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klub dyrektora HR, pod patronatem ośrodka dialogu i analiz tHinktank oraz konfede-
racji lewiatan, rozpoczął realizację projektu „Różne pokolenia – jedna Organizacja”. 
jego zadaniem jest m.in. analiza metod, korzyści, wyzwań i efektów zarządzania różno-
rodnością pokoleniową w firmach w polsce.

może się wydawać, że na ten temat powstało już wiele wnikliwych opracowań. w polsce 
od lat pisze się bowiem o starzeniu się społeczeństwa, o sytuacji pracowników powyżej 
50. roku życia czy o specyfice tzw. pokolenia Y czy z, ale głównie na podstawie danych 
z badań zagranicznych, zwykle amerykańskich – a te nie przystają do naszych realiów. 
w konsekwencji o tym, jak różnorodnością pokoleniową zarządza się w przedsiębior-
stwach w polsce, wiemy niewiele.

aby uzyskać pogłębione i miarodajne dane na ten temat, rozpoczęliśmy rozpisany na 
kilka lat projekt. w jego ramach już w sierpniu 2016 r. przeprowadziliśmy pierwsze, pi-
lotażowe badanie. stanowi ono dla nas punkt wyjścia do kolejnych faz projektu – badań 
obejmujących coraz szerszy zakres firm w całym kraju, skupionych także na satysfakcji 
zróżnicowanych pokoleniowo klientów. chcemy bowiem dotrzeć do przedstawicieli 
różnych grup wiekowych, ale przede wszystkim poznać wzajemną percepcję pracow-
ników reprezentujących różne generacje. Na podstawie zebranych informacji zamie-
rzamy opracować zbiór dobrych praktyk pozwalających na adekwatne projekto-
wanie zarządzania wielopokoleniowością w polskich organizacjach. 

zapraszamy do lektury niniejszego opracowania. mamy nadzieję, że będzie źródłem 
inspiracji i zachęci państwa do kolejnych naszych publikacji na ten temat. 

Małgorzata Zachorowska,  
założycielka klubu dyrektora HR

Aleksandra Saczuk, 
koordynatorka projektu, ośrodek tHinktank

Wielopokoleniowość  
pod lupą
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Senior ramię w ramię z juniorem – to coraz 
częstsze zjawisko w organizacjach. Jakie wyzwania 
rodzi jednak współwystępowanie w firmach osób 
w różnym wieku? Co sądzą o tym pracownicy? Z jaki-
mi problemami borykają się zarządzający? Wstępnej 
wiedzy na ten temat dostarczyły nam wyniki badania 
zrealizowanego w ramach projektu Klubu Dyrektora 
HR „Różne pokolenia – jedna Organizacja”. 

    Różne pOKOlenia,  
ODmienne pOStaWy 
W  większości badanych jednostek pracują re-

prezentanci wszystkich pokoleń w wieku produk-
cyjnym: najmłodsi, osoby przed 30. rokiem życia, 
w wieku średnim, a nawet 64-latkowie. Z kolei aż 
w jednej trzeciej firm zatrudnione są osoby powyżej 
64. roku życia. Co respondenci sądzą o wielopoko-
leniowości w organizacji? 

aż 76% badanych twierdzi, że osoby w różnym 
wieku mają inne podejście do pracy i  odmienne 
oczekiwania wobec pracodawcy. to może genero-
wać konflikty. W naszym badaniu aż co trzeci an-
kietowany dostrzegał, że na linii szef – pracownik 
występowały trudności powodowane różnicą wieku. 
podobnie jest ze współpracą w zespołach – spory 
wynikające z odmiennego wieku ich członków ob-
serwuje 31% badanych. 

