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1. Wstęp
 Na przestrzeni ostatnich lat obserwowane są wysokie dysproporcje 
w udziale osób w wieku 50+ w ogólnej liczbie zatrudnionych w sektorze pu-
blicznym i prywatnym. Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS pracownicy 
45+ stanowią jedynie 27,6 proc. zatrudnionych w sektorze prywatnym wobec 
41,9 proc. w sektorze publicznym. Odpowiednio w tych sektorach udział 55+ 
wynosi 7,5 proc. i 11,7 proc., zaś 65+ w sektorze prywatnym jest trzykrot-
nie mniejszy niż w sektorze publicznym (0,4 proc. w stosunku do 1,2 proc.). 
Dane te pozwalają wnioskować, że sektor publiczny stwarza lepsze warunki do 
utrzymania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Pokazuje to również 
obszar prywatnych przedsiębiorców, którzy przy wprowadzeniu odpowiednich 
rozwiązań mają wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe. 
 Realizując projekt „INNOWACJE 50+. Program testowania i wdra-
żania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pra-
cowników po 50. roku życia”, wypracowano narzędzia, które mają na celu 
wydłużyć aktywność zawodową pracowników 50+. Proponowane narzędzia 
uwzględniają korzyści zarówno pracodawców, jak i ich pracowników. Dzięki 
temu przedsiębiorcy sektora prywatnego, w obliczu zagrożenia, jakie niesie 
zjawisko starzejącego się społeczeństwa, gruntują swoją pozycję na lokalnym 
rynku przedsiębiorców.
 Niniejszy raport powstał w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego 
pt. „INNOWACJE 50+. Program testowania i wdrażania nowych metod utrzy-
mania aktywności zawodowej pracowników po 50. roku życia”, realizowanego 
na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach działania 
8.3 Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 Raport dotyczy procesu testowania wypracowanych innowacyjnych na-
rzędzi służących wydłużeniu aktywności zawodowej pracowników po 50. roku 
życia, zatrudnionych w sektorze MŚP. Wskazuje na obszary problemowe, 
w odpowiedzi na które powstały kolejne innowacyjne narzędzia. Zawiera opis 
metodologii procesu testowania, jego przebieg. Przedstawia także wypraco-
wane narzędzia oraz najistotniejsze rekomendacje wynikające z procesu ich 
testowania i wdrażania.

 Narzędzia wypracowane w ramach Laboratorium MŚP oraz rekomendacje, 
które powstały na etapie ich testowania i wdrażania, to wskazówka dla rozwoju 
przedsiębiorstw MŚP w oparciu o wiedzę i doświadczenie kadr 50+. Przepro-
wadzony proces testowania, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna wskazały na 
wysoką efektywność oraz skuteczność opracowanych rozwiązań w kontekście 
utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ zatrudnionych w MŚP. 
Atuty wypracowanych rozwiązań to dostępność, łatwość stosowania, możliwość 
modyfi kacji. Narzędzia przygotowane w taki sposób to atrakcyjne rozwiązania 
dla przedsiębiorców, które sprzyjają rozwojowi zarówno fi rm, jak i ich pracow-
ników.
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2. Obszar problemowy

 Obszar problemowy ukazuje specyfi czne bariery utrzymania aktywności 
pracowników 50+ w sektorze prywatnym, szczególnie w małych i średnich 
fi rmach, gdzie kalkulacja ekonomiczna oraz niewystarczające procedury za-
rządzania wiekiem istotnie utrudniają utrzymanie zatrudnienia osób starszych. 
Pracownicy 50+ stanowią ok. 22 proc. zatrudnionych w fi rmach z sektora pry-
watnego, wobec blisko 30 proc. w sektorze publicznym. Badania ilościowe 
z udziałem 400 pracowników 50+ potwierdziły, że fi rmy z sektora publicznego 
stwarzają lepsze warunki do utrzymania aktywności zawodowej 50+. Praco-
dawcy z jednej strony dostrzegają zalety pracowników 50+, takie jak: doświad-
czenie zawodowe (79,8 proc. wskazań), odpowiedzialność (79,8 proc.), facho-
wa wiedza (50,3 proc. wskazań), dyspozycyjność (35,7 proc.), to jednak nie 
wykorzystują tego potencjału w praktyce. Wskazują na niski potencjał adapta-
cyjny pracowników 50+, co wynika z: wieku i jego konsekwencji (63,7 proc.), 
niechęci do uczenia się (50,9 proc. wskazań fi rm z sektora prywatnego i 35,4 
proc. z sektora publicznego), braku znajomości ICT oraz języków obcych (38,2 
proc.) czy też stanu zdrowia. 
 Starsze osoby pracujące rzadko korzystają z porad psychologa, doradcy 
zawodowego czy też lekarza medycyny pracy. Uważają, że kształcenie i roz-
wój umiejętności zawodowych to aspekty istotne w przypadku osób młodych. 
Często zdarza się, że własny rozwój odkładają na dalszy plan, a w momencie 
pojawienia się możliwości przejścia na emeryturę chętnie z niej korzystają. 
W efekcie wcześnie przechodzą w stan dezaktywacji zawodowej pomimo dłu-
goletniego doświadczenia i bogatej wiedzy zawodowej. 

 Z przeprowadzonych, w projekcie, badań jakościowych wynika [C. Sa-
dowska-Snarska (red.), Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej 
osób pracujących po 50. roku życia], że „wadą pracowników w wieku powyżej 
50 lat jest niechęć do uczenia się, na co wskazało 45,5 proc. pracodawców. 
Wada ta jest dostrzegana szczególnie przez pracodawców prywatnych (50,9 
proc. wskazań do 35,4 proc. w sektorze publicznym). Brak znajomości języ-
ków obcych oraz nowych technologii komputerowych to kolejne słabe strony 
pracowników 50+, na co wskazało odpowiednio 41,1 proc. i 38,1 proc. praco-
dawców. Wśród innych wad wymieniano relatywnie często: przyzwyczajenia 
oraz nawyki (blisko 40 proc. wskazań), a także pogarszający się stan zdrowia 
(36,1 proc. wskazań). Ponadto z badań przeprowadzonych wśród pracowników 
50+ wynika, że „zły stan zdrowia, w opinii zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 
jest najważniejszym powodem zaprzestania aktywności zawodowej (89 proc. 
wskazań). Pracujące osoby starsze oczekują także wsparcia w zakresie do-
kształcania, pomocy w opiece nad osobami zależnymi, poprawy warunków 
pracy, a także co czwarty oczekuje wsparcia psychologicznego”. 
 Z danych przedstawionych w ww. raporcie wynika, że w ciągu ostatnich 
trzech lat w dokształcaniu uczestniczyło tylko 45,8 proc. pracowników w wieku 
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50+. Brak aktywności edukacyjnej wynika głównie z dwóch powodów: pracow-
nicy nie widzą potrzeby dokształcania (47,4 proc.) bądź też wyobrażają sobie, 
że mają całkowicie wystarczające kwalifi kacje, na co wskazało 40,5 proc. an-
kietowanych, w tym aż 45,2 proc. mężczyzn i 34,1 proc. kobiet. Niemalże co 
piąty respondent ma też niską samoocenę w kwestii możliwości nauczenia się 
czegoś nowego w starszym wieku. Należy też zwrócić uwagę, że relatywnie 
niska aktywność edukacyjna wynika z bariery informacyjnej na temat moż-
liwości dokształcania (17,7 proc.), fi nansowej (12,6 proc. wskazań, w tym 
16,5 proc. kobiet i 9,7 proc. mężczyzn), a także braku odpowiedniej oferty 
co do kierunku kształcenia (10,2 proc., w tym 12,9 proc. wskazań mężczyzn 
i 6,6 proc. kobiet). Pracownicy 50+ najczęściej uczestniczą w szkoleniach, na 
które delegują ich pracodawcy. Tylko co piąty badany, we własnym zakresie, 
decydował o udziale w szkoleniu.
 Zebrane informacje można ująć w problem, jakim jest niska aktywność 
zawodowa osób pracujących po 50. roku życia, spowodowana złym stanem 
zdrowia oraz brakiem wsparcia doradczo-szkoleniowego dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb pracowników 50+. Ponadto brak instrumentów plano-
wania kariery 50+ powoduje, że praca jako źródło dochodu nie jest atrakcyjną 
alternatywą wobec świadczeń emerytalnych czy rentowych. Zaproponowane 
narzędzie stanowi odpowiedź na przedstawione problemy, pozwala na opraco-
wanie planu rozwoju osobistego pracownika 50+ z uwzględnieniem jego stanu 
zdrowia, predyspozycji i możliwości.
 Sytuacja na rynku pracy w woj. podlaskim zmieni się bardzo w nieodległej 
perspektywie. Liczba ludności województwa w latach 2008-2035 zmniejszy się 
o około 117,4 tys. osób, tj. o 9,9 proc. Jeszcze szybciej zmniejszać się będą 
zasoby pracy: w 2035 roku wynosić one będą 603,4 tys. osób, co oznacza 
spadek o 19,3 proc. Równolegle, wskutek ograniczenia urodzeń, wydłużenia się 
ludzkiego życia i emigracji, zwłaszcza młodych osób, postępują procesy starze-
nia się ludności, w tym zasobów pracy. Już obecnie poważnym problemem jest 
wysoki udział biernych zawodowo wśród osób starszych w wieku 55 lat i więcej 
(w IV kwartale 2009 roku 265 tys., czyli 83,1 proc. populacji w tym wieku), 
a zarazem niskie wskaźniki aktywności zawodowej i zatrudnienia (odpowiednio 
16,9 proc. i 15,7 proc.). 
 Rodzi to potrzebę podejmowania działań na szczeblu regionalnym, ma-
jących na celu tworzenie warunków do kontynuacji pracy osobom po 50. roku 
życia, a nawet osiągającym wiek emerytalny, i w szczególności kobietom. 
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3. Produkty Laboratorium MŚP

 Laboratorium MŚP zajmuje się problemem utrzymania aktywności za-
wodowej pracowników po 50. roku życia – ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju tych osób, godzenia ich życia zawodowego i rodzinnego w związku 
z pełnieniem funkcji opiekuńczych oraz wdrażania procedur Zarządzania Wie-
kiem w miejscach ich pracy.
 Celem Laboratorium było adaptowanie i opracowanie, testowanie, a na-
stępnie wdrożenie na terenie województwa podlaskiego trzech innowacyjnych 
rozwiązań utrzymujących aktywność zawodową pracowników po 50. roku życia 
(50+), składających się na Model interwencji na rzecz utrzymania aktywności 
zawodowej 50+ w MŚP, charakteryzujący się kompleksowością podejścia do 
tematu, na który składają się:

  Model doradczo-szkoleniowy dostosowany do specyfi cznych potrzeb pra-
cowników 50+ w MŚP. Specyfi ką modelu jest uwzględnienie barier charak-
terystycznych dla osób starszych, związanych ze stanem zdrowia i aktyw-
nością zawodową. Opracowane zostały materiały doradcze identyfi kujące 
mocne i słabe strony pracowników 50+ w obszarze predyspozycje, przed-
siębiorczość, samoocena. Obszarem niezwykle istotnym w utrzymaniu ak-
tywności zawodowej jest dobry stan zdrowia. W związku z tym zgromadzo-
no materiały charakterystyczne dla tego obszaru. Ponadto wypracowano 
procedurę określania potrzeb szkoleniowych, uwzględniających pogląd pra-
codawcy, pracownika 50+ oraz pracownika młodego (35-). Zaproponowano 
narzędzie, za pomocą którego istnieje możliwość opracowania programu 
szkoleniowego dla pary pracowników. Powstaje program Intermentoringu 
– innowacyjnej metody realizacji szkolenia z udziałem pary pracowników 
(50+ i 35-), którzy zamiennie są dla siebie trenerami i słuchaczami.

  Model zarządzania wiekiem 50+ – służy dostosowaniu stanowiska pra-
cownika 50+ do zastosowania Intermentoringu oraz wprowadzenia pro-
cedur zarządzania wiekiem PZW, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb 
pracownika, charakterystyki zadań zawodowych, zasad organizacji pracy 
w fi rmie oraz faktycznych oczekiwań i potrzeb pracodawcy w stosunku do 
zadań pracownika i zasad rozliczania pracy, niezależnie od funkcjonujących 
w fi rmie uregulowań. Zastosowanie rozwiązania ma zwiększać adaptacyj-
ność i elastyczność pracowników 50+, a tym samym ułatwiać wykonywanie 
zadań zawodowych w zgodzie z interesami fi rmy poszukującej kompromisu 
pomiędzy wskaźnikiem ekonomicznym a kulturą organizacyjną fi rmy.  

  Model lokalnej współpracy na rzecz aktywności zawodowej 50+ w MŚP. 
Innowacja tego modelu dotyczy adaptacji sprawdzonych rozwiązań w sto-
sunku do nowego problemu społecznego, jakim jest aktywność zawodowa 
osób 50+ w MŚP. W tym przypadku innowacją jest schemat tworzenia 
i moderowania lokalnej koalicji, zmodyfi kowany o schemat włączenia 
w koalicje lokalnych MŚP i instytucji szkoleniowych w zakresie Intermento-
ringu oraz włączenia w strategie działania pozostałych produktów fi nalnych. 
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 W trakcie testowania wypracowaliśmy nowe instrumenty utrzymania ak-
tywności zawodowej pracowników 50+:

  w zakresie określania potrzeb szkoleniowych i planowania rozwoju zawo-
dowego pracowników 50+ (PF9 – Plan Rozwoju z udziałem Trenera Osobi-
stego i Lekarza)

  w zakresie organizacji i realizacji usług szkoleniowych dla pracowników 50+ 
(PF10 – Program Intermentoringu 50+)

  modelowe rozwiązania w zakresie zarządzania (PF11 – Ankieta audytu MŚP 
w PZW 50+)

  modelowe rozwiązania w zakresie lokalnych, partnerskich działań na rzecz 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań w formie lokalnych koalicji (PF12 – 
Program prac lokalnej koalicji na rzecz 50+ w MŚP wraz ze wzorem strategii 
działania).

 Szczegółowy opis wypracowanych produktów znajduje się w załączeniu 
do niniejszego raportu.
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 W ramach Laboratorium MŚP prowadzone były działania związane 
z adaptacją, opracowaniem i testowaniem czterech innowacyjnych narzędzi 
w okresie 1 stycznia 2011 r. – 29 lutego 2012 r. 

1. Odbiorcy i użytkownicy testowania 

 W testowaniu wzięły udział następujące grupy odbiorców i użytkowników:
  20 pracujących osób 50+ z przedsiębiorstw reprezentujących różne branże 

podlaskiej gospodarki, głównie z powiatu hajnowskiego, o zróżnicowanym 
wykształceniu, zawodzie i charakterze wykonywanej pracy. Gwarantowało 
to reprezentatywność wyników i problematyki płci w utrzymaniu aktywno-
ści pracowników 50+. 
Osoby te wzięły udział w testowaniu modelu doradczo-szkoleniowego (PF9 
i PF10).

  Sześć podlaskich przedsiębiorstw w zakresie audytu zarządzania wiekiem 
pod kątem wdrożenia strategii zarządzania wiekiem. 
Przedsiębiorstwa wzięły udział w testowaniu Ankiety audytu MŚP w PZW 
50+ (PF11).

  10 instytucji, przedsiębiorstw, NGO, PUP, WUP, organizacji pracodawców 
w zakresie lokalnej współpracy, partnerskich rozwiązań na rzecz podnosze-
nia aktywności zawodowej pracowników 50+.

 Instytucje utworzyły Lokalną Koalicję na rzecz pracowników 50+, dzia-
łającą w oparciu o PF12 Program prac Lokalnej Koalicji na rzecz aktywności 
pracowników 50+ w MŚP wraz ze wzorem strategii działania.
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2. Przebieg ścieżki testowania

Testowanie rozpoczęło się od powołania zespołu opracowującego wstępną wer-
sję produktu fi nalnego (adaptacja i modyfi kacja sprawdzonych narzędzi na 
potrzeby grup docelowych lub opracowanie i weryfi kacja nowych narzędzi). 
Opracowano wstępne wersje narzędzi, które zostały poddane testowaniu zgod-
nie z następującym schematem: 

  TEST PRACOWNIKA
20 zrekrutowanych w okresie styczeń – marzec 2011 r. Pracownicy 50+ wzięli 
udział w diagnozie potrzeb z wykorzystaniem Planu Rozwoju z udziałem Tre-
nera Osobistego i Lekarza – PF9, oraz Programu Intermentoringu 50+ – PF10.
W związku z powyższym Trener Osobisty podejmował współpracę z pracodaw-
cą, pracownikiem 50+ oraz pracownikiem 35-. Osobą pracującą przy testowa-
niu rozwiązania był też Lekarz. Pracodawcy w toku przeprowadzania wywiadu 
wyrażali swoją opinię i oczekiwania w odniesieniu do pracownika 50+ w swo-
jej fi rmie. Pracownik 50+ rozwiązywał w obecności Trenera Osobistego testy 
i ćwiczenia doradcze, uzupełniał arkusze z zakresu Intermentoringu. Lekarz 
ustalał działania na rzecz utrzymania dobrego stanu zdrowia pracownika 50+. 
Współpraca wszystkich tych osób prowadziła do stworzenia planu rozwoju dla 
pracownika 50+. 
W oparciu o zdiagnozowane potrzeby i bariery zawodowe tworzone były indy-
widualne programy szkolenia pracowników 50+ i realizowane szkolenia metodą 
Intermentoringu.

Rezultaty:
  Zrealizowano łącznie 80 godzin zegarowych doradztwa indywidualnego
  Opracowano 20 planów rozwoju 
  Zrealizowano 800 godzin szkoleń indywidualnych, w których słuchaczami 

byli pracownicy 50+, natomiast trenerami pracownicy 35-
  Zrealizowano 400 godzin szkoleń indywidualnych, w których słuchaczami 

byli pracownicy 35-, natomiast trenerami pracownicy 50+
Doradztwo – opracowanie potrzeb trwało w okresie kwiecień – maj 2011 r., 
szkolenia w okresie maj – sierpień 2011 r.

  TEST PRACODAWCY
W ramach testu w okresie sierpień – grudzień 2011 r. przeprowadzono sześć 
audytów stanowisk pracy pod kątem wdrożenia strategii zarządzania wiekiem 
w sześciu podlaskich przedsiębiorstwach. Pracodawcy wzięli udział w semina-
rium pn. „Zarządzanie zespołem z uwzględnieniem aspektu zmiany” dla fi rm 
uczestniczących w audytach pod kątem problematyki zarządzania wiekiem, 
elastycznych form pracy w podlaskich przedsiębiorstwach, które mają na celu 
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przybliżenie tematyki zarządzania wiekiem i EFP, aspektu właściwego przygo-
towania pracowników do zmiany w przedsiębiorstwie. W dwudniowym semina-
rium uczestniczyło 18 osób – przedstawicieli fi rm biorących udział w audytach.
Przygotowano się do wdrożenia strategii zarządzania wiekiem w sześciu przed-
siębiorstwach. 
Wdrożenie strategii zarządzania wiekiem odbyło się w okresie styczeń – luty 
2012 r. 

Rezultaty:
  Przeprowadzonych sześć audytów, wdrożonych sześć strategii zarządzania 

wiekiem
  Zrealizowane 16-godzinne seminarium dla przedsiębiorców.

  TEST OTOCZENIA
W ramach testu 21 instytucji otoczenia – pracownik 50+ i pracodawcy, wzięło 
udział w warsztatach lokalnej współpracy zmierzającej do przyjęcia wspólnej 
strategii działania dla aktywności zawodowej osób 50+. 
W lutym 2012 r. odbyło się pięć spotkań warsztatowych, łącznie 20 godzin, 
Lokalnej Koalicji na rzecz kobiet 50+. Do koalicji pierwotnie przystąpiło 10 in-
stytucji, przedsiębiorstw, przedstawicieli grup docelowych, instytucji rynku pra-
cy oraz przedstawicieli samorządu lokalnego. Na warsztatach zawarte zostało 
porozumienie o współpracy, przyjęto Statut Koalicji i wypracowano strategię 
wspólnego działania. W dniu 29 lutego 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie 
„Strategii Działania Lokalnej Koalicji na rzecz wydłużenia aktywności 
zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wie-
kiem w MŚP na lata 2012-2013 na terenie pow. hajnowskiego” przez 
partnerów koalicji w obecności przedstawicieli miasta Białegostoku i Starostwa 
Powiatowego, Powiatowej Rady Zatrudnienia i zaproszonych gości.

Rezultaty:
  Powstał program prac Lokalnej Koalicji
  Powstała „Strategia Działania Lokalnej Koalicji na rzecz wydłużenia ak-

tywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania 
wiekiem w MŚP na lata 2012-2013 na terenie pow. hajnowskiego”
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Z przebiegu testowania Planu Rozwoju z udziałem Trenera Osobistego 
i Lekarza PF9 wyciągnięte zostały następujące wnioski:

  Procedura rozpoznania potrzeb szkoleniowych przynosi wymierne korzyści 
zarówno pracownikom, jak i pracodawcy. Jednakże zauważalne w procesie 
testowania było nierówne rozłożenie zaangażowania  i motywacji do udzia-
łu w rozpoznaniu potrzeb poszczególnych stron. Pracownicy wykazywali 
większą motywację niż ich pracodawcy do udziału w teście. Wówczas spe-
cjalista, w większym stopniu, odpowiada za właściwe rozpoznanie potrzeb 
pracodawcy poprzez dodatkowe rozmowy, analizę dostępnych informacji 
o fi rmie i rynku pracy, w celu przygotowania odpowiednich i trafnych reko-
mendacji szkoleniowych dla pracownika 50+. 

