy i unikanie monotonii.

Jak się okazuje, do 2025 roku reprezentanci pokolenia Y będą stanowić 75% osób w

wieku produkcyjnym. Jak widać osoby te są znacznie bardziej skłonne do elastyczności od

reprezentantów pokolenia X i wcześniejszych. Z innych badań, przeprowadzonych wśród

26000 zatrudnionych, mieszkańców ponad 90 krajów na świecie wynika, że ponad połowa

przedstawicieli pokolenia Y widzi możliwość zmiany zawodu lub branży w ciągu
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najbliższych 10 lat, w porównaniu z zaledwie 24% ich starszych kolegów. Pokolenie Y

charakteryzuje się większą wiedzą technologiczną, to osoby pewne siebie i zorientowane na

osiągniecie sukcesu, ale jak już sugerowano, przy równoczesnym zachowaniu równowagi

pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jest to dla milleniarsów cenniejsze niż wzrost

wynagrodzenia czy rozwój umiejętności. Biorąc pod uwagę preferencje dotyczące organizacji

pracy, potwierdza się teza, że reprezentanci pokolenia Y chcą pracować zdalnie, w ramach

zadaniowego czasu pracy i mając dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych.

(Raport Regus Work-Life Balance Index, 2013) Z punktu widzenia satysfakcji z

wykonywanej pracy, preferencje pracowników będą zmierzały w kierunku uelastyczniania

zarówno czasu pracy, jak i miejsca świadczenia pracy. Będzie to istotne również w kontekście

przemian demograficznych - już dzisiaj, ok. 20% amerykańskich pracowników zajmuje się

starszymi rodzicami - w ciągu kilku następnych lat odsetek ten ma wzrosnąć nawet do 50%

(Raport Flex at the glance, 2014) - tendencja ta ma zapewne również miejsce w Europie,

której kraje borykają się z niskimi wskaźnikami dzietności i problematyką starzejących się

społeczeństw. Elastyczność w obszarze organizacji pracy stanie się zatem warunkiem

możliwości godzenia obowiązków zawodowych z osobistymi. Co za tym idzie elastyczne

rozwiązania będą miały w przyszłości zasadnicze znaczenie dla większości pracowników.

Przytoczone wyniki badań wskazują na konieczność uelastyczniania pracy dla

reprezentantów pokolenia Y, tak w kontekście czasu jej wykonywania - skracania wymiaru

czasu pracy do pracy w ramach niepełnego etatu i stosowania elastycznych form organizacji

czasu pracy, takich jak zadaniowy czas pracy, jak również miejsca jej wykonywania - w

kierunku stwarzania możliwości świadczenia pracy w domu lub innych miejscach, w których

pracownicy mogą łatwiej godzić wykonywanie pracy z obowiązkami osobistymi. Z kolei dla

reprezentantów pokoleń starszych, z punktu widzenia ich potrzeb i przekonań istotne jest

stosowanie rozwiązań o tradycyjnym, nieelastycznym charakterze.

W kontekście korzyści wynikających z zarządzania różnorodnością może to w

pierwszym odczuciu nasnuwać wątpliwości dotyczące fizycznych trudności w nawiązywaniu

współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych grup pokoleniowych - wszakże jednak

pracodawcy mogą tak zorganizować pracą aby przykładowo dwa razy w tygodniu pracownicy

określonych komórek organizacyjnych/zespołów byli w określonych godzinach obecni w

zakładzie pracy, tym samym zaspokoją oni potrzeby w zakresie miejsca i czasu świadczenia

pracy pracowników z różnych grup pokoleniowych.

MARKETING I RYNEK 3/2016 216



Zakończenie

Z badań empirycznych zaprezentowanych w artykule wynika, ze przedstawiciele

różnych pokoleń mają odrębne potrzeby i oczekiwania odnośnie kształtowania ich środowiska

pracy w wymiarze czasu i miejsca jej wykonywania. Jest to, jak się wydaje istotna przesłanka

do podkreślenia wagi i konieczności zarządzania różnorodnością we współczesnych

organizacjach, tym bardziej w kontekście rosnącej świadomości i oczekiwań pracowników

względem pracodawców. Należy również podkreślić, że w świetle postulatów literaturowych

wiążących satysfakcję pracowników z efektywnością ich pracy niezwykle istotne jest

identyfikowanie, dostrzeganie i zaspokajanie ich oczekiwań. Wymaga to wypracowania

standardów mających na celu prowadzenie regularnych badań dotyczących satysfakcji

pracowniczej, które jak ukazano mogą stanowić jedno z fundamentalnych zadań procesu

zarządzania różnorodnością pokoleniową.
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