    SteReOtypy  
i OCena mOCnyCH StROn 
Respondenci zauważają, że menedżerowie 

kierują się stereotypami, zarządzając osobami 
w różnym wieku – młodzi wolą np. zatrudniać do 
swoich zespołów osoby w wieku 25–35 lat, bo te 
„są bardziej wydajne” i „lepiej pasują do teamu”. 
Wielu badanych wskazywało, że także młodzi 
pracownicy wygłaszają dyskryminujące poglądy, 
np.: „lepiej inwestować w  rozwój młodych niż 
w przedstawicieli pokolenia 55+, którzy zbliżają 
się do emerytury”. Jak wiadomo, tak surowe opinie 
zwykle źle wpływają na organizację – psują atmos-
ferę, niszcząc ducha zespołowości.

Jednocześnie badani przypisują różnym poko-
leniom odmienne kluczowe mocne strony. Oso-
bom do trzydziestki zwykle kompetencje cyfrowe, 
tym w wieku 31–42 lata umiejętność zarządzania 
projektami, pracownikom w  wieku 43–54 lata 
zdolności przywódcze, a tym w przedziale wieko-
wym 55–64 oraz 65 i więcej lat odpowiedzialność 
i solidność. Warto jednak zauważyć, że zachowują 
dużą ostrożność we wskazywaniu atutów grupy 
65+ (więcej mocnych stron dostrzegają u osób 
młodszych).

Nowa  generacja wyzwań
Współczesne organizacje to konglomeraty przedstawicieli różnych pokoleń, 
reprezentujących odmienne postawy wobec pracy i pracodawcy.  
Zarządzanie taką grupą nie jest łatwe, ale powinno stanowić jedną  
z umiejętności polskich liderów.

T E K S T >   THinkTAnk
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    SZtuKa ZaRZąDZania  
pOKOleniami
Ciekawić może jeszcze, jakie narzędzia zdaniem 

polaków najlepiej wspierają zarządzanie pokoleniami. 
na pierwszym miejscu badani wymieniali „wykorzy-
stanie doświadczenia seniorów do nauki młodych 
pracowników”. na drugim „elastyczny czas pracy”, tzn. 
umożliwiający dobór godzin pracy do potrzeb każdej 
z generacji. na trzecim uplasowała się „praca w nie-
pełnym wymiarze godzin”, cenna np. dla rodziców 
z małymi dziećmi oraz studiujących pracowników, 
a na czwartej pozycji „spotkania integracyjne osób 
w różnym wieku”. 

ankietowani twierdzą, że takie narzędzia warto 
stosować. Wskazują też realne korzyści współwystę-
powania w jednej organizacji ludzi w różnym wieku – 
transfer wiedzy między pokoleniami, wzrost innowa-
cyjności oraz szersze spektrum kompetencji w zespole. 

    WieK a ObSługa Klienta
W  badaniu wstępnie pytaliśmy ponadto o  wy-

korzystanie zarządzania pokoleniami do lepszej ob-
sługi odbiorców produktów i usług. prawie wszyscy 
respondenci przyznali, że mają klientów w różnym 
wieku. Jednocześnie tylko 27% z nich stosuje poko-
leniową segmentację, a jedynie 17% stwierdziło, że 
w ich firmach prowadzono szkolenia przygotowujące 
pracowników do skutecznej obsługi osób z różnych 
pokoleń. Oznacza to, że potencjał wykorzystania wie-
lu generacji w organizacjach jest spory – trzeba go 
tylko dostrzec.  •

badanie „Różne pokolenia – jedna organizacja” zrealizowano 
16.08–05.09.2016 r. za pomocą kwestionariusza computer- 
-assisted web interview (cawi) z 28 pytaniami. do badania 
zaproszono 6 tys. liderów i specjalistów z firm i instytucji 
publicznych. w ankiecie wzięło udział 320 osób, z tego 80%  
to właściciele, prezesi oraz menedżerowie, a 20% – specjaliści.  
w badaniu wzięło udział 25% osób z organizacji  
o wielkości poniżej 50 pracowników, 21% osób  
z organizacji zatrudniających 50–250 pracowników i 53% osób 
z organizacji liczących więcej niż 250 pracowników.

 30%
Tylu respondentów było świadkiem 
konfliktu pomiędzy przełożonym  
a podwładnym wynikającego  
z różnic międzypokoleniowych. 