  Przeprowadzone sesje doradcze potwierdziły, że istotne jest zbilansowanie 
dotychczasowych osiągnięć i porażek oraz wysunięcie odpowiednich wnio-
sków. Z drugiej strony niejednokrotnie wskazywane jako ważne do nabycia 
umiejętności z punktu widzenia pracownika są już nieaktualne w stosunku 
do zmieniających się wymagań na rynku pracy. Stąd istotna rola doradcy 
w procesie rozpoznania potrzeb pracownika 50+.

  Spotkania z lekarzem medycyny pracy stanowią punkt zwrotny  w roz-
poznaniu potrzeb. Szczegółowe konsultacje nastawione na profi laktykę 
zdrowotną są niezwykle cenne dla uczestniczących w nich osób. Lekarz 
medycyny pracy, niejednokrotnie negatywnie kojarzony  z kwalifi kacją do 
wykonywania zawodu czy możliwości pracy na danym stanowisku, wystę-
puje w innej roli – roli konsultanta, doradcy udzielającego porad związa-
nych z profi laktyką zdrowotną, zdrowym  i aktywnym trybem życia. 

Z przebiegu testowania Programu Intermentoringu PF10 wyciągnięte zo-
stały następujące wnioski:

  Dopasowanie programu szkolenia do barier i potrzeb uczestników – znacz-
nie zwiększa efektywność szkoleń i satysfakcję z kształcenia. 

  Realizacja szkolenia metodą Intermentoringu, poza podnoszeniem umie-
jętności zawodowych i kompetencji kluczowych, pozytywnie wpływa na 
relacje między pracownikami przedsiębiorstwa, co ma odzwierciedlenie 
w efektywności zawodowej. 

Z przebiegu testowania Ankiety i strategii zarządzania wiekiem w MŚP 
50+ PF11 wyciągnięte zostały następujące wnioski:

  Pomimo że ankieta szczegółowo określa zakres informacji, jaki należy 
pozyskać, oraz wskazuje cele, jakie należy osiągnąć, w trakcie przepro-
wadzanych wywiadów nie wskazano konkretnych kanałów pozyskiwania 
informacji. Sposób ten należy dobrać w zależności od preferencji przed-
siębiorstwa. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to, aby był on 
skuteczny i gwarantował pozyskanie rzetelnych informacji.

  Możliwość dokonywania modyfi kacji to istotny element gwarantujący ela-
styczność narzędzia. Aby narzędzie nie straciło na efektywności, należy 
jednak potraktować wskazane obszary jako minimum,  a możliwość mody-
fi kacji wykorzystywać w celu rozszerzenia audytowanego obszaru.
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  Decydując się na zastosowanie niniejszego narzędzia celem opracowania 
i wdrożenia Strategii Zarządzania Wiekiem w przedsiębiorstwie, należy 
kierować się nie tylko kosztami, jakie niesie za sobą to przedsięwzięcie, ale 
przede wszystkim korzyściami, jakie niesie za sobą wydłużenie aktywności 
zawodowej pracowników 50+. 

  Formułując rekomendacje dla poszczególnych obszarów zarządzania wie-
kiem, należy pamiętać, że stanowią one część wspólną potrzeb pracownika 
50+ oraz pracodawcy.

  Efektywne wykorzystanie proponowanego narzędzia, szczególnie  w przy-
padku części III ankiety audytu przeprowadzanej przez audytora, wymaga 
bezpośredniego kontaktu z rozmówcami.  W przypadku pozostałych dwóch 
części równie efektywne jest pozyskanie informacji za pośrednictwem In-
ternetu czy telefonu.

  Powodzenie stosowania wypracowanego narzędzia zależy w dużej mie-
rze od zmian świadomościowych wśród przedsiębiorców, którzy muszą się 
wręcz nauczyć, jak wykorzystywać potencjał starszych pracowników, jak 
i samych pracowników, którzy nie wiedzą do końca, jakie możliwości daje 
wdrożenie PZW w przedsiębiorstwie.

Z przebiegu testowania Programu prac lokalnej koalicji na rzecz 50+ 
w MŚP wraz ze wzorem strategii działania PF12 wyciągnięte zostały na-
stępujące wnioski:

  Należy pamiętać, że mimo wskazania podstawowego celu, który ma być 
osiągnięty w trakcie przeprowadzania warsztatów, należy narzędzie dopa-
sować do indywidualnej grupy lokalnej (powiatu, gminy); niejednokrotnie 
wymaga to diametralnej zmiany zaproponowanego podejścia, szczególnie 
jeżeli chodzi o formułę pozyskania informacji, prowadzenia warsztatów.

  Należy dążyć do pozyskania partnerów do koalicji z różnych instytucji, 
takich jak: instytucje rynku pracy, lokalne instytucje społeczne (MOPS, 
GOPS), przedstawiciele władz lokalnych (starostwo powiatowe, urząd mia-
sta), lokalnie działające organizacje pracodawców, lokalne przedsiębior-
stwa, lokalne grupy działania, instytucje doradcze, instytucje promujące 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, podmioty systemu oświaty, służby mundu-
rowe.

  Przy wyborze miejsca prowadzenia warsztatów należy wziąć pod uwagę 
dostępność wybranej lokalizacji dla wszystkich przewidzianych osób na 
spotkaniach.

  Pomimo możliwości modyfi kacji programu zalecane jest organizowanie 
warsztatów w godzinach pracy partnerów koalicji.

  Do koordynacji prowadzenia warsztatów należy zaprosić przynajmniej 
jednego moderatora: wewnętrznego (będącego inicjatorem działań) oraz 
zewnętrznego. Należy jednak pamiętać, iż nadmierna liczba zaproszonych 
moderatorów warsztatów może spowodować zamęt w prowadzeniu warsz-
tatów, co przełoży się na nieefektywną pracę oraz nieosiągnięcie celu spo-
tkań.
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  Pomimo możliwych modyfi kacji i zmian w celu zapewnienia efektywności 
oraz skuteczności narzędzia Programu prac Lokalnej Koalicji na rzecz 50+ 
w MŚP wraz ze wzorem strategii działania należy zachować wskazany za-
kres zagadnień oraz liczbę planowanych warsztatów.

  Powodzenie stosowania wypracowanego narzędzia zależy w dużej mie-
rze od zmian świadomościowych wśród przedsiębiorców, którzy muszą się 
wręcz nauczyć, jak wykorzystywać potencjał starszych pracowników.
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1.  Plan Rozwoju z udziałem Trenera 
Osobistego i Lekarza (Produkt Finalny 9)

1.1  Model Intermentoringu 50+ w MŚP
Model Intermentoringu 50+ w małych i średnich przedsiębiorstwach to inno-
wacyjny produkt doradczo-szkoleniowy, który służy do prowadzenia komplek-
sowego wsparcia skierowanego do pracowników po 50. roku życia. Model ten 
uwzględnia specyfi czne potrzeby osób starszych pracujących w przedsiębior-
stwach z sektora MŚP. Wypracowane rozwiązanie jest skierowane do pracow-
ników 50+ oraz ich pracodawców, którzy chcą podnosić kwalifi kacje swoich 
pracowników, cenią ich doświadczenie i upatrują w nich potencjał fi rmy. Zasto-
sowanie modelu pozwala na przeprowadzenie, w sposób dostosowany do po-
trzeb pracownika po 50. roku życia, doradztwa personalnego. Zajęcia doradcze 
prowadzone w oparciu o model pozwalają na identyfi kację cech danej osoby, 
wpływających na jej funkcjonowanie w środowisku zawodowym. Określane są 
również mocne i słabe strony pracownika, jego zawodowe umiejętności wiodą-
ce oraz obszary, w których wykazuje braki. Innowacja wypracowanego modelu 
dotyczy nowych rozwiązań w zakresie doradztwa personalnego prowadzonego 
w oparciu o współpracę Trenera Osobistego i Lekarza medycyny pracy planu-
jących rozwój osobisty pracownika 50+ w fi rmie. W tym przypadku innowacją 
jest nowa procedura doradztwa personalnego dla 50+ w MŚP. Zdiagnozowane 
potrzeby szkoleniowe realizowane są poprzez rozwiązania Intermentoringu 
zakotwiczające pracownika 50+ w fi rmie.  
Benefi cjent, objęty modelem, otrzymuje kompleksowe wsparcie doradczo- 
-szkoleniowe. Uczestniczy w kilku indywidualnych sesjach doradczych prowa-
dzonych przez Trenera Osobistego i Lekarza. W efekcie prowadzonych sesji 
doradczych powstaje plan rozwoju osobistego danego pracownika. Stworzo-
ny plan uwzględnia jego umiejętność uczenia się, kondycję zdrowotną oraz 
wskazuje zagadnienia zawodowe, w których mógłby zostać mentorem dla 
młodszych zatrudnionych. Ponadto powstaje plan szkolenia dostosowany do 
indywidualnych potrzeb benefi cjenta. Treści w nim zawarte są ściśle związane 
z profi lem przedsiębiorstwa, w którym benefi cjent jest zatrudniony, oraz moż-
liwością uelastycznienia postawy zawodowej pracownika. 

1.2  Plan Rozwoju z udziałem Trenera 
Osobistego i Lekarza (PF9)

Plan Rozwoju osobistego z udziałem Trenera Osobistego i Lekarza powstał 
w oparciu o założenia Strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Opraco-
wane narzędzie to element Modelu Intermentoringu 50+ w MŚP. Innowacja 
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modelu dotyczy nowych rozwiązań w zakresie doradztwa personalnego, które 
opiera się na współpracy Trenera Osobistego i Lekarza medycyny pracy. 
Opracowane narzędzie to materiały m.in. dla Trenera Osobistego, który jest 
bezpośrednio zaangażowany we współpracę z pracownikiem 50+, jest osobą 
zbierającą informacje od wszystkich zaangażowanych w proces. Ponadto ele-
mentami narzędzia są również dokumenty zapewniające komunikację między 
Trenerem Osobistym, Lekarzem i Pracownikiem 50+.

1.3  Elementy składające się na Produkt Finalny 
Na Produkt Finalny składają się:

Materiały doradcze dla Trenera Osobistego i Lekarza
Koordynatorem procesu pracy z osobą 50+ jest Trener Osobisty, który po 
uwzględnieniu opinii Lekarza oraz naturalnych predyspozycji pracownika pla-
nuje jego rozwój osobisty. Materiały, z których korzysta Trener Osobisty i które 
pozostają u niego jako podstawa przeprowadzonego procesu z udziałem pra-
cownika 50+, to:

   wywiad z przedsiębiorcą
   karta wyników pracy nr 1.

Ponadto na potrzeby współpracy Trenera Osobistego oraz Lekarza opracowano 
dokument zawierający minimum informacji, które powinny zostać uwzględ-
nione w procesie tworzenia planu rozwoju osobistego osoby pracującej po 50. 
roku życia. Dokumentem, w którym zawarte są wnioski z wizyty pracownika 
50+ u Lekarza, jest:

   karta wyników pracy nr 2.

  Wywiad z przedsiębiorcą: Pracownik 50+ w mojej fi rmie

Trener Osobisty swoją pracę na rzecz pracownika 50+ rozpoczyna od prze-
prowadzenia rozmowy z pracodawcą. Minimalny zakres zbieranych informacji 
zawarty został w ankiecie, którą zatytułowano „Pracownik 50+ w mojej fi r-
mie”. Kwestionariusz ma za zadanie określić poziom dostosowania umiejętności 
i kwalifi kacji pracowników po 50. roku życia do pełnionych funkcji zawodowych. 
Przeprowadzany wywiad ma charakter poufny, a uzyskane informacje służą 
opracowaniu programów szkoleniowych dla pracowników 50+. 
W kwestionariuszu ujęto trzy pytania otwarte, w których pracodawca wska-
zuje zalety i wady pracowników 50+ oraz określa wpływ ich stanu zdrowia 
na efektywność pracy. W kolejnych trzech pytaniach Trener Osobisty poznaje 
opinię pracodawcy na temat wpływu kształcenia na efektywność zawodową, 
potencjału wiedzy opartej na doświadczeniu zawodowym oraz mentoringu jako 
sposobu na przekazywanie cennych informacji oraz wzmacniania pozytywnych 
realizacji między pracownikami 50+ i 35-. Wywiad zamyka krótka ankieta, któ-
ra diagnozuje oczekiwania pracodawcy w odniesieniu do udziału w szkoleniach 
pracowników po 50. roku życia. Tak zebrane informacje są uwzględniane w pro-
cesie sporządzania Planu rozwoju osobistego pracownika po 50. roku życia.
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  Karta wyników pracy nr 1 
Arkuszem stanowiącym podstawę wymiany informacji między Trenerem Oso-
bistym oraz Lekarzem jest Karta wyników pracy nr 1. Po pierwszym spotkaniu 
pracownika 50+ z Trenerem Osobistym oraz wspólnej pracy z wykorzystaniem 
materiałów doradczych Trener wypełnia Kartę wyników pracy nr 1. Uwzględnia 
w niej własną opinię na temat predyspozycji, przedsiębiorczości i samooceny 
pracownika 50+ w kontekście planowanego rozwoju. Jasno wskazuje postano-
wienia klienta w zakresie rozwoju zawodowego, poprawy stanu zdrowia oraz 
preferowane formy spędzania czasu wolnego. Tak uzupełnioną kartę prze-
kazuje Lekarzowi, który po zapoznaniu się z zawartymi w niej informacjami 
przeprowadza spotkanie z pracownikiem 50+.

  Karta wyników pracy nr 2 
Zaangażowany w tworzenie planu rozwoju osobistego Lekarz przeprowadza 
spotkanie z Pracownikiem 50+. Odnosi się do informacji zawartych w Kar-
cie wyników pracy nr 1. Sugeruje badania z uwzględnieniem bieżących obo-
wiązków zawodowych oraz planowanego rozwoju zawodowego, aktywności 
fi zycznej oraz działań sprzyjających utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Lekarz 
pracuje z osobą po 50. roku życia, pracuje z wykorzystaniem testów i ćwiczeń 
zebranych w rozdziale V Zdrowie planu rozwoju osobistego. Po uwzględnieniu 
informacji uzyskanych podczas rozmowy przeprowadzonej z osobą 50+ i prze-
analizowaniu wyników testów i ćwiczeń Lekarz wypełnia Kartę wyników pracy 
nr 2. Wpisuje w niej przeciwwskazania do wykonywanej pracy, uczestnictwa 
w szkoleniach o danym zakresie, o ile takie przeciwwskazania zdiagnozował. 
Ponadto wskazuje, wypracowane z osobą 50+, działania, które kontynuowane 
wpłyną na poprawę lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Uzupełniona Karta 
wyników pracy nr 2 przekazywana jest Trenerowi Osobistemu, który w oparciu 
o uzyskane informacje doprecyzowuje plan rozwoju osobistego pracownika 
50+.

Materiały doradcze dla pracownika po 50. roku życia
Materiały doradcze dla pracownika po 50. roku życia to: uproszczony segre-
gator, który zawiera bloki tematyczne dotyczące obszarów takich, jak: pre-
dyspozycje, przedsiębiorczość, samoocena, oraz rozdziały dostosowane do 
specyfi cznych potrzeb pracowników 50+, czyli: Zdrowie i Intermentoring. Na-
rzędzie zbudowane jest z pięciu rozdziałów, które zawierają zestawy ćwiczeń, 
instrumentów diagnostycznych i materiałów informacyjnych. Z narzędziem 
pracuje indywi-dualnie klient pod opieką Trenera Osobistego i Lekarza. Se-
gregator zawiera cześć jawną (ćwiczenia, materiały informacyjne) i prywatną, 
gdzie klient zbiera wyniki diagnozy, zalecenia lekarskie i referencje wystawione 
w biegu życia. 

  Predyspozycje – rozdział I Planu Rozwoju 
Rozdział I to zestaw ćwiczeń doradczych oscylujących w obszarze predyspozy-
cje. Zaproponowane arkusze pracy z klientem odnoszą się do aspektów mają-



Strona 23

cych silny wpływ na jego sposób funkcjonowania w środowisku pracy, wśród 
współpracowników. Kolejne ćwiczenia w ramach tego rozdziału:

  Badają typ osobowości pracownika
  Określają zachowania charakterystyczne dla danego typu osobowości
  Wskazują predyspozycje do dalszego rozwoju.

Analiza przeprowadzonych ćwiczeń pozwoli Trenerowi Osobistemu na pozna-
nie dominujących cech charakteru pracownika 50+ oraz zdiagnozowanie jego 
nastawienia do zdobywania nowych umiejętności. 
Ćwiczenie pierwsze w ramach niniejszego podrozdziału to zestawy 16 pytań 
do każdej z dziewięciu opisanych postaw osobowościowych. Łącznie to 144 
pytania, które pozwolą na określenie typu osobowości pracownika po 50. roku 
życia. Ćwiczenie może być wykonywane samodzielnie lub pod nadzorem Tre-
nera Osobistego. 
Uzupełnienie do tego, co wyżej opisane, stanowi ćwiczenie 2. Trener Osobisty 
przeprowadza wywiad z pracownikiem 50+ w celu stworzenia szkicu charakte-
rystycznych dla jego typu osobowości zachowań w środowisku pracy. 
Trzeci krok analiz służy zbadaniu predyspozycji pracownika do poznawania 
nowych obszarów wiedzy. Pozwala na określenie technik nauczania właściwych 
dla danego typu osobowości. Ćwiczenie 3. to zestaw 90 pytań diagnozujących 
predyspozycje do dalszego rozwoju. 

  Przedsiębiorczość – rozdział II Planu Rozwoju 
Osoba przedsiębiorcza to taka, która osiąga sukces na rynku pracy. Można 
powiedzieć, że przedsiębiorczość jest w pewnej mierze wrodzoną dyspozycyj-
nością psychiczną, jak też nabytą w wyniku nauki umiejętnością. Największe 
sukcesy odnosi ta jednostka, która jest uzdolniona naturalnie, a jednocześnie 
posiadła określone umiejętności zdobyte poprzez naukę oraz towarzyszącą 
nauce praktykę. 
Zebranie informacji na temat przedsiębiorczości danej osoby pozwoli na do-
stosowanie intensywności nauki/pracy do jej naturalnych predyspozycji. Roz-
dział poświęcony badaniu przedsiębiorczości pracowników po 50. roku życia 
to cztery ćwiczenia do wykonania samodzielnego lub pod nadzorem Trenera 
Osobistego. Zgromadzone i dostosowane do badania postaw pracowników po 
50. roku życia ćwiczenia obejmują:

   Bilans realizacji celów
   Badanie stopnia przedsiębiorczości „Czy jesteś przedsiębiorczy?”
   Kreację ukierunkowaną na poprawę postawy pracownika 50+ w miejscu 

pracy
Pierwsze ćwiczenie bada determinację klienta w osiąganiu wyznaczonych ce-
lów zawodowych, osobistych oraz zdrowotnych. Rozwiązujący analizuje swoją 
postawę wobec wyznaczonych celów na podstawie doświadczeń z przeszłości. 
Ponadto bada własną postawę, odnosząc się do aktualnych działań, jakie po-
dejmuje, aby osiągnąć wcześniej określone rezultaty.  
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Drugie z ćwiczeń wprost odnosi się do cechy, jaką jest przedsiębiorczość. Za-
warty w nim zestaw pytań (dziesięć grup w każdej po trzy pytania) pozwala 
określić poziom przedsiębiorczości u osoby badanej. Interpretacja wyników 
sugeruje dalsze postępowania sprzyjające rozwijaniu badanej cechy.
Ćwiczenie trzecie to kilka pytań, które mają na celu uruchomienie kreacji 
ukierunkowanej na poprawę zadowolenia z zajmowanego stanowiska i własnej 
osoby. Zapisane i realizowane pomysły pozytywnie wpłyną na postawę 
zawodową i społeczną benefi cjenta, zwiększą jego wiarę w siebie i wzmocnią 
poczucie własnej wartości.
Rozdział zakończono planem wstępnych postanowień, których dokonuje pra-
cownik 50+ w obszarach: praca, zdrowie i czas wolny. Spisując własne cele, 
użytkownik może do nich wrócić po upływie pewnego czasu i zweryfi kować 
swoją postawę; przeanalizować czynniki, które zdecydowały o osiągnięciu wy-
znaczonego celu, lub skorygować postawę, która doprowadziła do porażki.

  Samoocena – rozdział III Planu Rozwoju
Pracownicy z wysoką samooceną są zwykle cenieni przez pracodawców, po-
nieważ są skuteczniejsi w podejmowanych przez siebie działaniach. Ludzie 
z wysoką samooceną są przekonani, że każde zadanie wykonają dobrze, lubią 
być doceniani i dążą do potwierdzania swojego pozytywnego obrazu siebie. 
Natomiast ludzie z niską samooceną są ostrożni, niepewni, pragną sukcesów, 
jednak bardziej obawiają się porażek i dlatego podejmują działania ochrania-
jące ich niestabilne i obniżone poczucie własnej wartości. 
Z uwagi na znaczący wpływ samooceny na zachowanie się w miejscu pracy 
i podejście do wykonywanych zadań jeden z rozdziałów poświęcono na zgro-
madzenie narzędzi badających właśnie samoocenę. Rozdział III Planu rozwoju 
osobistego to zestaw trzech ćwiczeń skupiających się na badaniu samooceny, 
opracowanych pod kątem pracowników po 50. roku życia. Trener Osobisty 
z pracownikiem 50+ lub pracownik samodzielnie mogą wykonać ćwiczenia 
badające:

   Gotowość do zmiany
   Zmianę samooceny na przestrzeni czasu.

Gotowość do zmiany badana jest na podstawie dwóch ćwiczeń. Pierwsze z nich 
stanowi zbiór 15 pytań, które wymagają od osoby badanej opisowych odpo-
wiedzi. Trener Osobisty po zapoznaniu się nimi dokonuje analizy zachowań 
pracownika, omawia je i diagnozuje jego postawę wobec zmian. Planuje od-
powiednie działania, które będą sprzyjały wypracowaniu postawy pożądanej 
na danym stanowisku pracy. Drugie z ćwiczeń nie wymaga udziału Trenera 
Osobistego i może stanowić formę weryfi kacji wyniku uzyskanego poprzednio. 
Odpowiadając na 35 pytań, pracownik 50+ samodzielnie jest w stanie uzyskać 
informację na temat własnej samooceny. Pracę ułatwi mu arkusz obliczeniowy 
oraz interpretacja wyników stanowiące spójną część proponowanego ćwiczenia. 

  Intermentoring – rozdział IV Planu Rozwoju
Intermentoring to zmodyfi kowana wersja mentoringu, tj. wprowadzania pra-
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cowników z krótkim stażem pracy w danym przedsiębiorstwie w zasady jego 
funkcjonowania przez pracowników starszych stażem lub wiekiem oraz zapo-
znanie starszych pracowników z długoletnim stażem z nowymi technologiami 
przez młodych pracowników. Elementem innowacyjnym jest funkcja mentora 
technologicznego – młodego pracownika, który szkoli starszego w zakresie 
rozwiązań IT. Intermentoring zakłada kształcenie w kategoriach/obszarach:

   Internet
   ICT
   Kultura organizacji fi rmy.

Najistotniejsze znaczenie ma współpraca różnych grup pracowników (starszych 
i młodszych), dzięki której przedsiębiorstwo jest wewnętrznie spójne, a co za 
tym idzie – bardziej wydajne.
Powodzenie szkoleń realizowanych metodą Intermentoringu uzależnione jest 
od precyzyjnego określenia potrzeb szkoleniowych oraz poziomu posiadanych 
umiejętności uczestniczących w nim pracowników. W tym celu stworzono ar-
kusz, w którym zarówno pracownik 50+, jak i 35- samodzielnie określa poziom 
posiadanych umiejętności oraz ważność ich nabycia, na podstawie wykazu 
umiejętności w poszczególnych kategoriach, tj.: internet, ICT, kultura orga-
nizacji fi rmy. Katalog umiejętności każdego z obszarów jest modyfi kowalny 
i uwzględnia możliwość dopisania kolejnych umiejętności istotnych dla danego 
stanowiska czy przedsiębiorstwa. Dodać można również główne umiejętności 
w kategorii ICT, np. obsługę specjalistycznych programów komputerowych itp. 
Osoby wypełniające arkusz oceniają poziom posiadanych umiejętności oraz 
ważność ich nabycia w skali od 1 do 5, co oznacza odpowiednio: nie posiadam/
najmniej ważna oraz posługuję się bardzo dobrze/najbardziej ważna. Na pod-
stawie wypełnionych arkuszy należy opracować program szkolenia, przenosząc 
dane odpowiednio do arkusza Program szkolenia pracownika 50+ oraz Program 
szkolenia pracownika 35-. Dla ułatwienia stworzono plik Excel Intermentoring 
– generator programu, który jest załącznikiem do niniejszego opisu. Generator 
programu to plik zawierający sześć zakładek:

   Schemat pracy
   Arkusz potrzeb „35-”
   Arkusz potrzeb „50+”
   Aktywny arkusz „35-”, „50+”
   Program szkolenia „50+”
   Program szkolenia „35-”.

Szczegółowe informacje na temat generatora programu znajdują się w opisie 
Produktu Finalnego PF10.

  Zdrowie – rozdział V Planu Rozwoju
 Pracownicy po 50. roku życia często deklarują, że stan zdrowia utrudnia 
im sprawne funkcjonowanie w środowisku zawodowym. W celu zwiększenia 
ich wydajności na stanowisku pracy niezbędne jest uwzględnienie aspektu 
zdrowotnego w planie rozwoju osobistego. 
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 Rozdział poświęcony zdrowiu zawiera pięć arkuszy:
   Twoje zdrowie – samoocena
   Profi laktyka jest najważniejsza
   Mój kalendarz badań profi laktycznych
   Oblicz swój BMI
   Moje działania dla zdrowia.

Twoje zdrowie – samoocena to zestawienie 12 pytań, na które pracownik 50+ 
odpowiada samodzielnie. Udzielając odpowiedzi, przygotowuje się do rozmowy 
z Lekarzem. Arkusz może zostać wypełniony przed lub na spotkaniu z Le-
karzem. Odpowiedzi są punktem wyjścia do przeprowadzenia efektywnego 
spotkania z pracownikiem 50+.
Kolejny element rozdziału, Profi laktyka jest najważniejsza, to zestawienie in-
formacji na temat badań, które systematycznie wykonywane pozwolą przeciw-
działać poważnym schorzeniom. 
Mój kalendarz badań profi laktycznych to miejsce, w którym pracownik 50+, 
w obecności Lekarza, pisemnie deklaruje termin wykonania konkretnych ba-
dań. Kalendarz pozwala na zachowanie systematyczności i daje możliwość 
planowania kolejnych badań. Praca z kalendarzem służy wyrobieniu nawyków 
systematycznego kontrolowania własnego stanu zdrowia.
Ponadto, korzystający z materiałów doradczych pracownik 50+ pod hasłem 
Oblicz swój BMI znajdzie wskazówki, jak wyznaczyć swój wskaźnik BMI. Do-
wie się również, jak zinterpretować uzyskany wynik i odnajdzie podstawowe 
wskazówki do dalszego postępowania.
Pracę z materiałami z niniejszego rozdziału kończy szczegółowa synteza pla-
nowanych działań prowadzących do osiągnięcia wyznaczonego celu. Każdemu 
z działań użytkownik nadaje nazwę lub wskazuje krótki opis oraz wyznacza 
datę jego realizacji. Planowane działania powinny zmierzać do osiągnięcia 
wyznaczonego celu. Osiągnięte cele przyczynią się do poprawy lub utrzymania 
stanu zdrowia pracowników po 50. roku życia, a tym samym do wzrostu ich 
efektywności zawodowej. 

  Osobisty plan rozwoju – rozdział VI Planu Rozwoju
Osobisty plan rozwoju to arkusze, na których pracownik 50+ podsumowuje 
swoją pracę z Trenerem Osobistym i Lekarzem, samodzielnie spisując własne 
mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla dalszego rozwoju. W kolej-
nym kroku podsumowania pracownik wyznacza sobie cele ogólne, związane 
z podtrzymaniem lub wydłużeniem swojej aktywności zawodowej, określa ter-
miny ich realizacji, wskazuje zasoby niezbędne do ich realizacji. Tak sporządzo-
ne podsumowanie stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy nad własną osobą. 
Ponadto ułatwia weryfi kację postępów na drodze do osiągnięcia wyznaczonych 
celów.

  Instrukcja stosowania Produktu Finalnego.
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1.4  Problem, na który odpowiada narzędzie 
Produkt Finalny, jakim jest Plan Rozwoju z udziałem Trenera Osobistego i Leka-
rza, to narzędzie służące opracowaniu indywidualnego planu działania na rzecz 
aktywności zawodowej oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia pracownika po 
50. roku życia.
Starsze osoby pracujące rzadko korzystają z porad psychologa, doradcy za-
wodowego czy też lekarza medycyny pracy. Uważają, że kształcenie i roz-
wój umiejętności zawodowych to aspekty istotne w przypadku osób młodych. 
Często zdarza się, że własny rozwój odkładają na dalszy plan, a w momencie 
pojawienia się możliwości przejścia na emeryturę chętnie z niej korzystają. 
W efekcie wcześnie przechodzą w stan dezaktywacji zawodowej pomimo dłu-
goletniego doświadczenia i bogatej wiedzy zawodowej. 
Z przeprowadzonych, w projekcie, badań jakościowych wynika [C. Sadow-
ska-Snarska (red.), Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób 
pracujących po 50. roku życia], że „wadą pracowników w wieku powyżej 50 
lat jest niechęć do uczenia się, na co wskazało 45,5 proc. pracodawców. Wada 
ta szczególnie jest dostrzegana przez pracodawców prywatnych (50,9 proc. 
wskazań do 35,4 proc. w sektorze publicznym). Brak znajomości języków ob-
cych oraz nowych technologii komputerowych to kolejne słabe strony pracow-
ników 50+, na co wskazało odpowiednio 41,1 proc. i 38,1 proc. pracodawców. 
Wśród innych wad wymieniano relatywnie często: przyzwyczajenia oraz nawyki 
(blisko 40 proc. wskazań), a także pogarszający się stan zdrowia (36,1 proc. 
wskazań). Ponadto z badań przeprowadzonych wśród pracowników 50+ wyni-
ka, że „zły stan zdrowia, w opinii zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jest najważ-
niejszym powodem zaprzestania aktywności zawodowej (89 proc. wskazań). 
Pracujące osoby starsze oczekują także wsparcia w zakresie dokształcania, 
pomocy w opiece nad osobami zależnymi, poprawy warunków pracy, a także 
co czwarty oczekuje wsparcia psychologicznego”. 
 Z danych przedstawionych w ww. raporcie wynika, że w ciągu ostatnich 
trzech lat w dokształcaniu uczestniczyło tylko 45,8 proc. pracowników w wieku 
50+. Brak aktywności edukacyjnej wynika głównie z dwóch powodów: pra-
cownicy nie widzą potrzeby dokształcania (47,4 proc.) bądź też wyobrażają 
sobie, że mają całkowicie wystarczające kwalifi kacje, na co wskazało 40,5 proc. 
ankietowanych, w tym aż 45,2 proc. mężczyzn i 34,1 proc. kobiet. Niemalże 
co piąty respondent ma też niską samoocenę w kwestii możliwości nauczenia 
się czegoś nowego w starszym wieku. Należy też zwrócić uwagę, że relatywnie 
niska aktywność edukacyjna wynika z bariery informacyjnej na temat możli-
wości dokształcania (17,7 proc.), fi nansowej (12,6 proc. wskazań, w tym 16,5 
proc. kobiet i 9,7 proc. mężczyzn), a także braku odpowiedniej oferty co do 
kierunku kształcenia (10,2 proc., w tym 12,9 proc. wskazań mężczyzn i 6,6 
proc. kobiet). Pracownicy 50+ najczęściej uczestniczą w szkoleniach, na które 
delegują ich pracodawcy. Tylko co piąty badany we własnym zakresie decydo-
wał o udziale w szkoleniu.
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 Zebrane informacje można ująć w problem, jakim jest niska aktywność 
zawodowa osób pracujących po 50. roku życia spowodowana złym stanem 
zdrowia oraz brakiem wsparcia doradczo-szkoleniowego dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb pracowników 50+. Ponadto brak instrumentów plano-
wania kariery 50+ powoduje, że praca jako źródło dochodu nie jest atrakcyjną 
alternatywą wobec świadczeń emerytalnych czy rentowych. Zaproponowane 
narzędzie stanowi odpowiedź na przedstawione problemy, pozwala na opra-
cowanie planu rozwoju osobistego pracownika 50+ z uwzględnieniem jego 
stanu zdrowia, predyspozycji i możliwości. Ostatecznym odbiorcą narzędzia są 
pracownicy po 50. roku życia zatrudnieni w sektorze MŚP i to właśnie tej gru-
pie społecznej stosowanie narzędzia przynosi najwięcej korzyści. W procesie 
testowania narzędzia zidentyfi kowano następujące korzyści:

  Wzrost wiedzy na temat utrzymania dobrego stanu zdrowia
  Zidentyfi kowana ścieżka rozwoju zawodowego
  Zidentyfi kowane predyspozycje
  Kompleksowy plan rozwoju z uwzględnieniem potrzeb pracownika 50+, 

pracodawcy, opinii Lekarza.
Narzędzie nie wymaga wysokich nakładów fi nansowych. Istnieje również moż-
liwość jego modyfi kacji, co decyduje o poziomie kosztów związanych z jego 
stosowaniem. Narzędzie w sposób szybki i skuteczny diagnozuje potrzeby 
i predyspozycje pracowników 50+, co pozwala na stworzenie planu rozwoju, 
który odzwierciedla indywidualny profi l zawodowy i społeczny benefi cjenta. 
Zastosowane podejście pozwala na realizację działań na rzecz utrzymania ak-
tywności zawodowej w sposób zapewniający osiągnięcie widocznych efektów. 

1.5  Użytkownicy, którzy mogą stosować 
narzędzie

Produkt Finalny stworzony z myślą o pracownikach 50+ zatrudnionych w MŚP 
może być stosowany przez szeroką grupę użytkowników. Przetestowany pro-
dukt fi nalny kierowany jest do doradców zawodowych, zatrudnionych w pu-
blicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, oraz innych specjalistów 
(psychologów, pracowników działów HR, specjalistów ds. kadr) zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach MŚP. Narzędzie jest też pomocne w planowaniu kształ-
cenia osób po 50. roku życia, co czyni je użytecznym narzędziem pracy spe-
cjalistów ds. szkoleń zatrudnionych w instytucjach szkoleniowych. Zważywszy 
jednak na słabo rozwinięte struktury HR w MŚP oraz ograniczoną możliwość 
korzystania tych fi rm z usług zewnętrznych doradców, narzędzie opracowano 
w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z niego przez pracownika 50+ 
we współpracy z młodszym pracownikiem (pełniącym rolę Trenera Osobistego) 
lub z pracodawcą. Czas poświęcony przez te osoby na współpracę buduje mię-
dzy nimi zaufanie, pozytywnie wpływa na ich relacje i zakorzenia osobę 50+ 
w przedsiębiorstwie. Użytkowników produktu można podzielić na dwie grupy: 
indywidualnych i instytucjonalnych. 
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Do użytkowników indywidualnych zaliczyć można osoby przewidziane w po-
szczególnych krokach wsparcia. Jednymi z głównych użytkowników narzędzia 
są:

  Pracodawcy
  Pracownicy 50+
  Pracownicy 35-
  Doradcy zawodowi 
  Pracownicy działów HR
  Specjaliści ds. kadr
  Specjaliści ds. szkoleń
  Psycholodzy. 

W ramach zaproponowanego narzędzia mają oni przewidziane specjalnie dla 
nich obszary diagnostyczne. 
Do użytkowników instytucjonalnych zaliczyć można przede wszystkim:

  Instytucje rynku pracy, takie jak powiatowe urzędy pracy
  Jednostki szkoleniowe 
  Jednostki doradcze
  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

1.6  Działania i nakłady niezbędne do 
zastosowania narzędzia 

Podmiot decydujący się na wdrożenie innowacji powinien zrekrutować lub, 
w przypadku przedsiębiorstwa, wytypować pracowników po 50. roku życia 
zainteresowanych utrzymaniem/przedłużeniem swojej aktywności zawodowej. 
Innowacja bezpośrednio dotyczy osób pracujących, które mają ukończony 50. 
rok życia. Ponieważ narzędzie może być wykorzystywane przez:

  instytucje rynku pracy, jednostki szkoleniowe i doradcze
  przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

Adekwatnie koordynacja podjętych działań, w tym proces rekrutacyjny, powin-
na być prowadzona przez:

  specjalistę ds. rynku pracy/doradcę szkoleniowego
  osobiście pracodawcę jako osobę poważaną w przedsiębiorstwie, specja-

listę ds. kadr lub pracownika działu HR, oddelegowanego do tego celu 
pracownika przedsiębiorstwa, zewnętrznego doradcę zawodowego zaan-
gażowanego w potrzeby realizacji przedsięwzięcia.

Niezależnie od wybranego rozwiązania powinna być to osoba kreatywna, łatwo 
nawiązująca kontakt z osobami starszymi. Zaleca się, aby kontakt rekrutacyjny 
z benefi cjentami podejmowała osoba, która na etapie dalszych działań będzie 
pełniła funkcję Trenera Osobistego. 
Zastosowanie narzędzia, jakim jest Plan Rozwoju z udziałem Trenera Osobi-
stego i Lekarza, wymaga poniesienia pewnych nakładów fi nansowych. Kosz-
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tem niezależnym od wybranego sposobu wdrażania innowacji jest wydatek 
związany z zaangażowaniem w proces Lekarza. Każdy z pracowników 50+, 
zgodnie z założeniami narzędzia, powinien odbyć min. dwugodzinne spotka-
nie z Lekarzem. Koszt jego zaangażowania mieści się w przedziale 50-150 zł 
za godz. Realizowane spotkania powinny odbywać się poza gabinetem lekar-
skim, w pomieszczeniu, w którym benefi cjenci czują się bezpiecznie i pewnie. 
W związku z powyższym należy udostępnić tego typu pomieszczenie lub liczyć 
się z kosztem jego wynajęcia. Średnio należy przygotować się na koszt rzędu 
15-25 zł za godz.
Kolejne koszty odnoszą się do sytuacji, gdy z narzędzia korzysta przedsiębior-
ca, i ściśle zależą od przyjętego wariantu wdrażania innowacji. Niezależnie od 
wybranego rozwiązania należy uwzględnić minimum cztery godziny (2 spotka-
nia po 2 godz.), czas, jaki powinien poświęcić Trener Osobisty na współpracę 
z benefi cjentem. Ponadto należy przewidzieć dodatkowy czas pracy Trenera 
Osobistego z przedsiębiorcą – około godziny. Łączna minimalna liczba godzin 
pracy Trenera Osobistego w przedsięwzięciu to pięć godzin na osobę. W przy-
padku gdy przedsiębiorca decyduje się oddelegować do współpracy z pracow-
nikami 50+ jednego ze swoich pracowników, musi być gotowy na poniesienie 
kosztu związanego z czasem pracy, jaki poświęca on na wdrażanie innowacji. 
Koszt jest uzależniony od stawek obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. 
Zaangażowanie zewnętrznego doradcy zawodowego to rozwiązanie, które nie-
sie za sobą dodatkowy koszt rzędu 150-250 zł za godz. 
Kolejnym kosztem, jaki jest niezbędny do poniesienia, aby skorzystać z na-
rzędzia, jest wydatek związany z drukiem materiałów doradczych dla każdego 
uczestnika. W materiałach występują kolorowe elementy grafi czne, co wpływa 
na koszty związane z ich drukiem. Wydruk czarno-biały wpływa na obniżenie 
kosztów, ale jednocześnie wiąże się z obniżeniem jakości pracy z materiałami. 
Wydrukowane materiały należy umieścić w segregatorze lub skoroszycie. Łącz-
ny koszt przygotowania materiałów dla jednej osoby szacuje się w przedziale 
10-100 zł.
Niezbędne jest bieżące koordynowanie realizowanych działań: utworzenie 
harmonogramów spotkań benefi cjentów z Trenerem Osobistym i Lekarzem, 
bieżący kontakt z benefi cjentami oraz innymi osobami zaangażowanymi w celu 
potwierdzania umówionych spotkań. Za koordynację działań może odpowiadać 
Trener Osobisty. Niezbędny kontakt może być utrzymywany za pośrednictwem 
telefonu lub w przypadku konieczności redukcji kosztów poczty e-mail. 
Łączny koszt związany z zastosowaniem Planu Rozwoju z udziałem Trenera 
Osobistego i Lekarza w odniesieniu do jednego pracownika po 50. roku życia 
zawiera się w przedziale 140-850 zł na osobę, w przypadku gdy Trenerem 
Osobistym jest pracownik przedsiębiorstwa wdrażającego innowację, oraz 890-
1600 zł na osobę przy zatrudnianiu zewnętrznego doradcy zawodowego do 
pełnienia funkcji Trenera Osobistego.
Wdrożenie proponowanej innowacji nie wymaga zgody żadnej instytucji/orga-
nizacji trzeciej. 
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1.7  Możliwe modyfi kacje i zmiany narzędzia 
Narzędzie, jakim jest Plan Rozwoju z udziałem Trenera Osobistego i Leka-
rza, można zmieniać i modyfi kować. Należy jednak pamiętać, że zastosowa-
nie kompletnego narzędzia pozwala na stworzenie planu rozwoju, w którym 
uwzględnione są sprawność fi zyczna, wzmocnienie naturalnych predyspozycji 
oraz umiejętności zawodowych. Zastosowanie kompletnego narzędzia gwa-
rantuje kompleksowe działania i w perspektywie czasu pozytywnie wpływa na 
aktywność zawodową i społeczną pracujących osób po 50. roku życia. Plan 
Rozwoju z udziałem Trenera Osobistego i Lekarza to materiały, które mogą 
funkcjonować niezależnie. Należy jednak pamiętać, że decydując się na pracę 
z konkretnym rozdziałem, rezygnujemy z kompleksowości narzędzia i mamy 
możliwość wzmacniać tylko jeden z obszarów decydujących o wydłużeniu ak-
tywności zawodowej. 
Proponowane narzędzie można stosować w niepełnym zakresie, tzn. istnieje 
możliwość pracy z materiałami z wybranego rozdziału (predyspozycje, przed-
siębiorczość, samoocena, intermentoring, zdrowie). Wówczas uzyskamy in-
formacje tylko w wybranym obszarze i jesteśmy w stanie wzmocnić tylko ten 
obszar. Należy też mieć na uwadze, że jeżeli uznamy za stosowne rozszerzyć 
narzędzie, można to zrobić przez wzbogacenie go o nowe ćwiczenia lub dodanie 
nowych rozdziałów. Wówczas należy przeanalizować, czy zaproponowany czas 
pracy z benefi cjentem jest wystarczający.
W zaproponowanym modelu uwzględniono spotkanie z Lekarzem. W przypadku 
gdy wzmocnienie i praca nad obszarem zdrowie nie jest konieczna, istnieje 
możliwość rezygnacji ze spotkań. 
Należy pamiętać, że rekomendowane narzędzie zakłada zaangażowanie w two-
rzenie planu rozwoju Trenera Osobistego i Lekarza. Dopuszcza się możliwość 
skracania lub wydłużania czasu pracy tych osób z benefi cjentem. Możliwa jest 
również rezygnacja ze spotkań z Lekarzem, nie jest to jednak rozwiązanie re-
komendowane. Największą efektywność uzyskujemy wówczas, gdy korzystając 
z narzędzia, zapraszamy do współpracy Trenera Osobistego oraz Lekarza. 
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2.  Model szkoleń wzajemnych 
pracowników 50+ w MŚP – Program 
Intermentoringu (Produkt Finalny 10)

2.1  Model Intermentoringu 50+ w MŚP
Model Intermentoringu 50+ w małych i średnich przedsiębiorstwach to in-
nowacyjny produkt doradczo-szkoleniowy, który służy do prowadzenia kom-
pleksowego wsparcia skierowanego do pracowników po 50. roku życia. Model 
ten uwzględnia specyfi czne potrzeby osób starszych pracujących w przed-
siębiorstwach z sektora MŚP. Wypracowane rozwiązanie jest skierowane do 
pracowników 50+ oraz ich pracodawców, którzy chcą podnosić kwalifi kacje 
swoich pracowników, cenią ich doświadczenie i upatrują w nich potencjał fi rmy. 
Zastosowanie modelu pozwala na przeprowadzenie, w sposób dostosowany 
do potrzeb pracownika po 50. roku życia, doradztwa personalnego. Model 
uwzględnia również innowacyjną metodę podnoszenia kwalifi kacji pracowników 
oraz wzmacniania relacji między nimi. Innowacyjność polega na zastosowaniu 
elementów Intermentoringu w zakresie podniesienia kwalifi kacji ICT pracow-
nika 50+ oraz przekazywania wiedzy ukrytej i kultury organizacyjnej fi rmy 
młodszemu pracownikowi, zaangażowanemu do Intermentoringu. Narzędzie 
ma służyć udrożnieniu dwóch kierunków przekazywania wiedzy pomiędzy star-
szymi i młodszymi pracownikami MŚP. Zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe 
realizowane są poprzez rozwiązania Intermentoringu zakotwiczające pracow-
nika 50+ w fi rmie.  
Benefi cjent objęty modelem otrzymuje kompleksowe wsparcie doradczo- 
-szkoleniowe. Uczestniczy w kilku indywidualnych sesjach doradczych prowa-
dzonych przez Trenera Osobistego i Lekarza. W efekcie prowadzonych sesji 
doradczych powstaje plan rozwoju osobistego danego pracownika. Stworzony 
plan uwzględnia jego umiejętność uczenia się, kondycję zdrowotną oraz wska-
zuje zagadnienia zawodowe, w których mógłby zostać mentorem dla młod-
szych zatrudnionych. Ponadto powstaje plan szkolenia uwzględniający tematy 
zajęć z zakresu: internet, ICT i kultura organizacyjna w fi rmie, dostosowany 
do indywidualnych potrzeb benefi cjenta. Treści w nim zawarte są ściśle zwią-
zane z profi lem przedsiębiorstwa, w którym benefi cjent jest zatrudniony, oraz 
możliwością uelastycznienia postawy zawodowej pracownika. 