 75%
Tylu badanych dostrzega,  
że młodzi menedżerowie wolą 
zatrudniać do zespołu osoby  
w wieku 25–35 lat, bo są 
teoretycznie bardziej wydajne.
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Jakie korzyści  wynikają ze współpracy osób w różnym wieku w zespole? 

międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczenia
wzrost innowacyjności

korzystanie ze zróżnicowanego potencjału
lepsze rozłożenie potencjalnej absencji

dotarcie do różnych wiekowo grup klientów
poprawa atmosfery i relacji między pracownikami

większa wydajność i efektywność pracy
unikanie jednoczesnego przechodzenia na emeryturę

utrzymanie zatrudnienia osób z pokolenia 55+
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Źródło: badanie „Różne pokolenia – jedna Organizacja” , sierpień, 2016

Różne pokoleniA  
jednA oRgAniZAcjA

 _ 3 



o
p
in

ie

Kompetencje to według mnie wiedza, umiejętno-
ści i zachowania, które można rozwijać, ale które 
równie dobrze można stracić. nasi respondenci do-
dali zaś, że „każde pokolenie ma swoje kompetencje”, 
a jako najbardziej zasobne  wytypowali dwie grupy: 
31–42 i 43–54 lata. ich zdaniem pracownicy w tych 
grupach wiekowych najlepiej sprawdzają się w przy-
wództwie, planowaniu i organizowaniu, zarządzaniu 
projektem, cechuje ich odpowiedzialność i solidność. 

największe luki kompetencyjne badani przypisali 
z kolei najmłodszej grupie (do 30. roku życia): brak 
odpowiedzialności i  solidności (wskazało je 73% 
badanych), brak planowania i organizowania (68%), 
brak cech przywódczych (53%), nieumiejętność 
współpracy (52%). najmocniejsze z kolei strony tej 

grupy to kompetencje cyfrowe, znajomość ję-
zyków obcych i otwartość na zmiany. o ile brak 
umiejętności przywódczych czy organizowania 
można wytłumaczyć małym doświadczeniem, 
o tyle zarzut braku odpowiedzialności, solidno-
ści i umiejętności współpracy dowodzi, że nasi 
respondenci mają słabą opinię o najmłodszych 
pracownikach.
w  grupie 55–64 lata z  kolei najniżej zostały 
ocenione kompetencje cyfrowe, otwartość na 
zmiany i znajomość języków obcych, a wysoko 
przywództwo, odpowiedzialność i solidność. 

oznacza to, że mamy się czego od siebie uczyć. 
szkoda tylko, że mentoring wciąż jest w polsce 
na początkującym etapie.

Bożena Stępień  | dyrektor personalny, laboratorium kosmetyczne dr irena eris

Prawie wszyscy respondenci (95%) zdają sobie 
sprawę, że ich klienci reprezentują różne gene-
racje. jednocześnie zapytani o ocenę, które z tych 
pokoleń będą – z punktu widzenia firmy – najistot-
niejsze w nadchodzących 10 latach, w większości 
wskazują na grupy w przedziale 30–64 lat. co cieka-
we, jedynie 24% uważa, że grupa do 29. roku życia 
będzie istotna. natomiast klienci w wieku 65+ zostali 
wymienieni jedynie przez 10% respondentów.

jest to o tyle zastanawiające, że według prognozy 
gus w roku 2020 osób w wieku emerytalnym będzie 
w polsce 8,6 mln, a w 2025 – 9,3 mln (dziś 7,5 mln). 
oznacza to, że organizacje nie dostrzegają potencja-
łu 25% ogółu klientów! chociaż 42% firm stwierdziło, 
że oferuje produkty lub usługi dopasowane do wie-

ku klientów, w ogromnej większości nie stosują 
one pokoleniowej segmentacji tych ostatnich, 
a tym bardziej nie szkolą pracowników w zakre-
sie obsługi zróżnicowanej pokoleniowo ani nie 
dopasowują pod tym względem pracowników 
do klientów. jednocześnie co trzeci badany nie 
ma zdania na temat przydatności takich działań, 
a 38% twierdzi, że byłyby one korzystne.

dane te świadczą, że poważna refleksja nad 
potencjałem drzemiącym w wielkich zmianach 
demograficznych nadchodzących lat jest jeszcze 
przed nami. Firmy, które przeprowadzą je jako 
pierwsze, mogą zyskać istotną przewagę kon-
kurencyjną. 

Stanisław Wojnicki | właściciel firmy sw mentoring 
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Według metodologii aon Hewitt zaan-
gażowany pracownik to osoba, która: mówi pozy-
tywnie o swojej firmie, wiąże z nią przyszłość oraz 
jest gotowa dawać z siebie więcej, niż definiuje to 
zakres obowiązków. Jak jednak zbudować zaanga-
żowanie w zespole, gdy każdy z jego członków ma 
inne oczekiwania? pomocna w tym aspekcie będzie 
tzw. perspektywa demograficzna zatrudnionych. Ob-
razuje ona poziom motywacji związany ze stażem 
pracy, stanowiskiem, płcią czy wiekiem pracownika, 
a więc dostarcza wiedzy o motywacji każdej z grup 
demograficznych. Z badań prowadzonych od ponad 
10 lat wynika np., że:

1.  największe zaangażowanie w firmach w polsce 
wykazują pracownicy w wieku 55 lat i więcej, 
a najmniejsze trzydziestolatkowie (osoby między 
30. a 34. rokiem życia są bowiem w szczególnej 
sytuacji – zdobyły już doświadczenie, oczekują 
więc, że zostaną docenione przez pracodawcę). 
interesujące wyniki odnotowaliśmy zaś w przy-
padku przedstawicieli pokolenia y oraz osób 
młodszych – osiągają jeden z wyższych pozio-
mów zaangażowania, co zadaje kłam tezie, że 
trudno jest tę grupę zaangażować w pracę. 

2.  pracownicy prawie jednakowo myślą o  kwe-
stiach finansowych i  sferze decyzyjności. 
Zgodnie twierdzą, że ich opinie się liczą oraz 

są włączani w  proces podejmowania decyzji 
wpływających na przebieg zadań w firmie. po-
nadto podobnie oceniają niektóre aspekty relacji 
z przełożonym – czują się zachęcani do zgłasza-
nia pomysłów; są zdania, że przełożeni jedna-
kowo egzekwują od nich odpowiedzialność za 
realizację zadań. bez względu na wiek uważają 
też, że poziom ich wynagrodzenia jest adekwat-
ny do zakresu wykonywanej pracy (identyczny 
poziom satysfakcji z płacy odnotowaliśmy 
w przypadku pracowników do 25. roku życia 
oraz tych w grupie 55 lat i więcej). 

Ważne jest dla nas poczucie, że ceni się nasze zdanie, ale miewamy kłopoty w komunikacji  
i kooperacji. Do tego jesteśmy reprezentantami różnych pokoleń, myślimy więc według 
różnych schematów. Jak zarządzać taką zbiorowością? Np. poprzez zaangażowanie,  
obecnie jedno z najczęściej definiowanych wyzwań w obszarze HR.

T E K S T >   olga leszczyńska | menedżer programu  „najlepsi pracodawcy w polsce”, aon Hewitt 