2.2  Program Intermentoringu 50+ (PF10)
Program Intermentoringu 50+ to drugi produkt fi nalny w zakresie modelowych 
rozwiązań doradczo-szkoleniowych. Narzędzie służy dostosowaniu metody 
szkoleniowej oraz opracowaniu programu szkolenia z uwzględnieniem spe-
cyfi cznych potrzeb pracownika 50+. Program Intermentoringu 50+ powstaje 
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w oparciu o informacje zebrane w toku współpracy Trenera Osobistego z pra-
cownikiem 50+ z materiałami zawartymi w rozdziale Intermentoring. W celu 
stworzenia programu niezbędne jest wytypowanie do współpracy z pracowni-
kiem 50+ pracownika 35-. Wytypowana osoba również pracuje z materiałami 
z rozdziału Intermentoring – przygotowane analogicznie. Materiały, z którymi 
pracuje para benefi cjentów, zostały odzwierciedlone w Programie Intermento-
ringu 50+. Zasadniczo program ten składa się z trzech kategorii tematycznych:

   Kategoria I: internet
   Kategoria II: ICT 
   Kategoria III: kultura organizacyjna fi rmy.

Każda z wymienionych kategorii zawiera moduły. Dla każdego z modułów wy-
znaczono cel, który powinien zostać osiągnięty w procesie nauczania. Tema-
ty zajęć przypisane do konkretnych modułów są odzwierciedleniem katalogu 
umiejętności zawartych w rozdziale Intermentoring PF9.

2.3  Elementy składające się na Produkt Finalny 
Na Produkt Finalny składają się:

  Zestawienie potrzeb szkoleniowych i umiejętności 50+/35-
Narzędzie składające się z tabeli zawierającej zestawienie kategorii szkolenio-
wych, poszczególnych umiejętności oraz dla każdej umiejętności ważność jej 
nabycia i poziom posiadania, które określane są w skali od 1 do 5. Osoba two-
rząca program Intermentoringu przenosi do arkusza wartości wskazane przez 
pracowników 50+ i 35-. Arkusz zawiera również miejsce, w którym można 
umieścić wskazówkę/uwagę, np. opinię pracodawcy w odniesieniu do przydat-
ności posiadania danej umiejętności przez pracownika.

  Metryczka organizacji zajęć
Narzędzie składające się z tabeli zawierającej zestawienie zasad organizacji 
poszczególnych zajęć. Metryczka została określona dla każdego moduł szko-
leniowego, który był poddany testowaniu w ramach projektu. W metryczce 
zostały zawarte zasady realizacji zajęć zawierające następujące informacje: 
optymalna ilość godzin dziennie, forma kształcenia i realizacji zajęć, forma 
i rodzaj materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, szczegółowe wymagania 
odnośnie do uczestnika kursu, wymagania odnośnie do wykładowcy/trenera, 
sposób sprawdzenia efektów kształcenia. 

  Program Intermentoringu 50+
Formularz do stosowania podczas konstrukcji programu szkolenia dla poszcze-
gólnych benefi cjentów. Zawiera pustą przygotowaną tabelę do wypełnienia 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami danego benefi cjenta zdiagnozowanymi 
na podstawie PF9. Do tabeli należy wpisać liczbę godzin przewidzianą na na-
uczenie benefi cjenta posługiwania się daną umiejętnością oraz ogólną liczbę 
godzin do zrealizowania w ramach danego modułu szkoleniowego. Tok postę-
powania przy tworzeniu programu dla pracownika 50+ i pracownika 35- jest 
analogiczny. 
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  Intermentoring – generator programu
Generator programu to formularz formatu MS Excel stanowiący pomoc w przy-
gotowaniu programu Intermentoringu. Arkusz zawiera sześć zakładek:
SCHEMAT PRACY – blokowy schemat obrazujący kolejne kroki pracy Trenera 
Osobistego/użytkownika narzędzia z osobą po 50. roku życia. Arkusz posiada 
formę przygotowaną do druku, wygodną do dokumentowania procesu.
ARKUSZ POTRZEB „35-” – jest to wersja elektroniczna arkusza badania 
potrzeb szkoleniowych i poziomu posiadanych umiejętności pracownika 35-. 
Arkusz posiada edytowalny katalog umiejętności oraz formę przygotowaną do 
druku. 
ARKUSZ POTRZEB „50+” – jest to wersja elektroniczna arkusza badania 
potrzeb szkoleniowych i poziomu posiadanych umiejętności pracownika 50+. 
Arkusz posiada edytowalny katalog umiejętności oraz formę przygotowaną do 
druku.
AKTYWNY ARKUSZ „35-”, „50+” – jest to zakładka, do której wpisujemy 
wartości, jakie benefi cjenci zaznaczyli w arkuszach potrzeb. W tym miejscu 
można również rozszerzyć katalog umiejętności, jeżeli któryś z benefi cjentów 
dokonał tego w arkuszu potrzeb. 
PROGRAM SZKOLENIA „50+” – arkusz, który automatycznie, po naciśnięciu 
przycisku GENERUJ PROGRAM, wyświetla propozycję programu Intermento-
ringu dla pracownika 50+. Narzędzie to w szybki i uproszczony sposób sze-
reguje obszary tematyczne, dzięki czemu zdecydowanie ułatwia pracę nad 
konkretnym indywidualnym programem szkolenia. 
PROGRAM SZKOLENIA „35-” – arkusz, który automatycznie, po naciśnięciu 
przycisku GENERUJ PROGRAM, wyświetla propozycję programu Intermento-
ringu dla pracownika 35-. Narzędzie to w szybki i uproszczony sposób sze-
reguje obszary tematyczne, dzięki czemu zdecydowanie ułatwia pracę nad 
konkretnym indywidualnym programem szkolenia. 

  Instrukcja stosowania Produktu Finalnego

2.4  Problem, na który odpowiada narzędzie 
Z punktu widzenia wydłużenia aktywności zawodowej bardzo ważny jest udział 
pracowników po 50. roku życia w szkoleniach rozwijających ich umiejętności. 
Ponadto niezwykle ważne jest wzmocnienie więzi pracowników 50+ z miejscem 
pracy oraz ich relacji z młodymi pracownikami.
 W raporcie Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pra-
cujących po 50. roku życia (C. Sadowska-Snarska (red.), Białystok 2011), 
jaki powstał w oparciu o badania przeprowadzone w projekcie, czytamy, że 
brak aktywności edukacyjnej wśród osób po 50. roku życia wynika głównie 
z dwóch powodów: pracownicy nie widzą potrzeby dokształcania (47,4 proc.) 
bądź też wyobrażają sobie, że mają całkowicie wystarczające kwalifi kacje, na 
co wskazało 40,5 proc. ankietowanych, w tym aż 45,2 proc. mężczyzn i 34,1 
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proc. kobiet. Niemalże co piąty respondent ma też niską samoocenę w kwe-
stii możliwości nauczenia się czegoś nowego w starszym wieku. Ponadto 10 
proc. respondentów zadeklarowało, że brak ich aktywności edukacyjnej wyni-
ka z braku odpowiedniej oferty szkoleniowej. Wszystkie te czynniki decydują 
o tym, że pracownicy po 50. roku życia często pomimo wysokich kwalifi kacji 
i długiego stażu pracy z czasem tracą poczucie własnej wartości zawodowej, 
a wobec pojawiających się obowiązków rodzinnych czy też problemów zdro-
wotnych decydują się na przedwczesne odejście z pracy. 
W praktyce istnieje wiele zdiagnozowanych czynników utrudniających szkolenie 
starszych pracowników, do których należą (Metodyka kształtowania kapitału 
intelektualnego osób 50+, Leja 2008, PG Gdańsk): 

  duma – sama już świadomość dokształcania powoduje stres u starszych 
pracowników, którzy często nie wykazywali aktywności edukacyjnej przez 
ostatnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat 

  brak pewności siebie – obawa przed niepowodzeniem lub nawet ośmiesze-
niem się wśród uczestników szkoleń 

  wyobrażenia o sobie, które mogą przyjąć dwie skrajne postawy: albo wy-
obrażenie, że człowiek nie jest zdolny do nauczenia się czegokolwiek, albo 
wyobrażenie, „że wiem wszystko i szkoda mojego czasu na szkolenie”

  brak zainteresowania, związany z brakiem przeświadczenia o potrzebie 
kształcenia i w efekcie traktowanie szkoleń jako przykrego obowiązku

  brak motywacji – występujący wtedy, gdy szkoleni pracownicy nie mają 
przekonania co do sensu szkolenia 

  nastawienie do szkolenia – związane z tym, że dokształcanie kojarzone 
jest z trudnym, nieprzyjemnym procesem, w którym dominują sankcje za 
niewykonanie jakiegoś zadania. 

Ponadto problem stanowi brak oferty szkoleniowej dostosowanej do potrzeb 
i możliwości pracowników 50+. Problemem jest również brak narzędzia, które 
pomogłoby np. pracodawcy w prosty sposób zidentyfi kować możliwości i sła-
be strony pracownika 50+. Aspekty te są niezwykle istotne w kształceniu, 
wzmacnianiu samooceny i zakorzenianiu pracownika 50+ w przedsiębiorstwie. 
W odpowiedzi na powyższe problemy zostało opracowane niniejsze narzędzie.
Program Intermentoringu to narzędzie, które w prosty sposób na podstawie 
identyfi kacji mocnych stron oraz potrzeb edukacyjnych pary pracowników (te-
stowane rozwiązanie: osoba 50+ i 35-) pozwala stworzyć dla nich program 
szkoleniowy, możliwy do zrealizowania w przedsiębiorstwie.
Proponowane rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze w odniesieniu do komer-
cyjnej oferty szkoleniowej dostępnej na rynku. Jego zastosowanie precyzyjnie 
odpowiada na potrzeby szkoleniowe pracowników 50+ i 35-, co sprawia, że 
w sposób skuteczny i efektywny wpływa na rozwój umiejętności osób uczest-
niczących w procesie. 
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2.5  Użytkownicy, którzy mogą stosować 
narzędzie

Przetestowany program Intermentoringu 50+ może być użyty w dowolnej in-
stytucji szkoleniowej, w fi rmie w działach HR zlecających szkolenia oraz przez 
benefi cjentów projektów szkoleniowych współfi nansowanych przez UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem PO KL. Program Intermentoringu 50+ to narzę-
dzie, które może być stosowane z PF9, co nie wyklucza jego odrębnej funk-
cjonalności.  
Proponowana forma realizacji szkolenia, jaką jest Intermentoring (wzajemna 
nauka dwóch pracowników w różnym wieku), nie wymaga wysokich nakładów 
ani zaawansowanych technologii edukacyjnych. Jest możliwa do zrealizowania 
w miejscu pracy i niesie za sobą wiele korzyści związanych z rozwojem pracow-
ników oraz poprawą relacji międzypokoleniowych w przedsiębiorstwie. 
Program Intermentoringu 50+, jako narzędzie skonstruowane do pracy z oso-
bami po 50. roku życia, może być stosowane przez szeroką grupę użytkowni-
ków. Każdy z użytkowników może stosować narzędzie niezależnie od siebie. 
Użytkowników można podzielić na indywidualnych i instytucjonalnych. 
Do użytkowników indywidualnych zaliczyć można:

  Trenerzy/wykładowcy  
  Kierownicy szkoleń
  Specjaliści ds. kadr, szkoleń w przedsiębiorstwach.

Do użytkowników instytucjonalnych zaliczyć można przede wszystkim:
  Jednostki szkoleniowe i doradcze
  NGO
  JST
  Przedsiębiorstwa. 

2.6  Działania i nakłady niezbędne do 
zastosowania narzędzia 

Zastosowanie narzędzia wymaga przede wszystkim wytypowania spośród pra-
cowników dwóch osób: jednej w wieku do 35 lat, drugiej po 50. roku życia. 
Wytypowane osoby powinny posiadać istotną z punktu widzenia przedsiębior-
stwa wiedzę oraz doświadczenie w obszarach wzajemnie uzupełniających się. 
Wdrożenie narzędzia w konkretnym przedsiębiorstwie wymaga zaangażowania 
do procesu rekrutacji bezpośrednio pracodawcy lub pracownika działu HR, 
kadr lub innej osoby posiadającej wiedzę na temat wiedzy i umiejętności jakie 
pracownicy na danym stanowisku wykorzystują. Osobą koordynującą realizację 
programu Intermentoringu 50+ może być bezpośredni przełożony osób uczest-
niczących w Intermentoringu lub ich pracodawca. 
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Stosowanie narzędzia wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych nakładów 
fi nansowych. Przede wszystkim nakłady te sprowadzać się będą do poniesie-
nia kosztów za przeprowadzone szkolenia. Należy pamiętać, że liczba godzin 
szkolenia dobierana jest indywidualnie do potrzeb szkoleniowych osób uczest-
niczących w przedsięwzięciu. Główne koszty zastosowania narzędzia wiążą się 
z czasem pracy, jakie dwie osoby z przedsiębiorstwa (pracownik 50+ i 35-) 
poświęcają na wzajemną naukę. Od ich stawek godzinowych zależeć będzie 
główny koszt zastosowania narzędzia. Średnio koszt taki należy liczyć na 50-
150 zł za godzinę szkoleniową.
Program Intermentoringu powinien być realizowany na stanowisku pracy 
pracownika 50+ analogicznie do pracownika 35-. Wówczas nie są ponoszone 
koszty związane z wynajęciem sali szkoleniowej oraz niezbędnego do realizacji 
szkolenia sprzętu. W przypadku gdy za bardziej efektywna zostanie uznana re-
alizacja szkolenia poza miejscem pracy, niezbędne jest wynajęcie pomieszcze-
nia dostosowanego do zaplanowanych zajęć – stąd należy liczyć się z kosztem 
wynajęcia sali. Średnio koszt taki należy liczyć na 15-25 zł za godz.
Kolejnym kosztem, który należy ponieść, są koszty przygotowania materiałów 
szkoleniowych, dydaktycznych i ewentualnie eksploatacyjnych do szkoleń dla 
uczestników. W tym celu należy zakupić długopisy, notatniki, podręczniki, wy-
drukować wszelkie niezbędne materiały, ćwiczenia, skrypty. W celu redukcji 
kosztów można je przygotować w wersji czarno-białej, co jednak w znacznym 
stopniu ograniczy ich efekt wizualny. Można także wydrukowany materiał po-
wielić na kserokopiarce. Część materiałów może być realizowana w formie innej 
niż papierowa, np. w szkoleniach informatycznych ćwiczenia przygotowywane 
na nośnikach pamięci CD lub w wersji elektronicznej przesyłane drogą e-ma-
ilową. Średni koszt takich materiałów wyniesie ok. 100 zł na uczestnika. 
W celu zastosowania narzędzia należy podjąć działania niezbędne do dosto-
sowania terminów spotkań do realizowanych przez nich obowiązków zawodo-
wych. W tym celu należy przygotować wstępny harmonogram poszczególnych 
szkoleń. 
Proponowane rozwiązanie nie niesie za sobą dużych nakładów fi nansowych, 
co czyni je atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Całkowity koszt projektowania 
programu Intermentoringu oraz jego realizacji stanowi koszt materiałów szko-
leniowych 100 zł na osobę oraz poświęcony na naukę czas pracy (w zależności 
od stawki godzinowej w danym przedsiębiorstwie oraz liczby godzin ujętej 
w programie). 

2.7  Możliwe modyfi kacje i zmiany narzędzia 
Narzędzie, jakim jest Program Intermentoringu 50+, opracowano tak, aby 
możliwa była jego modyfi kacja. Umożliwienie wprowadzania zmian służy do-
stosowaniu zakresu treści programowych do potrzeb konkretnego stanowiska/
pracownika 50+. Proces modyfi kacji należy rozpocząć już na etapie identyfi ko-
wania potrzeb szkoleniowych, tzn. w rozdziale Intermentoring Planu Rozwoju 
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z udziałem Trenera Osobistego i Lekarza (PF9). Modyfi kacji mogą dokonywać 
sami uczestnicy – pracownicy 50+ i 35-, jak również Trener Osobisty. 
Zmian można dokonywać, dodając nowe kategorie umiejętności. Istnieje 
również możliwość rezygnacji z kategorii umiejętności nieistotnych z punktu 
widzenia pracownika czy pracodawcy. W przypadku gdy decydujemy się na 
zachowanie przyjętych kategorii umiejętności, możemy dokonywać modyfi kacji 
listy umiejętności. Wskazaną listę można rozszerzać o dodatkowe umiejętno-
ści, które uznamy za istotne dla rozwoju w obszarze danej kategorii. 
Tworząc program Intermentoringu, istotne jest zachowanie głównego założe-
nia, jakim jest wymiana wiedzy i umiejętności miedzy pracownikiem starszym 
(tu 50+) oraz młodszym (35-). 
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3.  Audyt i Strategia Zarządzanie 
Wiekiem w MŚP 50+ 
(Produkt Finalny 11)

3.1  Model Zarządzania Wiekiem 50+
Innowacja modelu dotyczy nowych rozwiązań w zakresie audytu MŚP pod ką-
tem możliwości wdrożenia PZW. W tym przypadku innowacją jest nowa proce-
dura audytu PZW dla MŚP uwzględniająca elementy Intermentoringu. 
Opracowane w wyniku testowania narzędzie Ankieta audytu MŚP w Strategii 
Zarządzania Wiekiem 50+ – PF11, jest produktem fi nalnym w zakresie mo-
delowych rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej 50+ w MŚP. 
Opracowane narzędzie służy dostosowaniu stanowiska pracownika 50+ do za-
stosowania Intermentoringu oraz wprowadzenia procedur zarządzania wiekiem 
PZW, z uwzględnieniem możliwości i potrzeb pracownika, charakterystyki zadań 
zawodowych, zasad organizacji pracy w fi rmie oraz faktycznych oczekiwań i po-
trzeb pracodawcy w stosunku do zadań pracownika i zasad rozliczania pracy, 
niezależnie od funkcjonujących w fi rmie uregulowań. Zastosowanie narzędzia 
zwiększy adaptacyjność i elastyczność pracowników 50+, a tym samym ułatwi 
im wykonywanie zadań zawodowych w zgodzie z interesami fi rmy.
Proces testowania wstępnie opracowanej Ankiety audytu MŚP oraz opinie 
członków Grupy Zarządzającej przesądziły o dokonaniu modyfi kacji wstępnej 
wersji Produktu Finalnego (PF11). 
Wstępną wersję produktu fi nalnego PF11 stanowiły trzy główne bloki diagno-
styczne, tj.:

  analiza potrzeb i dyspozycyjności pracownika
  analiza stanowiska pracy
  analiza procedur zarządzania wiekiem w fi rmie.