Polaków-pracowników  
portret własny

77%
Taki średni wskaźnik zaangażowania 
odnotowaliśmy w grupie najbardziej 
angażujących organizacji, 
wyłonionych w programie  
„Najlepsi Pracodawcy”. Firmy te 
cieszą się pozytywną oceną ich 
liderów, a ponadto – według 
pracowników – wiarygodną marką  
i kulturą pracy nastawioną na 
osiąganie wysokich wyników.
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3.  pracownicy z  różnych generacji prezentują od-
mienne stanowiska np. w  sferze identyfikacji 
z firmą. Zdecydowana większość dojrzałych pra-
cowników jest dumna, że jest częścią danej orga-
nizacji, oraz uważa, że pracuje w odpowiednim 
dla siebie miejscu. pozytywną percepcję marki 
pracodawcy dużo trudniej jest natomiast zbudo-
wać wśród młodszych pracowników, są też oni 
mniej lojalni wobec pracodawcy (tylko co drugi 
zatrudniony w wieku do 25 lat deklaruje, że rzadko 
myśli o odejściu z firmy oraz musiałyby zaistnieć 
poważne powody, aby z tej pracy zrezygnował). 
Co ciekawe, osoby powyżej 35. roku życia bar-
dziej krytycznie niż młodsza część pracowników 
oceniają panującą w firmie atmosferę otwartości 
i poziom akceptacji różnic między ludźmi.

Co jeszcze ważne z punktu widzenia zarządzają-
cych? pracownicy między 30. a 54. rokiem życia słabo 
radzą sobie w kooperacji międzydziałowej (tylko co 
trzeci jest skłonny wypowiedzieć się na ten temat po-
zytywnie). Co ciekawe, osoby w wieku do 29 lat lepiej 
oceniają ten aspekt i współpraca między działami nie 
stanowi dla nich problemu.

Aon Hewitt od lat bada satysfakcję  
i zaangażowanie pracowników firm w polsce.  
w 2016 r. uruchomił już 11. edycję programu 
„najlepsi pracodawcy”, który wspiera 
przedsiębiorstwa w budowaniu angażujących 
organizacji. to największy tego typu program  
w kraju – do tej pory przebadano około 370 tys. 
pracowników oraz ponad 4 tys. przedstawicieli 
najwyższej kadryzarządzającej z blisko  
1 tys. firm. wymagające kryteria uprawniające 
do uzyskania tytułu najlepszego pracodawcy 
uzyskało w ciągu ostatniej dekady  
jedynie około 100 firm. 

 60%
Tyle osób w Europie pozytywnie mówi 
o swojej firmie, wiąże z nią przyszłość 
zawodową, a także jest skłonne  
do dawania z siebie więcej, niż to 
wynika z zakresu obowiązków. Średni 
wskaźnik zaangażowania pracowników 
w Europie o prawie 10 punktów 
procentowych przewyższa  
ten obliczony dla polskich organizacji.

 52%
Tyle w 2015 r. wyniósł średni wskaźnik 
zaangażowania pracowników  
w firmach w Polsce. Według 
metodologii Aon Hewitt ujawnia on, 
na ile – zdaniem zatrudnionych  
– angażujące jest środowisko pracy.
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Zaangażowanie w grupach wiekowych 
(dane o polskich pracownikach za 2015 r.)

do 25 lat

25–29 lat

30–34 lata

35–44 lata

45–54 lata

55 lat i więcej
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Źródło: badania Aon Hewitt, 2015
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    Crossover to prawdziwe  
„millennialne gniazdo”!

tygodniowo o pracę u nas stara się około 15 tys. 
osób. testy zdaje 1%. W polsce, skąd obok Chin i Ro-
sji pochodzą najlepsi programiści, to 3% zdających. 
Wszyscy muszą przejść trzyetapowy sprawdzian 
w internecie. Jedna z jego części trwa 20 godzin, roz-
łożonych na maksymalnie trzy dni.

     to przyciąga, a nie odstrasza?

Szukamy zatrudnienia dla najlepszych ludzi na 
całym świecie. Oferujemy im pełną swobodę dzia-
łania, niewymuszające niczego środowisko pracy 
i bardzo dobre pensje. nasi ludzie to swego rodzaju 
elita freelancerów na pełnym etacie. Jestem przeko-
nany, że takich pracowników chcieliby mieć u siebie 
wszyscy pracodawcy. Kiedy powstawał Crossover, 
czyli ponad rok temu, poszukiwaliśmy specjalistów 

z branży it/finanse. teraz to już wszystkie za-
wody związane z biurem i komputerem – od 
prezesów przez programistów, pracowników 
HR, marketingu, księgowości po sprzedawców.