W trakcie procesu testowania została potwierdzona konieczność badania wyżej 
wymienionych aspektów przez pryzmat obszarów charakterystycznych dla pro-
cesu zarządzania wiekiem (zarządzanie zasobami ludzkimi w fi rmie – polityka 
ogólna, pozyskiwanie i dobór pracowników, procesy uczenia się w organizacji, 
planowanie karier zawodowych, stosowanie elastycznych form pracy i zatrud-
nienia, ochrona i promocja zdrowia, wewnątrzzakładowa fl uktuacja pracow-
ników, warunki zakończenia pracy, pracownicy 50+ – polityka organizacji). 
Ponadto rozszerzono ankietę o elementy, na podstawie których:

  audytor zbiera informacje dotyczące pracowników po 50. roku życia 
w oparciu o dokumentację istniejącą w MŚP lub w toku wywiadu z osobą 
zarządzającą (w przypadku braku dokumentów) – ankieta audytu, część I

  audytor zbiera dane statystyczne charakteryzujące przedsiębiorstwo na 
podstawie dokumentów kadrowych lub informacji uzyskanych od pracow-
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nika kadr (samodzielnie wypełniony arkusz ankiety lub wywiad) – ankieta 
audytu, część II.

Strukturę ankiety (część III) przeformułowano zgodnie z obszarami zarządza-
nia wiekiem, pozostawiając jednocześnie katalog pytań odpowiadający trzem 
blokom: analiza potrzeb i dyspozycyjności pracownika, analiza stanowiska 
pracy, analiza procedur zarządzania wiekiem w fi rmie (co pozostaje w zgodzie 
z pierwotnymi założeniami). Podejmowane działania testujące potwierdziły 
słuszność wstępnego założenia, jakim było pozyskiwanie danych podczas roz-
mowy z pracownikiem, bezpośrednim przełożonym nadzorującym pracę oraz 
pracodawcą (właścicielem fi rmy, kierownikiem decydującym o zatrudnieniu). 
Jednocześnie dopuszcza się możliwość zawężenia kręgu osób audytowanych 
w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, z uwagi na fakt, iż w tego typu 
fi rmach często właściciel pełni rolę bezpośredniego przełożonego czy pracow-
nika kadr. W takiej sytuacji audytor ogranicza kontakt do dwóch osób.
Wstępnie zakładano, że Ankieta audytu MŚP powinna zawierać po 15 pytań 
otwartych w każdym z trzech bloków diagnostycznych, co daje łączną liczbę 
45 pytań otwartych wymagających przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem, 
bezpośrednim przełożonym nadzorującym pracę oraz pracodawcą. Po zasto-
sowaniu wyżej opisanego standardu i uwzględnieniu możliwości wpisywania 
odpowiedzi w wersji papierowej ankiety uzyskano obszerne objętościowo na-
rzędzie, co nie zachęcało do korzystania z niego. Proces testowania wykazał 
konieczność zmodyfi kowania narzędzia w taki sposób, aby znacząco zmniejszyć 
jego objętość. 
Prowadzone w oparciu o wstępną wersję ankiety audyty pokazały, że rozbu-
dowana wersja papierowa uwzględniająca możliwość bieżącego zapisywania 
odpowiedzi jest nieskuteczna. Forma papierowa ogranicza zarówno audytora, 
jak i osobę udzielającą odpowiedzi, nie pozwala na modyfi kację pytań, w związ-
ku z czym utrudnia płynne przeprowadzanie wywiadu. Zrezygnowano więc 
z formy narzucającej konieczność udzielania odpowiedzi na każde z postawio-
nych pytań w formie pisemnej. Jednocześnie ograniczono się do zamieszczenia 
w ankiecie katalogu rekomendowanych pytań oraz ukierunkowania rozmowy 
poprzez sformułowanie celów do każdego z audytowanych obszarów. Pod ka-
talogiem pytań pozostawiono miejsce na krótkie notatki, które mogą stanowić 
źródło informacji w przypadku konieczności uzupełnienia zebranych informacji. 
Przyjęta forma pozwala audytorowi na prowadzenie rozmowy w dowolny spo-
sób, który pozwoli na skuteczne osiągnięcie postawionego celu. 
Reasumując, w każdym z wyznaczonych obszarów zarządzania wiekiem zo-
stał określony cel oraz katalog rekomendowanych pytań. Audytor ma możli-
wość kontrolowania przebiegu rozmowy i kształtowania jej w taki sposób, aby 
w dobrej atmosferze osiągnąć wyznaczony cel. Ponadto przyjazna atmosfera 
będzie sprzyjała uzyskaniu szczerych odpowiedzi oraz uzyskaniu dodatkowych 
informacji, które mogą zostać wykorzystane podczas spisywania rekomendacji. 
Podczas prowadzenia audytu z wykorzystaniem opisywanej ankiety wskazane 
jest wykorzystanie dyktafonu lub innego urządzenia pozwalającego na zare-
jestrowanie rozmowy. Rozwiązanie to pozwala audytorowi skupić uwagę na 
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budowaniu wzajemnego zaufania rozmówców oraz wychwytywaniu głównych 
wątków dotyczących stanowisk pracy obsadzonych pracownikami 50+. Wstęp-
na wersja ankiety, zakładająca bieżące sporządzanie szczegółowych notatek, 
nie sprzyjała prowadzeniu swobodnej dyskusji z rozmówcą i niosła ryzyko 
pominięcia cennych informacji. Rejestrowanie prowadzonej rozmowy nie wy-
klucza konieczności skorzystania z innych sposobów pozyskiwania informacji, 
jakimi są: poczta elektroniczna, strona internetowa fi rmy, faks, telefon, skype 
itp.
W procesie testowania dowiedziono, że najefektywniejszym sposobem reali-
zacji audytu jest wizyta w przedsiębiorstwie i bezpośrednie przeprowadzanie 
wywiadów z poszczególnymi osobami. Ponadto w celu uzupełnienia zebranych 
informacji stosowano kontakt telefoniczny. Najmniej skuteczny w tym przypad-
ku okazał się kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku 
informacji, jakie są zbierane z działu kadr, efektywne było również przekazanie 
ankiety pracownikowi do samodzielnego wypełnienia.
Zgodnie ze strategią wdrażania produktu fi nalnego ankieta audytu (PF11) mia-
ła zawierać tabelę rekomendacji składającą się z czterech podrozdziałów (reko-
mendowany rodzaj EFF, zakres dostosowania stanowiska pracy, zakres zmian 
formalnoprawnych, metody rozliczania pracy i oceny pracownika) dla wybranej 
procedury PZW. Proces testowania wykazał jednak szerszy kontekst problemu. 
Przedsiębiorstwa zaangażowane w proces testowania narzędzia nie posiadały 
wdrożonych strategii zarządzania wiekiem, jak również procedur tego doty-
czących. W związku z powyższym zrezygnowano z części rekomendacyjnej na 
poziomie ankiety. Podsumowując, dokument zarządzania wiekiem powstający 
w oparciu o wypracowane narzędzie będzie posiadał rekomendacje dotyczące 
pracowników po 50. roku życia w każdym z siedmiu obszarów. 

3.2  Ankieta audytu MŚP w Strategii 
Zarządzania Wiekiem 50+ (PF11)

Ankieta audytu MŚP, ukierunkowana na potrzeby pracowników po 50. roku 
życia, została wypracowana w oparciu o Strategię wdrażania projektu innowa-
cyjnego. Narzędzie jest elementem testowanego Modelu interwencji na rzecz 
utrzymania aktywności zawodowej 50+ w MŚP. Innowację modelu stanowi 
nowa procedura przeprowadzania audytu Polityki Zarządzania Wiekiem, która 
uwzględnia opinię trzech stron: pracodawcy, pracownika i jego bezpośredniego 
przełożonego, oraz bada możliwość wdrożenia Intermentoringu.
Ankieta audytu składa się z trzech części. Każda z części bada aspekt zarzą-
dzania wiekiem z innej perspektywy. 
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3.3  Elementy składające się na produkt fi nalny 
Na Produkt Finalny składają się:

  Informacje zebrane na podstawie dokumentacji istniejącej w MŚP  
– ankieta audytu, część I

Część pierwsza to arkusz stworzony do pracy na podstawie dokumentów funk-
cjonujących w fi rmie (ocena możliwości wdrożenia wybranych procedur PZW 
w stosunku do konkretnego pracownika na danym stanowisku pracy, wraz 
z uwagami dotyczącymi aspektów prawnych i organizacyjnych wdrożenia wy-
branej procedury). W części tej wyznaczono dziewięć obszarów, które należy 
analizować pod kątem pracowników 50+. Obszary te to:

  misja fi rmy, cele strategiczne, długotrwałe
  cele zarządzania ludźmi
  struktura organizacyjna
  zakładowy regulamin pracy
  regulamin wynagradzania
  system wynagradzania i premiowania, nagród pracowniczych (czy uwzględ-

niany jest dodatek stażowy, czy są dodatki funkcyjne i jakie, czy premio-
wane jest doświadczenie, czy jedynie efektywność)

  system rekrutacji
  regulamin funduszu socjalnego
  zakres obowiązków pracownika 50+.

Analiza służy ustaleniu, czy w dokumentach funkcjonujących w przedsiębior-
stwie uwzględniono zarządzanie wiekiem i szczególne potrzeby pracowników 
po 50. roku życia. 

  Dane statystyczne – ankieta audytu, część II
Część druga ankiety audytu to wytyczne dotyczące danych statystycznych 
charakteryzujących przedsiębiorstwo (ogólna liczba pracowników w podziale 
na płeć oraz wiek). Wyszczególniono w niej również sześć obszarów istotnych 
w procesie zarządzania wiekiem:

  wykształcenie
  długość stażu pracy u obecnego pracodawcy
  rodzaj umowy
  emerytura
  niepełnosprawność
  opieka nad osobą zależną.

Zebrane informacje zobrazują strukturę przedsiębiorstwa, a w efekcie końco-
wym posłużą jako dane, na podstawie których należy sformułować jego mocne 
i słabe strony (Analiza SWOT).
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  Arkusze wywiadów z kadrą kierowniczą i pracownikami – ankieta 
audytu, część III

Trzecia część ankiety to tematyczne arkusze umożliwiające pogłębienie infor-
macji w kolejnych obszarach (analiza potrzeb i dyspozycyjności pracownika, 
analiza stanowiska pracy oraz analiza procedur zarządzania wiekiem w fi rmie):

  zarządzanie zasobami ludzkimi w fi rmie – polityka ogólna
  pozyskiwanie i dobór pracowników
  procesy uczenia się w organizacji
  planowanie karier zawodowych
  stosowanie elastycznych form pracy i zatrudnienia
  ochrona i promocja zdrowia
  wewnątrzzakładowa fl uktuacja pracowników
  warunki zakończenia pracy
  pracownicy 50+ – polityka organizacji.

Audyt prowadzony w powyższych obszarach opiera się na informacjach zdoby-
tych na podstawie katalogu pytań otwartych, które należy zadać pracownikowi 
(osobie po 50. roku życia), jego bezpośredniemu przełożonemu (osobie nad-
zorującej pracę) oraz pracodawcy (właścicielowi fi rmy, kierownikowi decydu-
jącemu o zatrudnieniu).

  Ankieta audytu MŚP – elementy uzupełniające
Na etapie procesu testowania, w oparciu o informacje uzyskane od zaanga-
żowanych przedsiębiorców, jak również w efekcie pracy Grupy Zarządzają-
cej, podjęto decyzję o rozszerzeniu narzędzia podstawowego (Ankiety audytu 
MŚP). W odpowiedzi na oczekiwania przedstawicieli sektora MŚP opracowane 
zostały elementy uzupełniające, tj.:
MATRYCA STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM – to szablon zagadnień, 
które po rozwinięciu stanowią podstawę strategii zarządzania wiekiem przed-
siębiorstwa. Opracowana matryca składa się z części ogólnej oraz części sta-
nowiącej wyniki przeprowadzonego audytu. 
Część ogólna to opracowane już zagadnienia, które stanowią podstawę teore-
tyczną dla powstającego dokumentu. W skład tej części wchodzi charakterysty-
ka metodologii prac, które prowadzą do stworzenia dokumentu. Kolejne zagad-
nienie składające się na część ogólną to analiza uwarunkowań demografi cznych 
na rynku pracy w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Charakterystyka 
poszczególnych obszarów podlegających audytowi w zakresie zarządzania wie-
kiem to ostatni element ogólny.
Drugą część matrycy stanowią zagadnienia, które audytor opracowuje na pod-
stawie informacji zebranych w trakcie prac audytorskich. Założono, że audytor, 
który będzie korzystał z ankiety audytu, może samodzielnie opracować zebrane 
informacje. Posługując się matrycą, krok po kroku samodzielnie stworzy do-
kument polityki zarządzania wiekiem właściwy dla danego przedsiębiorstwa.
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KATALOG DOBRYCH PRAKTYK – z uwagi na brak specjalistów w dziedzinie 
zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach stworzono katalog rekomendo-
wanych rozwiązań w audytowanych obszarach zarządzania wiekiem. Reko-
mendowane rozwiązania to działania na rzecz pracowników 50+ sprzyjające 
utrzymaniu ich aktywności zawodowej.
INSTRUKCJA BUDOWANIA STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM – ele-
mentem spajającym narzędzie jest instrukcja budowania Strategii Zarządzania 
Wiekiem, która przeprowadza przedsiębiorcę przez kolejne etapy narzędzia, 
jakim jest ankieta audytu. Każdy przedsiębiorca korzystający z instrukcji ma 
możliwość przygotowania się do prac audytorskich.

  Instrukcja stosowania Produktu Finalnego
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3.4  Problem, na który odpowiada narzędzie 
Z punktu widzenia wydłużenia aktywności zawodowej starszych pracowników 
niezmiernie ważne są działania pracodawców wspierające ich. Jest to konieczne 
z uwagi na zmieniające się wraz z wiekiem możliwości pracowników, a także 
rosnące obciążenia związane z obowiązkami rodzinnymi.  
Jeden z problemów, jaki zidentyfi kowano w tym obszarze, to niewielki odse-
tek i dość niska intensywność działań wspierających podejmowanych przez 
pracodawców w odniesieniu do pracowników 50+. Problem ten może wynikać 
z niskiej świadomości pracodawców na temat konieczności wsparcia pracow-
ników w wieku starszym. 
Badania przeprowadzone w ramach realizacji projektu, ujęte w raport Uwarun-
kowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku ży-
cia, C. Sadowska-Snarska (red.), potwierdzają, że pracodawcy bardzo rzadko 
korzystają z instrumentów Zarządzania Wiekiem. Zatrudniają swoich pracow-
ników głównie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umów o pracę. 
Nie wdrażają rozwiązań z obszaru elastycznych form zatrudnienia. Pracownicy 
po 50. roku życia w obliczu trudności zdrowotnych czy też obowiązków opie-
kuńczych (wnuki, rodzice) są zmuszeni do rezygnacji z zatrudnienia. Pogłębia 
to problem przedwczesnej dezaktywacji zawodowej.
Marginalnie traktowany jest również temat promocji zdrowia. Pracodawcy czę-
sto traktują ten obszar jako prywatną sprawę pracowników. Nie są skłonni 
do modyfi kacji zakresu obowiązków z uwagi na zmieniające się możliwości 
fi zyczne starszych pracowników.
Przedsiębiorcy nie praktykują również w obszarze stopniowego przechodzenia 
na emeryturę poprzez stopniowe zmniejszanie wymiaru czasu pracy czy też 
przenoszenie pracownika w starszym wieku na inne, dogodniejsze, dopasowa-
ne do stanu zdrowia i umiejętności pracownika, stanowisko pracy.
Niejasna polityka przedsiębiorstw w odniesieniu do pracowników w wieku około 
emerytalnym budzi u nich niepokój, zniechęca do rozwoju własnych umiejęt-
ności, z czasem wzmacnia poczucie bezużyteczności.
Opracowane narzędzie jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Proces 
testowania wskazał, że wdrożenie innowacji przynosi wymierne korzyści 
bezpośrednio pracodawcom, natomiast pośrednio pracownikom 50+. 
Korzyści, na jakie wskazywali pracodawcy, to m.in.:

  uregulowanie, pod kątem wieku, procesu rekrutacji, co daje możliwość 
kierowania różnorodnością wiekową kadr, a co za tym idzie, różnorodnością 
wiedzy, umiejętności i doświadczeń

  możliwość projektowania wymiany wiedzy między pracownikami
  starannie zaplanowana ścieżka szkoleniowa pracowników przekładająca się 

na rozwój przedsiębiorstwa
  wdrożone rozwiązania, które sprzyjają godzeniu obowiązków zawodowych 

i rodzinnych.
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Korzyści dla pracowników 50+ to m.in.:
  stały rozwój dostosowany do wieku i wzmocnienie relacji między pracow-

nikami
  jasno określone warunki godzenia życia zawodowego i rodzinnego
  uregulowany aspekt odchodzenia z pracy pracowników starszych wzmac-

niający ich poczucie bezpieczeństwa.
Proponowany produkt jest innowacją w obszarze 50+. Do chwili obecnej na 
rynku nie było narzędzia, które służy wdrożeniu Polityki Zarządzania Wiekiem 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników po 50. roku życia. W ob-
liczu zjawiska, jakim jest „starzejące się społeczeństwo”, niezbędne są działa-
nia na rzecz wydłużenia aktywności 50+. 

3.5  Użytkownicy, którzy mogą stosować 
narzędzie

Przetestowane narzędzie może być użyte w każdej fi rmie w dziale HR czy 
bezpośrednio przez pracodawcę, może być narzędziem pracy doradcy 
personalnego planującego rozwój fi rmy, outplacement czy restrukturyzację. 
Elementy narzędzia mogą być również wykorzystywane przez doradców zawo-
dowych w instytucjach rynku pracy oraz w punktach doradczych świadczących 
wsparcie dla pracowników lub pracodawców w zakresie PZW. 
Prowadzony proces testowania wykazał, że przedsiębiorstwa z sektora MŚP 
preferują korzystanie z ankiety we własnym zakresie. Samodzielne tworzenie 
strategii zarządzanie wiekiem z uwzględnieniem potrzeb pracowników 50+ re-
dukuje koszt związany z zatrudnieniem do tego celu zewnętrznego specjalisty. 
Rozwiązanie to jest preferowane w szczególności przez mikro i małe przedsię-
biorstwa, wymaga zaangażowania w proces bezpośrednio właściciela fi rmy lub 
jednego z pracowników.  
W większych fi rmach, często o rozbudowanej strukturze, niezbędne jest zaan-
gażowanie specjalisty z zewnątrz do przeprowadzenia audytu oraz opracowania 
dokumentu wraz z rekomendacjami. Rozwiązanie to wymaga dodatkowych 
nakładów fi nansowych oraz czasu, jaki właściciel fi rmy, pracownik kadr i pra-
cownicy 50+ są zobowiązani poświęcić audytorowi.
Powyższe rozwiązania są równie efektywne. Znacząca różnica miedzy nimi to 
koszty związane ze stworzeniem samego dokumentu. Niezależnie od wybranej 
ścieżki postępowania narzędzie i Polityka Zarządzania Wiekiem powstająca 
w oparciu o zebrane informacje mają na celu wydłużenie aktywności zawodo-
wej pracowników po 50. roku życia.  
Opracowany dokument zawierający rekomendacje w każdym z obszarów za-
rządzania wiekiem powstaje w oparciu o ankietę audytu testowaną w przedsię-
biorstwach z obszaru MŚP. Ankieta audytu, zgodnie z pierwotnym założeniem, 
bada potrzeby i dyspozycyjność pracownika 50+, analizuje stanowiska pracy 
oraz procedury zarządzania wiekiem w fi rmie (jeżeli istnieją). Założenia te 
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nie powodują zawężenia grupy odbiorców do przedsiębiorstw z sektora MŚP. 
Z narzędzia mogą korzystać z powodzeniem przedstawiciele dużych fi rm, jak 
również doradcy personalni czy doradcy zawodowi oraz inne osoby, które będą 
posiadały niezbędną wiedzę do stworzenia polityki zarządzania wiekiem wraz 
z rekomendacjami.

3.6  Działania i nakłady niezbędne do 
zastosowania narzędzia 

Zgodnie z powyższym istnieją dwie ścieżki korzystania z opracowanego narzę-
dzia. Jedna z nich to tworzenie SZW we własnym zakresie, druga przewiduje 
zaangażowanie do tego celu zewnętrznego specjalisty. 
W zależności od wybranej ścieżki należy szacować koszty.
W przypadku kiedy przedsiębiorstwo zdecyduje się na opracowanie SZW 
w oparciu o opracowane narzędzie, we własnym zakresie nie ponosi nakładów 
fi nansowych związanych z procesem powstawania dokumentu. Niefi nansowy 
wkład, jaki należy wziąć pod uwagę, to oddelegowanie pracownika do zebra-
nia informacji zgodnie z ankietą audytu oraz czas niezbędny do opracowania 
dokumentu wraz z rekomendacjami.    
Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku zaangażowania audytora ze-
wnętrznego, specjalisty w dziedzinie zarządzania wiekiem. Wówczas należy 
uwzględnić koszt związany z pracą takiej osoby lub fi rmy. Ogólny koszt prze-
prowadzenia audytu, w oparciu o niniejsze narzędzie, to wydatek na poziomie 
1000-2500 zł. Minimalna kwota uwzględnia przypadek, gdy organizacja spo-
tkań nie wymaga dalekich dojazdów i wymagane jest spotkanie tylko z dwie-
ma osobami (pracodawca jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym oraz 
reprezentuje dział kadr), zaś maksymalna organizacja pełnego cyklu spotkań 
wraz z wydłużonym czasem potrzebnym na opracowanie zebranego materiału 
oraz rekomendacji. Czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów jest odle-
głość od fi rmy, dostępność wszystkich przewidzianych osób oraz czas potrzeb-
ny na udzielenie przez nich wszystkich niezbędnych informacji.
Istnieje jednak możliwość uniknięcia tych kosztów lub ich zminimalizowania 
dzięki możliwości korzystania z różnego rodzaju projektów współfi nansowa-
nych np. ze środków UE. Bezkosztowe może być również zaangażowanie do-
radców zewnętrznych, którzy działają w ramach organizacji non profi t. 
Na etapie testowania narzędzia dowiedziono, że istotne jest, aby audytor mógł 
dostosować je do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. 
W związku z powyższym narzędzie zostanie udostępnione w formie modyfi ko-
walnego pliku tak, aby każdy z zainteresowanych, na etapie przygotowywania 
się do audytu, mógł we własnym zakresie dokonać zmian. Jedyny element, 
jaki nie podlega modyfi kacji, to instrukcja budowania Strategii Zarządzania 
Wiekiem. 
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Pierwszym z elementów narzędzia, w którym występuje konieczność doko-
nania modyfi kacji, jest Matryca Strategii Zarządzania Wiekiem. Zagadnienia 
składające się na część ogólną matrycy zostały opracowane tak, aby tworzyły 
wyjściowy materiał teoretyczny dla przedsiębiorstw z woj. podlaskiego. Każdy 
z zainteresowanych przedsiębiorców otrzymuje materiał, który może modyfi ko-
wać w dowolny sposób. Istotne jest zachowanie kolejnych zagadnień. Możliwe 
jest również opracowanie zagadnień składających się na część ogólną matrycy 
od podstaw. Podejście takie zapewnia zachowanie zakresu podstaw teoretycz-
nych i umożliwia skorzystanie z gotowego szkicu, jak również daje możliwość 
opracowania zagadnień we własnym zakresie.
Edytowalna jest również ankieta audytu. Część I to tabela, którą można roz-
szerzyć o dodatkowe zagadnienia istotne dla przedsiębiorstwa, ujęte w do-
kumentach fi rmy lub niespisane, a funkcjonujące zasady. W części II ankiety 
(dane statystyczne) w przypadku pozyskania informacji wykraczających poza 
określony zakres istnieje możliwość rozszerzenia arkusza. Modyfi kacji podlega 
również część III ankiety. Ten element narzędzia można rozszerzyć o dodatko-
we pytania dotyczące wskazanych obszarów zarządzania wiekiem, jak również 
stworzyć arkusz dla innego, istotnego dla danego przedsiębiorstwa, obszaru. 
Istotne jest, aby zachować wyznaczone cele, a opracowując listę dodatkowych 
zagadnień/pytań, należy dążyć do ich osiągnięcia. Wszystkich modyfi kacji do-
konuje audytor tak, aby na etapie prowadzenia wywiadów z kolejnymi osobami 
zebrać wszystkie informacje niezbędne do stworzenia strategii zarządzania 
wiekiem.
Zaproponowane narzędzie pozwala na elastyczne dostosowanie jego struk-
tury do potrzeb audytowanego przedsiębiorstwa. Narzędzie było testowane 
w przedsiębiorstwach z sektora MŚP i wdrożenie innowacji, z jaką jest ono 
związane, w żadnym z przypadków nie wymagało zgody instytucji/organizacji 
trzeciej. Ponadto żadne z przedsiębiorstw nie wprowadzało zmian organizacyj-
nych oraz prawnych. 

3.7  Możliwe modyfi kacje i zmiany narzędzia 
Na etapie testowania narzędzia dowiedziono, że istotne jest, aby audytor mógł 
dostosować je do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. 
W związku z powyższym narzędzie zostanie udostępnione w formie modyfi ko-
walnego pliku tak, aby każdy z zainteresowanych, na etapie przygotowywania 
się do audytu, mógł we własnym zakresie dokonać zmian. Jedyny element, 
jaki nie podlega modyfi kacji, to instrukcja budowania Strategii Zarządzania 
Wiekiem. 
Pierwszym z elementów narzędzia, w którym występuje konieczność doko-
nania modyfi kacji, jest Matryca Strategii Zarządzania Wiekiem. Zagadnienia 
składające się na część ogólną matrycy zostały opracowane tak, aby tworzyły 
wyjściowy materiał teoretyczny dla przedsiębiorstw z woj. podlaskiego. Każdy 
z zainteresowanych przedsiębiorców otrzymuje materiał, który może modyfi ko-
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wać w dowolny sposób. Istotne jest zachowanie kolejnych zagadnień. Możliwe 
jest również opracowanie zagadnień składających się na część ogólną matrycy 
od podstaw. Podejście takie zapewnia zachowanie zakresu podstaw teoretycz-
nych i umożliwia skorzystanie z gotowego szkicu, jak również daje możliwość 
opracowania zagadnień we własnym zakresie.
Edytowalna jest również ankieta audytu. Część I to tabela, którą można roz-
szerzyć o dodatkowe zagadnienia istotne dla przedsiębiorstwa, ujęte w do-
kumentach fi rmy lub niespisane, a funkcjonujące zasady. W części II ankiety 
(dane statystyczne) w przypadku pozyskania informacji wykraczających poza 
określony zakres istnieje możliwość rozszerzenia arkusza. Modyfi kacji podlega 
również część III ankiety. Ten element narzędzia można rozszerzyć o dodatko-
we pytania dotyczące wskazanych obszarów zarządzania wiekiem, jak również 
stworzyć arkusz dla innego, istotnego dla danego przedsiębiorstwa, obszaru. 
Istotne jest, aby zachować wyznaczone cele, a opracowując listę dodatkowych 
zagadnień/pytań, należy dążyć do ich osiągnięcia. Wszystkich modyfi kacji do-
konuje audytor tak, aby na etapie prowadzenia wywiadów z kolejnymi osobami 
zebrać wszystkie informacje niezbędne do stworzenia strategii zarządzania 
wiekiem.
Zaproponowane narzędzie pozwala na elastyczne dostosowanie jego struktury 
do potrzeb audytowanego przedsiębiorstwa. 



Strona 50

4.  Program prac Lokalnej Koalicji na 
rzecz MŚP 50+ (Produkt Finalny 12)

4.1  Model lokalnej współpracy na rzecz 
aktywności zawodowej 50+

Model lokalnej współpracy na rzecz aktywności zawodowej 50+ stanowi inno-
wacyjny produkt będący elementem modelu interwencji na rzecz utrzymania 
aktywności zawodowej pracowników 50+ w MŚP. Model ten integruje działania 
„Otoczenia pracowników 50+”, tj. instytucji rynku pracy, przedsiębiorców, in-
stytucji społecznych, doradczych, szkoleniowych, lokalnych mediów wokół pro-
blematyki aktywności zawodowej 50+ z zastosowaniem produktów fi nalnych 
projektu wypracowanych w obszarze problemowym pracowników 50+ w MŚP.
Model ten skierowany jest do lokalnych instytucji planujących zawarcie po-
rozumienia prowadzącego do wypracowania wspólnych partnerskich działań 
w zakresie poprawy aktywności zawodowej pracowników po 50. roku życia 
zatrudnionych w sektorze prywatnym MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). 
Dotyczy on zarówno instytucji publicznych, jak i prywatnych podmiotów, któ-
rych misją jest bezpośrednie działanie w obszarze problemowym lub które 
w sposób pośredni mogą oddziaływać na ten obszar. W szczególności podmio-
tami, do których skierowany jest model, są:

  Instytucje rynku pracy (PUP, instytucje szkoleniowe)
  Lokalne instytucje społeczne (MOPS, GOPS)
  Przedstawiciele władz lokalnych (starostwo powiatowe, urząd miasta)
  Lokalnie działające organizacje pracodawców
  Lokalne przedsiębiorstwa 
  Lokalne grupy działania
  Instytucje doradcze
  Instytucje promujące zajęcia sportowo-rekreacyjne
  Podmioty systemu oświaty
  Służby mundurowe.

Model lokalnej współpracy dotyczy wypracowania rozwiązań służących utwo-
rzeniu i moderowaniu lokalnej współpracy na rzecz utrzymania aktywności 
zawodowej pracowników 50+ w MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem zasto-
sowań produktów fi nalnych projektu w praktyce instytucji tworzących Lokalną 
Koalicję. Kluczowym elementem modelowego rozwiązania jest wzór lokalnej 
strategii działania, kształtującej lokalny nurt polityki. Innowacja tego modelu 
dotyczy adaptacji sprawdzonych rozwiązań w stosunku do nowego problemu 
społecznego, jakim jest aktywność zawodowa osób 50+ w MŚP. W tym przy-
padku innowacją jest schemat tworzenia i moderowania lokalnej koalicji zmo-
dyfi kowany o aspekt włączenia w nią lokalnych MŚP i instytucji szkoleniowych 



Strona 51

w zakresie Intermentoringu oraz włączenia w strategię działania pozostałych 
produktów fi nalnych. Na model składa się wypracowany i przetestowany inno-
wacyjny Produkt Finalny: Program prac Lokalnej Koalicji na rzecz 50+ w MŚP 
wraz ze wzorem strategii działania (PF12).
Model ten uwzględnia kompleksowe podejście do współpracy lokalnych podmio-
tów społeczno-gospodarczych. Zakłada konkretny program spotkań i warszta-
tów prowadzących do opracowania lokalnej strategii działania. Wykorzystuje 
i upowszechnia doświadczenia i dobre praktyki, rekomendacje z testowania 
pozostałych modelowych rozwiązań w zakresie realizacji usług doradczo-szko-
leniowych w oparciu o Plan Rozwoju z udziałem Trenera Osobistego i Lekarza 
(PF9) i Program Intermentoringu 50+ (PF10), Ankietę audytu MŚP w PZW 50+ 
(PF11). Model jest receptą na stworzenie lokalnej grupy partnerskiej, której 
celem będzie wypracowanie strategii wspólnego działania na rzecz wydłużenia 
aktywności zawodowej pracowników po 50. roku życia. 

4.2  Elementy składające się na Produkt Finalny 
Na Produkt Finalny składają się:

  Program prac Lokalnej Koalicji na rzecz 50+ w MŚP
Pierwsze prace Lokalnej Koalicji obejmowały cykl pięciu czterogodzinnych 
warsztatów moderowanych przez przedstawiciela lidera oraz niezależnego co-
acha i stratega. Celem warsztatów było udzielenie odpowiedzi na kluczowe, 
strategiczne pytania związane z rolą, wizją i misją koalicji, określenie celów 
oraz zaplanowanie działań do realizacji.
Tematy warsztatów:

  funkcjonowanie lokalnej koalicji na rzecz wydłużania aktywności zawodo-
wej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP

  obszary zarządzania wiekiem a metody/sposoby wydłużania aktywności 
zawodowej pracowników 50+ w MŚP

  Intermentoring jako metoda prowadząca do wydłużania aktywności zawo-
dowej pracowników 50+ w MŚP

  strategia działania lokalnej koalicji na rzecz wydłużania aktywności zawo-
dowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP 
na lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnowskiego

  przyjęcie strategii działania na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 
pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP na 
lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnowskiego.

Ponadto program zawiera: wymagania w stosunku do moderatora; zasady oraz 
sposoby doboru instytucji do udziału w warsztatach.
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  Strategia działania Lokalnej Koalicji
Partnerzy koalicji wypracowują rozwiązanie w postaci strategii działania na 
rzecz wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania 
zasad zarządzania wiekiem w MŚP. Strategia zawiera:

  Opis obszaru problemowego objętego strategią
  Analizę SWOT dla sytuacji zawodowej grupy 50+ w sektorze MŚP na terenie 

powiatu hajnowskiego
  Cel strategiczny i cele szczegółowe partnerstwa oraz planowane do reali-

zacji ogólne działania
  Zasady współpracy, odpowiedzialność
  Formy fi nansowania działań, ze szczególnym uwzględnieniem projektów 

PO KL
  Szczegółowe działania.

  Instrukcja stosowania Produktu Finalnego

4.3  Problem, na który odpowiada narzędzie 
Narzędzie odpowiada na zdefi niowany problem dotyczący braku modelowych 
rozwiązań w zakresie utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50. 
roku życia zatrudnionych w MŚP – z uwzględnieniem zagadnień zarządzania 
wiekiem oraz wdrażania praktycznych rozwiązań z zakresu Intermentoringu 
(Laboratorium MŚP). 
Z roku na rok społeczeństwo polskie staje się coraz starsze. Zmniejsza się 
liczba osób młodych wchodzących na rynek pracy, z powodu nie tylko starze-
nia się społeczeństwa, ale także migracji ludzi młodych. Przybywa tych, któ-
rzy stają się nieaktywni zawodowo z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego 
bądź w wyniku przejścia na wcześniejsze świadczenia emerytalne. 56 lat – to 
przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce. Pod tym względem jest 
to najniższy wskaźnik w całej Europie. Możliwość uzyskania wcześniejszych 
świadczeń emerytalnych odbija się na niskiej aktywności zawodowej ludności 
w przedziale 55-64 lata. 
Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na wysokie 
dysproporcje w udziale osób w wieku 50+ w ogólnej liczbie zatrudnionych 
w sektorze publicznym i prywatnym. Pracownicy 45+ stanowią jedynie 27,6 
proc. zatrudnionych w sektorze prywatnym wobec 41,9 proc. w sektorze pu-
blicznym. Odpowiednio w tych sektorach udział 55+ wynosi 7,5 proc. i 11,7 
proc., zaś 65+ w sektorze prywatnym jest trzykrotnie mniejszy niż w sektorze 
publicznym (0,4 proc. w stosunku do 1,2 proc.). Dane te wskazują, iż fi rmy 
sektora publicznego stwarzają lepsze warunki utrzymania aktywności zawo-
dowej 50+.
Do najważniejszych wyzwań rozwojowych dekady 2012-2020 należy zmiana 
proporcji między ludnością w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Problem 
polega nie tylko na wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym o dwa mln, 
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czyli na przyśpieszeniu procesu starzenia się ludności. 
W 2010 roku osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 13,5 proc. ogółu ludności, 
10 lat później – 18,5 proc. Szybki wzrost obciążenia osób w wieku produkcyj-
nym osobami w wieku poprodukcyjnym (z 26 osób w wieku poprodukcyjnym 
przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2010 r. do 37 w 2020 r.) 
wynika z jednoczesnego spadku zasobów pracy nieco o ponad dwa mln.
Według prognoz Eurostat:

  w 2060 roku liczba ludności w Polsce spadnie do 32,7 mln (spadek o 14,3 
proc.)

  liczba ludności powyżej 65. roku wzrośnie z 13,5 proc. do 34,5 proc.
  proces pogorszenia struktury demografi cznej będzie w Polsce znacznie 

głębszy niż średnio w całej UE (będzie wyższy od średniej unijnej o pięć 
punktów procentowych)

  starzenie się społeczeństwa powoduje wzrost kosztów opieki zdrowotnej, 
a także kosztu wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, przy mniejszej 
liczbie osób w wieku produkcyjnym, a więc mogących zapewnić sfi nanso-
wanie tych świadczeń.

Rynek pracy:
  spadek liczby osób w wieku produkcyjnym po 2020, braki siły roboczej
  starzenie się zasobów pracy
  okresowo – spadek zasobów kompensowany przez wzrost udziału osób 

starszych w rynku pracy
  konsekwencja malejących zasobów: spadkowy trend tempa wzrostu go-

spodarczego
  kompensacja przez wzrost wydajności, a także dłuższy czas aktywności 

zawodowej
  nie ma żadnego potwierdzenia teza o niższej wydajności osób starszych 

(wykształcenie, doświadczenie)
  problem: szybkość przemiany technologicznej, „starzenie się” kapitału 

ludzkiego (niedostosowanie, wykluczenie – kształcenie ustawiczne jako 
remedium?).

Stosowanie narzędzia generuje korzyści dla przedsiębiorców oraz pracowników 
po 50. roku życia. Główne korzyści wskazywane przez przedsiębiorców:

  wspólne działanie na rzecz pracowników 50+
  upowszechnienie Intermentoringu
  upowszechnienie zarządzania wiekiem.

Korzyści dla pracowników 50+:
  kształtowanie postawy otwartości, w tym gotowości na zmiany, łamania 

stereotypów dotyczących osób 50+
  identyfi kacja potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem aspektu wieku. 
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4.4  Użytkownicy, którzy mogą stosować 
narzędzie

Narzędzie z założenia zostało przygotowane do stosowania przez lokalne in-
stytucje planujące zawarcie porozumienia prowadzącego do wypracowania 
wspólnych partnerskich działań w zakresie poprawy aktywności zawodowej 
pracowników po 50. roku życia zatrudnionych w sektorze prywatnym MŚP. 
Stosowane może być ono zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne 
podmioty, których misją jest bezpośrednie działanie w obszarze problemowym 
lub które w sposób pośredni mogą oddziaływać na ten obszar. 
W szczególności użytkownicy, którzy mogą stosować narzędzie, to:

  Instytucje rynku pracy (PUP, instytucje szkoleniowe)
  Lokalne instytucje społeczne (MOPS, GOPS)
  Przedstawiciele władz lokalnych (starostwo powiatowe, urząd miasta)
  Lokalnie działające organizacje pracodawców
  Lokalne przedsiębiorstwa 
  Lokalne grupy działania
  Instytucje doradcze
  Instytucje promujące zajęcia sportowo-rekreacyjne
  Podmioty systemu oświaty
  Służby mundurowe.

Program warsztatów i wzór strategii wypracowany w ramach warsztatu wraz 
z instrukcją tworzenia i moderowania porozumienia może być zastosowany 
przez każdą instytucję inicjującą lokalną współpracę w dowolnym temacie ryn-
ku pracy czy polityki społecznej. Uniwersalność narzędzia dotyczy w pewnej 
mierze problematyki współpracy i założonych celów, jednak ogólne obszary 
współpracy wyznaczone są przez skład instytucji poddanych testowaniu.
Narzędzie to uwzględnia kompleksowe podejście do współpracy lokalnych 
podmiotów społeczno-gospodarczych. Zakłada konkretny program spotkań 
i warsztatów prowadzących do opracowania lokalnej strategii działania. Wy-
korzystuje i upowszechnia doświadczenie i wypracowane dobre praktyki. Na-
rzędzie to przedstawia tworzenie lokalnej grupy partnerskiej, której celem 
jest wypracowanie strategii wspólnego działania na rzecz poprawy aktywności 
zawodowej pracowników po 50. roku życia zatrudnionych w sektorze prywat-
nym MŚP. 

4.5  Działania i nakłady niezbędne do 
zastosowania narzędzia 

Model lokalnej współpracy na rzecz aktywności zawodowej 50+ stanowi inno-
wacyjny produkt będący elementem modelu interwencji na rzecz utrzymania 
aktywności zawodowej pracowników 50+ w MŚP. Uwzględnia on kompleksowe 
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podejście do współpracy lokalnych podmiotów społeczno-gospodarczych. Za-
kłada konkretny program spotkań i warsztatów prowadzących do opracowania 
lokalnej strategii działania. Wykorzystuje i upowszechnia doświadczenia i do-
bre praktyki, rekomendacje z testowania pozostałych modelowych rozwiązań 
w zakresie realizacji usług doradczo-szkoleniowych w oparciu o Plan Rozwoju 
z udziałem Trenera Osobistego i Lekarza (PF9), Program Intermentoringu 50+ 
(PF10) i Ankietę audytu MŚP w PZW 50+ (PF11). 
Listę doboru podmiotów lokalnej koalicji buduje inicjator, odwołując się do 
swoich doświadczeń, znajomości potencjału poszczególnych podmiotów, ich 
możliwości w zakresie oddziaływania na analizowany problem. Ważne jest 
dokładne zidentyfi kowanie wszystkich środowisk związanych bezpośrednio 
i pośrednio z tematem utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ 
w MŚP. Wprowadzenie dużej różnorodności w zakresie form organizacyjnych, 
odpowiedzialności, zakresu działania wpłynie na wypracowanie efektywnych 
rozwiązań na danym obszarze. Zaproszenia mogą zostać przesłane drogą 
elektroniczną, faksem oraz pocztą tradycyjną. Wykorzystane mogą być także 
osobiste spotkania przedstawicieli inicjatora z potencjalnymi partnerami. Nie 
ma obowiązku, aby na każdym spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy. 
Zalecane jest, aby na pierwszym spotkaniu pojawili się wszyscy. Spotkania 
koalicjantów można podzielić na poszczególne tematy – obszary problemowe, 
w których uczestniczyć będzie część partnerów zgodnie z ich działalnością.
Partnerzy koalicji wypracują rozwiązania w postaci strategii działania na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad 
zarządzania wiekiem w MŚP. Spotkania lokalnej koalicji obejmują pięć warsz-
tatów o następującej tematyce:

  funkcjonowanie lokalnej koalicji na rzecz wydłużania aktywności zawodo-
wej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP

  obszary zarządzania wiekiem a metody/sposoby wydłużania aktywności 
zawodowej pracowników 50+ w MŚP

  Intermentoring jako metoda prowadząca do wydłużania aktywności zawo-
dowej pracowników 50+ w MŚP

  strategia działania lokalnej koalicji na rzecz wydłużania aktywności zawo-
dowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP 
na lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnowskiego

  przyjęcie strategii działania na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 
pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP na 
lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnowskiego.

Stosowanie narzędzia nie wymaga zabezpieczenia wysokich nakładów fi nan-
sowych. Koszty, jakie zostają poniesione w trakcie realizacji działań przy za-
stosowaniu narzędzia, związane są z organizacją warsztatów (wynajmem sali, 
cateringiem) oraz zatrudnieniem mediatorów prowadzących warsztaty. Do 
efektywnego działania (efektywnej pracy) koalicji, w każdym spotkaniu warsz-
tatowym konieczna jest obecność moderatora będącego inicjatorem działań 
oraz moderatora zewnętrznego.
Nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia mogą być fi nansowane z takich 
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źródeł, jak: 
  fundusz socjalny w MŚP i instytucjach 
  środki pochodzące z darowizny i sponsoringu
  środki pochodzące z budżetu państwa
  środki pochodzące z budżetu gminy
  środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  środki z programów transgranicznych
  środki z programów międzynarodowych. 