Każdy, kto z nami współpracuje, swoje za-
dania realizuje, kiedy chce, z zachowaniem wa-
runków zapisanych w umowie – minimum 40 
godzin pracy tygodniowo, od poniedziałku rano 
do niedzieli wieczorem, z własną działalnością 
gospodarczą. Według mnie właśnie na tym po-
lega przyszłość pracy – by każdy mógł pracować 
u siebie, dla siebie, w najlepszym dla siebie cza-
sie. Znam np. informatyków, którzy pracę za-
czynają o 19.00, a kładą się spać o czwartej rano.

    a zatem to firma ma dostosować się 
do pracownika?

taka jest nowa generacja i takie będą przy-
szłe pokolenia. na tym polega nasz startup. Fir-
mom, które podpisały z nami umowy (w więk-
szości z austin w teksasie, ale są też z niemiec, 
Francji i Dubaju), oferujemy, że dostarczymy 
im najlepszych pracowników na naszych 
wspólnych zasadach. Crossover płaci im pensje. 
nie są tak wysokie jak te amerykańskie, ale też 
nie tak niskie jak w polsce. Zatrudniony przez 
nas pracownik w polsce zarabia średnio 8 tys. 
dol. na miesiąc. pensje wypłacamy co tydzień, 
w każdą środę.

Nowe pokolenia:  
freelancerzy na pełnym etacie

Były dyrektor strategii firmy Intel i doradca prezydenta Obamy ws. przyszłości pracy 
założył innowacyjny startup. To Andy Tryba (z polskimi korzeniami) i jego Crossover. 
Platforma jest elitarnym pośrednikiem na rynku pracy i przeżywa oblężenie.  
O tym, jakie warunki oferuje rekrutowanym, rozmawiamy z dyrektorem generalnym 
Crossover w Polsce Perem Markusem Tornbergiem.
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    Czym się różnicie od firmy 
outsourcingowej?

nie jesteśmy pośrednikiem z  50-procentową 
prowizją wynagrodzenia pracownika. my pobieramy 
10% rocznie od firmy, która np. zatrudnia informaty-
ka na wyższym szczeblu (pensja –  100 tys. dol. na rok).

    Czy to praca tylko dla młodych?

Raczej dla tych, którzy chcą wyprowadzić się 
z miasta albo co najmniej nie dojeżdżać do centrum. 
Dla podróżujących po świecie, dobrze opłacanych 
cyfrowych nomadów. mamy matki pracujące w ryt-
mie macierzyństwa. Obsadziliśmy też stanowiska, 
gdzie wymagane jest 15 lat doświadczenia, czyli dla 
ludzi 40+, po Harvardzie, których w polsce nie bra-
kuje. najmłodszy pracownik ma 22 lata, najstarszy 
przekroczył pięćdziesiątkę.

    Jak oni się porozumiewają?

Zdarza się, że 25-letni menedżerowie zarządzają 
ludźmi dwa razy starszymi od siebie. Doskonale się 
uzupełniają i dogadują. mają wspólny cel, znają swe 
zadania. W Crossover pracują Hindusi z pakistań-
czykami, Rosjanie z ukraińcami. gdy pracujemy 
zdalnie, wszyscy jesteśmy równi.

    Jak wygląda zarządzanie zespołami 
pracującymi w chmurze?  
Jak podtrzymywać ich entuzjazm?

nasi pracownicy sami się motywują. Wiedzą, 
jak pracuje się w biurze z innymi, i nie tęsknią za 
tym. mamy też własny system wspomagający pracę 
– Work Smart. System liczy czas wykonywania po-
szczególnych zadań, podaje statystyki efektywności, 
które są później udostępniane i omawiane. poza tym 
wszystkie zadania są precyzyjnie określone w syste-
mie. Każdy wie, co ma robić, i zna swój zakres od-
powiedzialności. i co najważniejsze – u nas nikt nie 
pracuje z musu. Działamy b2b. 