4.6  Możliwe modyfi kacje i zmiany narzędzia
Model lokalnej współpracy na rzecz aktywności zawodowej 50+ można mody-
fi kować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb danego powiatu, gminy, 
przedsiębiorstwa lub specyfi ki stanowiska pracy.
Modyfi kowane mogą być m.in.:

  metody rekrutacji uczestników lokalnych porozumień: rozmowy indy-
widualne, list, zaproszenie, spotkanie informacyjne, badanie fokusowe. 
Rekomendowane są metody najefektywniejsze w zakresie skuteczności 
rekrutacji i efektywnego udziału instytucji w pracach koalicji 

  działania identyfi kacji pozyskiwania danych: wywiad bezpośredni w fi rmie, 
wywiad telefoniczny, analiza dostępnych danych w internecie, wywiad bez-
pośredni z pracownikiem, ankieta elektroniczna

  rozwiązania logistyczne w zakresie prowadzenia warsztatów: czas trwania, 
lokalizacja, rodzaj pracy, profi l moderatora. Rekomendowane będą rozwią-
zania prowadzące do aktywnego udziału wszystkich instytucji w pracach 
warsztatowych oraz pod kątem jakości i zakresu przygotowanej koalicji.

Można dokonywać zmian w modelu lokalnej współpracy na rzecz aktywności 
zawodowej pracowników 50+, którą powinien przeprowadzić inicjator działania 
w porozumieniu z moderatorami prowadzącymi warsztaty. Zgodnie z rekomen-
dacjami Program prac lokalnej koalicji na rzecz 50+ w MŚP wraz ze wzorem 
strategii działania stanowi wymagane minimum do opracowania w sposób 
efektywny i miarodajny modelowego rozwiązania lokalnej współpracy na rzecz 
utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ w MŚP. Jednakże można 
dokonać ich rozszerzenia bądź zmniejszenia, co jednak może skutkować obni-
żeniem efektywności prowadzonych działań w powyższym zakresie. W każdych 
zajęciach warsztatowych określono cel, który powinien być osiągnięty, a tym 
samym zaproponowany zakres zagadnień może być dowolnie zmodyfi kowa-
ny. W przekonaniu zespołu opracowującego narzędzie składające się z pięciu 
spotkań warsztatowych powinno ono zmierzać do uzyskania opracowania stra-
tegii działania na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej pracowników 50+ 
oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP. Zaproponowane narzędzie 
pozwala na elastyczne dostosowanie jego struktury do potrzeb danego powia-
tu, gminy, przedsiębiorstwa.
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Poniższy kwestionariusz ma za zadanie określić poziom dostosowania 
umiejętności i kwalifi kacji zawodowych pracowników po 50. roku życia 
zatrudnionych w MŚP do pełnionych funkcji zawodowych.

Przeprowadzany wywiad ma charakter poufny. Uzyskane informacje 
opracowane zostaną w postaci zbiorczej analizy bez uwzględnienia da-
nych osobowych, służyć będą opracowaniu programów szkoleniowych 
dla osób uczestniczących w szkoleniach.

1. Proszę podać trzy zalety, jakimi charakteryzują się Pana/Pani pracownicy 
po 50. roku życia
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Proszę podać trzy wady, jakimi charakteryzują się Pana/Pani pracownicy 
po 50. roku życia
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy Pana/Pani zdaniem stan zdrowia ma wpływ na efektywność pracy 
osób po 50. roku życia? (Odpowiedź uzasadnić)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Czy Pana/Pani zdaniem kształcenie/udział w szkoleniach pracowników po 
50. roku życia podniesie ich efektywność zawodową?

  Tak
  Nie, dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy Pana/Pani zdaniem wzajemna nauka pracowników 50+ i 35- wzmac-
nia pozytywne relacje między nimi i buduje ich wzajemny autorytet?

  Tak
  Nie, dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Czy Pana/Pani zdaniem pracownicy po 50. roku życia posiadają cenną 
wiedzę zawodową, którą mogliby wykorzystywać przez kolejne lata swojej 
pracy? 

  Tak
  Nie, dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Ankieta 

1. Oczekiwania pracodawcy w odniesieniu do udzia-
łu w szkoleniach pracowników po 50. roku życia: 

  Podniesienie kwalifi kacji zawodowych pracow-

ników

  Podniesienie umiejętności w zakresie obsługi 

komputera

  Podniesienie umiejętności w zakresie obsługi 

internetu

  Dostosowanie umiejętności zawodowych pra-

cowników do potrzeb przedsiębiorstwa

  Zwiększenie motywacji i chęci do pracy pracow-

ników

  Podniesienie efektywności pracowników

1 - Uważam za niepotrzebne
5 - Uważam za konieczne

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Dziękujemy za opinie!



Materiały doradczo-szkoleniowe 50+

„INNOWACJE 50+. 
Program testowania 

i wdrażania innowacyjnych metod utrzyma-
nia 

aktywności zawodowej pracowników 
po 50. roku życia”

                  
Biuro Projektu: Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku, 15-732 Bia ystok, ul. Choroszcza ska 31, tel./fax 48 85 6525062, www.pracujemy50plus.pl 
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DANE PRACOWNIKA:

Imię uczestnika:

Nazwisko uczestnika:

Zajmowane stanowisko:

Data urodzenia:

Wyuczony zawód:

Miejsce pracy:

Dopuszczam możliwość kontaktu z moim 
bezpośrednim przeło-żonym/pracodawcą tak □              nie □

Przystępujesz do programu testowania i wdrażania innowacyjnych metod 
utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50. roku życia. Będzie to 
dla Ciebie czas wielu przemyśleń, analiz, poszukiwań, a czasami wątpliwości. 
Zanim przyjdą nowe pomysły, rozwiązania i zapadną nowe decyzje w Twojej 
karierze zawodowej – Twój Osobisty Trener oraz Lekarz pomoże Ci w diagnozie 
Twoich potrzeb rozwojowych i szkoleniowych. Opracowane narzędzia oraz fa-
chowa pomoc specjalistów pozwolą Ci na zbudowanie „osobistego kompendium 
wiedzy” o sobie samym oraz wspomogą budowanie Twojej kariery zawodowej, 
pomogą w ukierunkowaniu Twoich zainteresowań zawodowych, a tym samym 
pozwolą na pełnienie nowych ról zawodowych. Wiedz, ze pracownicy po 50. 
roku życia stanowią cenny kapitał intelektualny we współczesnym przedsię-
biorstwie i Ty jesteś tego najlepszym przykładem. Pamiętaj, że współczesne 
uwarunkowania na rynku pracy wymuszają na pracownikach ciągłe podnosze-
nie kwalifi kacji, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy. Od tych czynników 
zależy Twoja pozycja i wartość, jaką wnosisz do organizacji. Przystępujesz do 
budowania swojego PLANU ROZWOJU OSOBISTEGO.

Życzymy powodzenia!
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Predyspozycje:
  to wrodzone lub nabyte dyspozycje i skłonności do czegoś
  to sprawność w zakresie jakiejś dziedziny
  specyfi czny zestaw cech indywidualnych
  to cechy indywidualne o charakterze poznawczym, emocjonalnym, oso-

bowościowym, motywacyjnym, społecznym
  indywidualne predyspozycje, osobowość i potrzeby każdego człowieka  

są różne, ważne jest, aby zgodnie z nimi motywować ludzi do działania  
i podejmowania nowych ról zawodowych.



Strona 66

Ćwiczenie 1. Określ swój typ osobowości 

Na podstawie: Słowikowski M., Curlej T., 2006.

Przeczytaj uważnie każde pytanie i udziel odpowiedzi poprzez przyznanie:
0 punktów za „nie”
1 punktu za „tak”
Ważne wskazówki:

  Tam, gdzie odpowiedziałbyś „raczej nie” albo „czasami tak”, przyznawaj 0 
punktów, gdyż pytania dotyczą przeważających tendencji w motywacji, nie 
zaś wyjątkowych reakcji. Uzyskane punkty nanieś do tabeli pod testami.

  Udzielone odpowiedzi powinny odzwierciedlać Twoje zachowania i przeko-
nania z okresu całego życia. Szczególnie ważne są motywacje pierwotne, 
szczególnie z pierwszych dziesięciu lat dorosłego życia. Na nich się opieraj.

  Zrezygnuj z myślenia „chciałbym, by tak było”, na rzecz odwołania się 
do konkretnych sytuacji i stwierdzenia faktów.

  Pamiętaj, że nie ma dobrych i złych typów osobowości, a jedynie każdy 
ma określone szanse i ograniczenia, a najważniejsze jest ich rozpoznanie. 

  Test jest testem pozytywnym, nie zawiera podchwytliwych pytań. Udziele-
nie szczerych odpowiedzi daje wiarygodny rezultat.

Lp. Zestaw pytań dla typu 1

1 Czy zawsze masz silną potrzebę postępowania w sposób zgodny 
z przepisami, normami, regulaminami obowiązującymi w pracy?

2 Czy wszystko, co robisz w pracy, starasz się robić dokładnie, z naj-
większą starannością?

3 Czy jesteś tak zajęty tym, co powinieneś robić albo musisz zrobić 
w pracy, że nie masz czasu na pytanie o sens życia?

4 Czy uważasz, że ludzie powinni spełniać określone standardy zachowa-
nia?

5 Czy zdarza Ci się popadać w gniew, kiedy nie możesz dokładnie wyko-
nać wszystkich zaplanowanych zadań?   

6 Kiedy przytłacza Cię natłok spraw nie do opanowania, czy ogarnia Cię 
wówczas zniechęcenie i marzysz o innej pracy?

7 Czy masz ochotę (choćby mimowolną) do poprawienia po innych tego, 
co Twoim zdaniem można było wykonać lepiej?  

8 Czy tęsknisz czasami za spontanicznością i uważasz, że masz jej za 
mało?

9 Czy irytuje Cię, gdy ktoś rozprasza Cię podczas pracy?

10 Czy lubisz planować zadania dla siebie i otoczenia? 
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11 Czy przejawiasz tendencję do zbyt krytycznej oceny swoich działań?

12 Czy masz tendencję do częstej analizy przeszłości i wyrzucania sobie 
zaniechań albo błędów? 

13 Jeśli jesteś przemęczony, czy masz wówczas tendencję do skupiania 
się na błędach?

14 Czy sądzisz, że jeśli ludzie za bardzo skupiają się na swoich zachcian-
kach, doprowadza ich to do upadku wartości?

15 Czy zauważasz u siebie tendencję do porównywania wszystkiego 
i wszystkich?

16 Czy uważasz, że każdy problem ma z reguły jedno najlepsze rozwiąza-
nie?

Lp. Zestaw pytań dla typu 2

1 Czy jest Ci przykro albo jesteś wręcz wściekły, gdy ktoś, komu okaza-
łeś pomoc, nie potrafi  tego docenić?

2 Czy zadania związane z planowaniem, odbywaniem długich zebrań, 
omawianiem szczegółów budzą w Tobie niechęć?

3 Czy masz tendencję do tworzenia „parasoli ochronnych” dla młodszych 
członków swojego zespołu, współpracowników?

4 Czy masz tendencję do ciągłego sprawdzania stanu emocjonalnego 
partnerów zawodowych?

5 Czy interesują Cię osoby niedostępne, sprawy, do których nie masz 
dostępu?

6 Czy czerpiesz radość i spełnienie z niesienia pomocy innym ludziom?

7 Czy uważasz, że ludzie znajdują w Tobie słuchacza pełnego empatii 
i zrozumienia zawsze, kiedy trapi ich jakiś problem?

8 Czy wolisz pracę związaną z okazywaniem zainteresowania drugim 
człowiekiem od „abstrakcyjnej dłubaniny”?

9 Czy masz czasami wrażenie, że przez swoją wrodzoną otwartość na 
ludzi bywasz wykorzystywany?

10 Czy potrafi sz nie szczędzić energii i czasu, nawet ze stratą dla siebie, 
jeśli ktoś potrzebuje pomocy?

11 Czy zbyt często pochopnie podejmujesz się zadań przekraczających 
Twoje możliwości, gdy ktoś potrzebuje wsparcia lub pomocy?

12 Czy jesteś wrażliwy na cierpienie ludzi, zwierząt, los planety i tak od-
biera Cię otoczenie?

13 Czy zdarza Ci się oddać ostatnie pieniądze komuś, kto ich bardziej po-
trzebuje, myśląc, że Ty sobie i tak jakoś poradzisz?

14 Czy masz czasami takie odczucia, że dostosowując się do potrzeb in-
nych, jesteś nieszczery wobec nich i siebie?

15 Czy szacunek do drugiego człowieka może być dla Ciebie inspiracją do 
dużych poświęceń na jego rzecz?

16 Czy czasem uważasz, że nie jesteś taki zły, a kiedy indziej wydaje Ci 
się, że oszukujesz ludzi i jesteś nikim?
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Lp. Zestaw pytań dla typu 3

1 Czy utrata uznania, poważania, szacunku otoczenia byłaby dla Ciebie 
bolesna?

2 Czy potrafi sz dobrze skrywać swoje rozterki i problemy, tak że otocze-
nie widzi Cię jako człowieka zadowolonego z życia?

3 Czy uważasz, że jeśli pozwolisz sobie na zbytnie zbliżenie do kogoś, to 
będziesz zagrożony manipulacją?

4 Czy realizacja zamierzeń i celów daje Ci poczucie spełnienia, a gdy 
pojawia się ich brak, opuszczają Cię chęci do działania?

5 Czy pojęcie „realizuje się” oznacza dla Ciebie przede wszystkim odno-
szenie sukcesów?

6 Czy w większości sytuacji życiowych potrafi sz się dostosować i dobrze 
odnaleźć?

7 Czy według Ciebie o wartości człowieka w dużym stopniu świadczy 
jego pozycja społeczna czy zawodowa?

8 Czy uważasz, że najlepszym sposobem wyrażania Twojej aprobaty czy 
wdzięczności są nagrody rzeczowe, a nie pochwały i komplementy?

9 Czy traktujesz niepowodzenia jako „niepełne sukcesy”, wyciągasz 
wnioski i idziesz dalej bez roztrząsania ich?

10 Czy lubisz rywalizację, ale dopiero sukces gwarantuje Ci dobre samo-
poczucie?

11 Czy nie tolerujesz niekompetencji, niedbalstwa i lenistwa (także u sie-
bie)?

12 Czy kiedy często coś Ci nie wychodzi, zaczynasz wątpić we własne 
siły?

13 Czy lubisz wypowiadać się raczej zwięźle i krótko niż rozwlekle?

14 Czy potrafi sz dobrze pracować, nawet w warunkach dużej presji?

15 Gdybyś miał wybór, zostałbyś raczej reporterem wiadomości niż po-
wieściopisarzem?

16 Czy starasz się zawsze dotrzymać kroku postępowi i wyzwaniom?

Lp. Zestaw pytań dla typu 4

1 Czy wolisz pracę wizjonerską, wymagającą pewnej dozy artyzmu, od 
skrupulatnej i analitycznej?

2 Czy jesteś zazdrosny o swoich bliskich i nie lubisz, kiedy nawiązują 
nowe znajomości?

3 Czy łapiesz się na tym, że najbardziej pragniesz tego, czego w tej 
chwili nie masz?

4 Czy reagując na pytanie „Jak się masz?”, bardzo trudno jest Ci odpo-
wiedzieć pozytywnie i zwykle odpowiadasz opisowo?

5 Czy masz głębokie poczucie, że brakuje Ci swoistego źródła prawdzi-
wej miłości?
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6 Czy uważasz, że Twoje prawdziwe ja ożyłoby, gdyby pojawiła się per-
spektywa wspaniałej pracy wizjonerskiej?

7 Czy masz kłopoty ze zrównoważeniem okresów nadaktywności i okre-
sów spadku formy?

8 Czy uważasz zwykłych i pospolitych ludzi za mało interesujących i wo-
lisz tych wyjątkowych, oryginalnych, czasem wręcz ekscentrycznych?

9 Czy jest w Tobie głęboka wewnętrzna potrzeba bycia niepowtarzal-
nym, ciekawym, nietuzinkowym, wyróżniającym się z tłumu?

10 Czy pociągają Cię profesje artystyczne i takie, w których mógłbyś wy-
razić pełnię swoich talentów, zdolności, doznań, uczuć i osobowości?

11 Czy pojawia się w Tobie natłok emocji, uczuć i doznań, że trudno go 
opanować?

12 Czy wypowiadając się z humorem o innych, bywasz kąśliwy i sarka-
styczny, choć nie masz agresywnych zamiarów?

13 Czy umiesz wspierać ludzi, którzy aktualnie przechodzą kryzys?

14 Czy masz takie poczucie, że błahe przepisy i regulaminy nie są dla 
Ciebie?

15 Czy potrafi sz docenić bogactwo uczuć, intensywne przeżywanie emocji 
i talent u innych?

16 Czy poszukujesz unikalnego i właściwego dla Ciebie stylu w życiu?

Lp. Zestaw pytań dla typu 5

1 Czy sądzisz, że wielu ludzi myśli z gruntu nielogicznie i dlatego nie 
rozumieją Twojego punktu widzenia?

2 Czy złoszczą Cię sytuacje, w których ktoś, zamiast przejść do rzeczy, 
wypowiada się na luźne tematy, niezwiązane z przedmiotem dyskusji?

3 Czy wielokrotnie Twoje intencje są źle odczytywane?

4 Czy lubisz obserwować świat z bezpiecznego dystansu, będąc niezau-
ważonym?

5 Czy postrzegasz świat zewnętrzny jako nieco napastliwy i groźny, za-
tem wolisz bezpiecznie zawęzić swoją przestrzeń życiową?

6 Czy swoje sprawy wolisz układać w odosobnieniu i samodzielnie, 
z dala od zgiełku i potrzebujesz takich okresów samotności?

7
Czy czujesz wewnętrzną potrzebę nauki, osiągania kolejnych stopni 
wiedzy i uważasz, że powinien być to jeden z najważniejszych celów 
każdego człowieka?

8 Czy pociąga Cię planowanie przedsięwzięć, a jednocześnie Twój zapał 
znika dość szybko?

9 Czy lubisz gromadzić fakty, informacje służące rozwojowi intelektual-
nemu  i poszerzaniu wiedzy?

10 Czy nie przepadasz za wykazywaniem zbytniej inicjatywy i raczej cze-
kasz, aż zostaniesz zaproszony do współpracy albo towarzystwa?
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11 Czy potrafi sz zaskoczyć otoczenie jakimś celnym spostrzeżeniem, nie-
jednokrotnie demaskując przy tym jakiś absurd albo paradoks?

12 Czy pieniądze ważne są głównie dlatego, że można za nie „kupić” nie-
zależność i czas na studiowanie ciekawych zagadnień?

13 Czy odczuwasz większą radość ze spotkania, rozważając je później niż 
w trakcie jego trwania?

14 Czy kontrolujesz swoje emocje i uczucia?

15 Czy zadowala Cię, że posiadasz mało, ale że jesteś uczciwy?

16 Czy jesteś oszczędny?

Lp. Zestaw pytań dla typu 6

1 Czy zauważasz u siebie utratę wiary w autorytety?

2 Czy obawiasz się w pełni ufać ludziom, gdyż wyczuwasz intuicyjnie, że 
może to nieść dla Ciebie jakieś zagrożenie?

3 Czy boisz się ukrytych motywacji ludzi, gdyż dysponujesz intuicją po-
zwalającą na ich dostrzeganie?

4 Czy zauważasz w sobie tendencję do sceptycyzmu i powątpiewania?

5 Czy potrafi sz być wierny sprawie lub autorytetowi, nawet gdy wszyscy 
się odwrócą?

6 Czy uważasz, że podstawą dobrego funkcjonowania w grupie jest 
utrzymanie z nią harmonijnej relacji?

7 Czy lubisz mieć dobrze zaplanowane życie, w tym także czas wolny?

8 Czy ważne są dla Ciebie wartości powszechne oraz normy społeczne 
oraz identyfi kujesz się z nimi?

9 Czy nisko oceniasz ludzi, którzy są bezproduktywnymi odludkami?

10 Czy masz silny kręgosłup moralny, który odrzuca „załatwienie”, pro-
tekcję, łapownictwo?

11 Czy aby nawiązać z kimś bliższą relację, musisz dowiedzieć się więcej 
o tej osobie?

12 Czy uważasz się za człowieka odpowiedzialnego i nie przepadasz za 
ludźmi traktującymi życie zbyt lekko?

13 Czy sądzisz, że w pracy grozi nam dużo niebezpieczeństw?

14 Czy ważniejsze jest dla Ciebie poczucie bezpieczeństwa niż potrzeba 
sukcesu?

15 Czy jesteś bardzo obowiązkowy i potrafi sz poświęcić się realizacji 
wspólnego celu?

16 Czy nie lubisz podejmować decyzji w stresie i bez uprzedniego przy-
gotowania?
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Lp. Zestaw pytań dla typu 7

1 Czy boisz się apatii i prozy życia?

2 Czy czujesz, że jest w Tobie wieczne dziecko, pogodny lekkoduch?

3 Czy lubisz poszukiwać wyzwań zawodowych i przygód, a także być 
zawsze w dobrym nastroju?

4 Czy uważasz, że życie nie zna granic?

5 Czy występuje w Tobie silna potrzeba stałego przeżywania pozytyw-
nych emocji?

6 Czy lubisz mieć wiele wariantów rozwiązań jakiejś sytuacji?

7 Czy jesteś przekonany, że chociaż pojawiają się trudności, to i tak 
wyjdziesz z nich obronną ręką?

8
Czy uważasz, że ludzie, którzy celowo wybierają niewygody i spra-
wiają sobie tym ból, pozbawieni są zdrowego rozsądku i rozumnej 
motywacji?

9 Czy lubisz snuć odważne plany, wykraczające niejednokrotnie poza 
przeciętność?

10
Czy towarzyszy Ci poczucie, że ludzie nie dostrzegają w Tobie praw-
dziwej głębi,  a jedynie powierzchownie osobę rozrywkową i duszę 
towarzystwa?

11 Czy prawdą jest, że nie lubisz długoterminowych zobowiązań i raczej 
rzadko coś obiecujesz?

12 Czy zamiast spokojnego i bezpiecznego życia bardziej pociągają Cię 
ciekawe doświadczenia, rywalizacja, nowości i ryzyko?