   Czy w ogóle można zorganizować 
pracę bez załogi na miejscu,  
bez adresu stałego?

Wciąż jest miejsce dla firm, które pracują 
w sposób tradycyjny. ale przyszłość należy do 
nas, działających w  chmurze. Firma całkowi-
cie zdalna czy rozproszona po świecie jest już 
możliwa. np. ja w dwa tygodnie przejechałem  
5 tys. km w uSa, pracując zdalnie. Zauważyłem 
też, że w firmach, z którymi współpracujemy, 
proces takiego przekazywania zadań postępuje.

    Jakie ograniczenia napotyka  
ten system pracy?

brak dobrej prędkości internetu w  dużej 
części polski. i brak ludzi. problem z przyszło-
ścią pracy w polsce polega na tym, że nadal jest 
za mało informatyków. a także ludzi, którzy są 
na tyle zdolni i odpowiedzialni, by zarządzać 
swoim czasem, umieć dobrze komunikować się 
z innymi i – co istotne – dobrze mówić o sobie. 
bo kto najlepiej nas zarekomenduje, jeśli nie my 
sami? polakom brakuje też elementarnej wiedzy 
ekonomicznej, także o tym, jak zakłada się firmę.

    pracownicy Crossovera  
spotykają się w realu?

W uSa, w nowej Dolinie Krzemowej, wy-
najęliśmy już biuro coworkingowe. ale w polsce 
jeszcze nie. poza tym choć Crossover to bardzo 
młoda firma, nasz model biznesowy nie wy-
klucza kolejnych innowacyjnych form pracy. 
Kto wie, gdzie, kiedy i w jakim towarzystwie się 
spotkamy.    •

per Markus Tornberg: dyrektor generalny  
crossover w polsce 
Rozmawiał paweł oksanowicz,  
ekspert tHinktank
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„Różne pokolenia – jedna Organizacja” to projekt, w ramach którego analizujemy  

realne wyzwania wynikające m.in. ze zmian demograficznych w polsce. jego celem 

 jest przeprowadzenie badań, wypracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk,  

a przez to oswojenie polskich menedżerów z zagadnieniami zróżnicowania pokoleniowego.  

mądre zarządzanie pracownikami w różnym wieku, i jednocześnie lepsze rozumienie klientów  

z różnych pokoleń, to dziś bowiem konieczność – ale też szansa na zagospodarowanie  

potencjału wynikającego z wielopokoleniowości i zwiększenie efektywności firmy. 

dlatego zapraszamy organizacje do dołączenia się do tej inicjatywy. zwiększy to zasięg 

prowadzonych badań oraz pozwoli uwzględnić sugestie przedsiębiorców przy projektowaniu 

kolejnych ich edycji. Firmom da natomiast dostęp do unikatowej wiedzy, tak potrzebnej  

w procesie opracowywania strategii zarządzania zróżnicowanymi pokoleniami  

skrojonej na potrzeby własnej organizacji i jej otoczenia.

dr Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka tHinktank

Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK działa od 2009 r. jest platformą wymiany doświadczeń  

dla liderów biznesu, administracji i życia publicznego. specjalizuje się w zarządzaniu,  

przywództwie oraz w innych dziedzinach ważnych dla polskich firm i instytucji. 

misją tHinktank jest inspirowanie do szerszego spojrzenia oraz budowanie mostów  

między sferami, które zazwyczaj się nie przenikają: teorią i praktyką, badaniem i intuicją.  

prowadzi działalność badawczą i wydawniczą (raporty, analizy, kwartalnik „tHinktank”),  

zarządza internetową bazą wiedzy, organizuje wydarzenia i animuje kilkunastutysięczną 

społeczność, skupioną wokół jego działań.



http://mttp.pl/programy-strategiczne/klub-dyrektora-hr

   klub  
DYREKTORAHR

http://mttp.pl/programy-strategiczne/klub-dyrektora-hr
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