13 Czy kiedy ktoś zwierza Ci się ze swojego problemu, niezwłocznie za-
czynasz myśleć nad jego rozwiązaniem?

14 Czy wolisz burzę mózgów od systematycznej pracy?

15 Czy chciałbyś być wolnym strzelcem, odpowiedzialnym jedynie przed 
sobą?

16 Czy odczuwasz – niemal fi zyczny – głód podniecających wrażeń 
i przeżyć?

Lp. Zestaw pytań dla typu 8

1 Czy uważasz, że gdy potrzebna jest szybka i odważna decyzja, to le-
piej, gdy podejmuje ją jednostka, a nie gremium?

2 Czy Twoja dosadność w wyrażaniu opinii często wywołuje różnicę zdań 
– i wcale Ci to przeszkadza?

3 Czy sądzisz, że ludzie, którzy potrafi ą powiedzieć wprost, o co im cho-
dzi, są znacznie trudniejsi we współżyciu i często Cię złoszczą?

4 Czy często odczuwasz, że jeżeli nie przejmiesz inicjatywy, nic nie zo-
stanie zrobione?

5 Czy Twoja miłość przejawia się raczej w opiekuńczości niż w czułości?
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6 Czy lubisz wziąć młodszego współpracownika pod skrzydła i chronić 
go?

7
Czy uważasz, że władza powinna być pod ścisłą kontrolą, i odczuwasz 
przymus włączenia się w proces tej kontroli w obronie słusznych ide-
ałów?

8 Czy wolisz, aby wszystko było przewidywalne i nie wymykało się spod 
Twojej kontroli?

9 Czy źródłem dużej satysfakcji jest dla Ciebie walka, nawet trudna, 
jeśli jest w słusznej sprawie?

10 Czy zwykle masz jasny pogląd na to, co jest dobre, a co jest złe?

11 Czy czujesz głęboką potrzebę przeciwstawienia się wyrządzanej ko-
muś krzywdzie?

12 Czy odczuwasz dezaprobatę do ludzi pogrążonych w rozmyślaniach 
i własnych odczuciach?

13 Czy często odnosisz wrażenie (a może wręcz odczuwasz presję), że 
ludzie oczekują od Ciebie podjęcia działań?

14 Czy bardziej lubisz jednostki silne psychicznie niż ludzi nazbyt emocjo-
nalnych, „twórczych”?

15 Czy gdy zwycięża przeciwnik, czasem mimowolnie planujesz odwet?

16 Czy czujesz potrzebę wymierzania sprawiedliwości albo dopilnowania, 
aby została wymierzona?

Lp. Zestaw pytań dla typu 9

1 Czy jeśli ktoś zmusza Cię do podjęcia decyzji, potrafi sz stawiać bierny 
opór (np. nie odmówić, ale odłożyć wykonanie zadania w czasie)?

2 Czy gdy się do czegoś zobowiążesz, meczy Cię poczucie, że być może 
nie postąpiłeś dobrze, przyjmując zobowiązania?

3 Czy zanim podejmiesz decyzję, musisz zadać sobie szereg drobiazgo-
wych pytań?

4 Czy masz tendencję do odkładania decyzji, aż problem rozwiąże się 
sam?

5 Czy lubisz działać według wypróbowanych schematów?

6 Czy wolisz postawę obserwatora niż bojownika, tam, gdzie pojawia się 
konfl ikt?

7 Czy lubisz rozwikływać zagadki i zawiłości i często robisz to z dużym 
powodzeniem?

8 Czy sadzisz, że ludzie utrudniają sobie życie, koncentrując się na osią-
ganiu sukcesów?

9 Czy nawet gdy nie zgadzasz się z czyjąś opinią, wolisz to przemilczeć 
i zachować swoje zdanie sobie, uznając dyskusję za niepotrzebną?

10 Czy wolisz raczej wyjść z pokoju w pracy niż brać udział w kłótni?

11 Czy ludzie uważają Cię za człowieka łagodnego, ale Ty wcale tak się 
nie czujesz?
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12 Czy przedkładasz swój własny „kącik”, grono wypróbowanych znajo-
mych nad poznawanie świata i nowych ludzi?

13 Czy bardziej preferujesz proste życiowe przyjemności niż górnolotne 
dyskusje o polityce, gospodarce… itp.?

14
Czy zauważasz, że zanim zabierzesz się do pilnej pracy, wynajdujesz 
sobie dziesiątki zadań, które są znacznie mniej ważne albo nawet za-
bijają tylko czas?

15 Czy jest Ci trudno sprecyzować własny punkt widzenia?

16 Czy kompulsywnie dążysz do zachowania spokoju wewnętrznego?

Zestawienie wyników ankiety badania typu osobowości

Pytanie
Suma pytań dla typu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Suma
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Opisy postaw osobowościowych:
 

  1

Odbiera najczęściej świat przez pryzmat dążenia w każdej sytu-
acji do perfekcji. Objawia się to w przekonaniu, że wszystko, co jest w życiu 
wartościowe, musi zostać wypracowane. Do każdej sytuacji według jedynki 
można wprowadzić ład i porządek. Wszystko, co jest wykonywane, musi być 
wykonane w najwyższym standardzie, a niejednokrotnie trzeba pracę popra-
wiać po innych. Jedynki są sumienne i dokładne, czego skutkiem jest trudność 
w znalezieniu czasu na odpoczynek, bo zawsze coś pozostaje niezrobione. 
Jedynce nie zawsze udaje się jednak zapanować nad wykonaniem wszystkiego 
perfekcyjnie i w związku z tym pojawia się u niej poczucie chaosu, który ją 
otacza, przytłacza i powoduje spadek poczucia wartości. Wówczas jedynka 
zamyka się w małej przestrzeni i zabiera się za realizację wybranego – jednego 
obowiązku, i czyni to z najwyższą perfekcją. Nie obchodzi wówczas jedynkę to, 
co dzieje się poza tym „małym światem”.
Podstawowe słowa jedynki to „muszę” i „powinienem”. Jedynki bardzo źle 
znoszą krytykę, w skrajnych przypadkach reagując na nią bólem wewnętrz-
nym. W ogóle to same wobec siebie są krytyczne. Jedynkę oburza, jeśli ludzie 
naruszają przyjęte normy postępowania i z tego powodu nie znosi jedynka 
cwaniactwa, matactwa oraz naciągaczy. 
Zdaniem jedynki każda sytuacja ma tylko jedno, najlepsze rozwiązanie i prze-
ważnie trudno jej zaakceptować inny punkt widzenia. Standardy wewnętrzne 
jedynki są wręcz nie do podważenia. Jedynki w każdej sytuacji pragną być bez 
zarzutu. 
Jedynki czują się zrealizowane, gdy poszerzają i rozwijają swoje kompetencje, 
ale zawsze czują niedosyt z tego, co robią, gdyż efekty zawsze są dalekie od 
ideału. Dla jedynki ważniejsze niż kariera jest poczucie dobrze wykonanej 
pracy. Jedynki w swej czystej postaci są ciągle w ruchu i realizują zadania 
mogące poprawić los ich bliskich czy społeczności. Potrzeba czynienia dobra 
jest bardzo ważnym składnikiem ich osobowości. Jedynka, która zmęczyła się 
wieczną obowiązkowością, w sytuacjach dużego niezadowolenia z siebie po-
pada w bezlitosny samokrytycyzm i zatraca nadzieję na pozytywne przemiany. 
 

 
  2

Dwójki to ludzie, dla których wielkie źródło satysfakcji stanowi 
troska o innych. Nie lubią skupiać się na drobiazgowych analizach. Sens życia 
znajdują w niesieniu wsparcia i pomocy wszystkim istotom oraz planecie. Gdy 
widzą czyjś sukces, do którego się przyczyniły, odczuwają spełnienie. Bardzo 
boli je jednak niewdzięczność, gdyż wielokrotnie rezygnują z zaspokojenia 
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własnych potrzeb, aby pomagać innym. Czasem podejmują się nawet zadań 
wykraczających poza ich możliwości albo ofi arowują coś, co im także jest po-
trzebne, myśląc, że jakoś się bez tego obejdą.
Dwójki często wspierają swoich partnerów, zapominając o zadaniu sobie py-
tania, czego same oczekują od związku. Człowiek o takim typie postrzegania 
świata zdaje sobie sprawę, że rodzinie i przyjaciołom trudno byłoby się bez 
niego obejść. Bardzo często jednak w drugiej fazie bliskich związków dwójki 
mają poczucie kontroli ze strony partnera, co budzi w nich pragnienie odzy-
skania wolności. 
Szacunek do drugiego człowieka może skłonić dwójkę do bardzo dużego wysił-
ku, aby go wesprzeć. Ludzie ci potrafi ą dobrze odnaleźć się w wielu relacjach 
i dostosować do różnych sytuacji, przez co postrzegani są jako wyrozumiali 
i otwarci na problemy innych. Chociaż mają zdolności przywódcze, zwykle 
najlepiej czują się w roli autorytetów stojących na drugim planie. Dwójki nie 
przepadają za pracą, która wymaga intensywnego wysiłku intelektualnego; 
wolą wykorzystywać swoje zdolności intuicyjne, w czym są najlepsze.
W skrajnych sytuacjach, kiedy ich wysiłek lub pomoc nie zostanie doceniona, 
potrafi ą ze sporą siłą zaatakować. Nie są zatem postaciami naiwnymi, tylko 
bardzo otwarcie nastawionymi do świata i ludzi. Zbyt często jednak ich poczu-
cie wartości zależy od oceny otoczenia. Kryzys u dwójki objawia się najczęściej 
silnym uzależnieniem tegoż poczucia wartości od ocen z zewnątrz i szukaniem 
aprobaty, a kiedy to się nie uda, ostrym atakiem i – w ekstremalnych sytu-
acjach – chęcią zemsty.

 
  3

Trójki to zwykle ludzie dynamiczni, pełni życia oraz chęci do reali-
zacji planów i zadań. Potrafi ą dobrze odnaleźć się w każdej sytuacji. Czy to jako 
dobre, mądre i dynamiczne matki, szefowie kierujący coraz to nowymi fi rmami, 
czy pełni werwy ludzie, niczym ci z reklamy napojów chłodzących. W świecie 
zewnętrznym dążą do odnoszenia sukcesów, co bardzo często im się udaje. Ich 
wielką zaletą jest umiejętność czujnej obserwacji otoczenia, a także wrażenia, 
jakie na nim wywierają. Potrafi ą się dostosować do warunków jak kameleon, 
co powoduje, że są wielokrotnie zauważani i doceniani za swą przebojowość. 
Dbają o elegancję wyglądu i zachowania, bardzo nie lubią bylejakości. 
Trójki są ludźmi czynu. Nie przepadają za nadmiernym rozmyślaniem i plano-
waniem, tylko od razu przechodzą do działania. Nawet wakacje wolą spędzać 
czynnie zamiast bezmyślnie leżeć na plaży, chyba że wymaga tego sytuacja 
partnerska, wtedy zaś przystosowują się do niej z równie dużą klasą.
Typ postrzegania świata, który przypadł im w udziale, poniekąd zmusza ich do 
unikania wolnego czasu. Trójki bardzo lubią, kiedy się je docenia, a w zasadzie 
docenia to, czego dokonały. Wyrażają swoją miłość właśnie przez działanie dla 
dobra partnera czy rodziny i bardzo często ich związki są wolne od większych 
konfl iktów.
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Napędem trójek jest potrzeba doskonałości i szacunek ze strony otoczenia. 
O ile jedynki chcą „wszystko” wykonać dobrze, bo tak powinno się postępo-
wać, to trójki chciałyby jak najlepiej wykonać „zadanie” i chcą, żeby było to 
dostrzeżone. Osiągnięcia i produktywność bywają często miernikiem wartości 
dla trójek.
Trójki starają się być sprawne fi zycznie. Nie rozumieją ludzi, którzy szukają 
„dziury w całym”, bo wiedzą, jak ważna jest koncentracja na tym, co pozytyw-
ne. Potrafi ą siebie promować i często to czynią. Wiele trójek działa bardzo do-
brze pod presją czasu i w stresie. Umieją także zmieniać podglądy, nie trwając 
bezmyślnie przy starym schemacie, jeśli wymaga tego sytuacja. Bardzo silnie 
wspierają rozwój członków swojej rodziny, zachęcając do osiągania sukcesów, 
a że przejawiają często zaraźliwy entuzjazm, wychodzi im to znakomicie.
Jeśli trójce nie uda się zdobyć szacunku otoczenia dla tego, co robi, może popaść 
w marazm, traci poczucie celu i wycofuje się. Często pojawia się bezczynność 
fi zyczna lub emocjonalna albo marnowanie czasu na głupstwa. Niedoceniona 
w związku trójka może zatracić nadzieję, że kiedykolwiek osiągnie szczęście 
w miłości. Kryzys u niej objawia się zwykle kompulsywną potrzebą osiągnięcia 
sukcesu i uporem w realizacji celu, a kiedy to się nie udaje, powątpiewaniem 
we własne siły i pasywnością. 

 
  4

Czwórka charakteryzuje się dużą intensywnością emocji, kon-
centracją na wrażeniach płynących z zewnątrz do wewnętrznego świata uczuć. 
Zwykle głęboko przeżywa kontakt z pięknem, bez względu na to, czy jest to 
piękno natury, czy sztuki. Bardzo często człowiek o tym typie postrzegania 
świata tęskni do głębokich, „autentycznych” doznań i intensywnie ich poszu-
kuje, realizując marzenia związane z twórczością, wielkim uczuciem czy roz-
wojem duchowym. Wie, że byłby naprawdę szczęśliwy, gdyby takie doznania 
pojawiły się w jego życiu, które w chwili teraźniejszej jest „czegoś” pozbawione.
Czwórki najbardziej cenią zwykle to, co straciły, albo to, co jest mało osiągalne. 
Gdy marzenia się ziszczają, ich realność nie wydaje się już taka atrakcyjna. 
Można by powiedzieć, że w czwórkach tkwi ciągłe, wręcz bolesne uczucie tę-
sknoty i niedosytu.
Osoby takie cenią dobre maniery, elegancję i luksus. Nie przepadają za oboza-
mi wędrownymi czy przemieszczaniem się od zabytku do zabytku na wycieczce 
krajoznawczej w celach porównawczo-badawczych. Nie oznacza to, że nie cenią 
piękna. Wręcz przeciwnie. Wolą jednak pięknem się sycić niż zdobywać o nim 
„wiedzę”. 
Czwórki poruszają się pomiędzy dwoma biegunami aktywności. Niekiedy są 
tak skore do działania, że energia je rozpiera, a po pewnym czasie popadają 
w nastrój przygnębienia i melancholii. Wiele z nich potrafi  wyrażać swe uczucia 
w sztuce, ale czasem zadowalają się samą kontemplacją piękna. 
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Czwórki zwykle wykazują nieco kąśliwy i sarkastyczny humor, co nie zawsze 
podoba się otoczeniu – a to z kolei je zaskakuje, gdyż nie żywią złych zamiarów.
Zapytane: „Jak się masz?”, rzadko odpowiadają prostym: „Dziękuję, dobrze”, 
szczegółowo relacjonując niekiedy doświadczenia emocjonalne.
Wspaniale wspierają przyjaciół i pomagają przetrwać kryzys. Przyjaźnie i re-
lacje z ludźmi stanowią niewątpliwe źródło ich samorealizacji. Szanując tylko 
wielkie autorytety, nie traktują zupełnie serio regulaminów i wyznaczonych 
schematów. Uważają, że reguły ograniczają ich kreatywność i nie pozwalają 
korzystać z intuicji.
Potrafi ą docenić talenty i zdolności u innych, czując jednocześnie odrobinę żalu, 
że tak wielkim talentem nie dysponują same. Nie przepadają natomiast za 
rywalizacją, drobiazgowością i stałym dążeniem do sukcesu. Niemniej bardzo 
lubią, kiedy zauważana jest ich wyjątkowość i niepowtarzalność. 
Uwielbiają łamać zasady i konwencje społeczne, ale musi to być zachowanie 
wyjątkowo oryginalne. Lubią także żarty i dowcipy, zwłaszcza gdy czynione są 
innym. Kiedy życie staje się nudne i pozbawione ciekawych doznań, czwórka 
potrafi  zmuszać partnera bądź otoczenie do zainteresowania nią i czeka na 
odwzajemnienie silnych emocji.
Kryzys u czwórki objawia się zniechęceniem do wszelkiego działania, tragicz-
nym romantyzmem i przyciąganiem uwagi otoczenia przez uciekanie się do 
różnych, czasem ekscentrycznych wybiegów.

 
  5

Piątka jest typem człowieka reagującego na świat jakby z dy-
stansu, bez włączania się bezpośrednio w bieg życia. Człowiek taki lubi obser-
wować rzeczywistość, sam pozostając w cieniu, a jego życie spowite jest mgłą 
tajemnicy. Zamiast miejsc pełnych wrzawy i ruchu preferuje spokój i unikanie 
napięć emocjonalnych. Piątka wybiera ograniczanie kontaktów z otoczeniem 
i w większości sytuacji decyduje się na zachowywanie bezpiecznej odległości. 
Nie dla niej jest rywalizacja, walka o sukces, popularność czy wyróżnienie się 
z tłumu. Wyznacznikiem zadowolenia z sytuacji jest dla piątki jej niezależność 
na wszystkich płaszczyznach. Zdarza się jednak, że po okresie walki o tę nie-
zależność jako skutek uboczny pojawia się osamotnienie.
Piątki fascynuje rozpoznawanie modeli i motywacji ludzkich zachowań, ale nie 
przepadają one za stosowaniem ich w praktyce. Walka o dobrobyt dla tego typu 
człowieka ograniczyła się głównie do zaspokojenia swojej potrzeby niezależ-
ności, a środki materialne lepiej odłożyć i nadal żyć skromnie, nie rzucając się 
w oczy. Czas „tracony” na relacje międzyludzkie piątka skrzętnie przeznacza 
na przeżywanie tychże relacji w samotności, już po zakończeniu spotkania, 
podczas którego wcale nie czuła się komfortowo. Dopiero teraz w odosobnieniu 
może przeżywać je w całej pełni.
Precyzyjnie dzieli swój czas między różne zobowiązania życiowe i przezna-
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cza dla nich specjalne miejsce w rozkładzie dnia. Żałuje natomiast, że nie 
ma podręcznika tłumaczącego zawiłości emocji, z których zrozumieniem nie 
może sobie poradzić. Gdy występuje napięta sytuacja, z rzadka „bierze sprawy 
w swoje ręce”. Uwielbia zawczasu przygotować się do każdego spotkania, 
posiąść jak najwięcej informacji o każdym mającym nadejść wydarzeniu, aby 
móc przygotować się na wszystkie ewentualności. Piątki nie znoszą, kiedy 
stawia im się ostre wymagania, i na taką okoliczność często reagują oporem 
lub paniką, gdyż wtedy niespodziewanie muszą zająć wyraźne stanowisko. 
Znacznie lepiej czują się natomiast w podróży; wtedy też stają się bardziej 
otwarte i towarzyskie.
Zachowanie prywatności i obiektywizmu stanowi dla piątki sztandarową zasadę 
życia. Częstokroć ludzie ci odczuwają silną potrzebę poszerzenia swojej wiedzy, 
niejako „wypełniając” się nią, aby zaspokoić permanentny niedosyt. Wiedzieć 
– to jedna z głównych zasad w ich podejściu do życia. Piątka uważa jednak, 
że wciąż wie zbyt mało, by móc się tą wiedzą dzielić z innymi, zatem wpada 
w sidła ciągłego pędu do pozyskiwania wiadomości.
Jeśli zacznie zachęcać innych do rozwoju, czyni to z pasją i humorem, wska-
zując nowe ścieżki. Trudno jest jej jednak nawiązywać relacje z ludźmi. W ro-
dzinie piątka przybiera postawę organizatora przedsięwzięć edukacyjnych dla 
wszystkich domowników. Kiedy jednak zaczynają się rozmowy o uczuciach, 
ten intelektualnie zorientowany typ zaczyna czuć się nie na miejscu. Wynika to 
z faktu, że piątka nie uznaje koncentrowania się na uczuciach za sprawę ważną 
i rozwijającą dla siebie. Istotniejsze są idee, inspiracje, refl eksje.
Piątki nie znoszą prosić o pomoc i dlatego sięgają po nią w ostateczności. Z ko-
lei skupienie się na intelekcie czasami prowadzi je do izolacji od świata, co jest 
głównym zagrożeniem, czyhającym na nieświadome tego niebezpieczeństwa 
piątki.
Kryzys u niej przejawia się niezdolnością do kompromisu, ekscentryzmem 
i unikaniem cierpienia.

 
  6

Szóstka to człowiek, który z reguły neguje autorytety, wykazując 
defi cyt zaufania do hierarchii władzy. Gdy wstępuje jednak do jakiejś organiza-
cji, potrafi  działać na jej rzecz z wielkim oddaniem. Zdobycie poparcia w grupie 
o utrwalonych wartościach może zaspokoić jej pragnienie bezpieczeństwa. 
Szóstka lubi wypełniać reguły ustalone przez kogoś innego (jeśli się z nimi 
identyfi kuje) i absolutnie nie akceptuje łamania prawa. Z tego też powodu 
zawsze dąży do wywiązania się ze wszystkich zadań, tak by nie stwarzać at-
mosfery konfl iktu.
Szóstki nie lubią wolnego czasu i za wszelką cenę starają się go zapełnić, gdyż 
przeraża je stanie się „bezproduktywnym odludkiem”. Nie przepadają nato-
miast za nowymi ideami i rozwiązaniami. Przed podjęciem ryzyka upewniają 
się, czy są wszechstronnie zabezpieczone.
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Osoba taka jest efektywna w znanym sobie otoczeniu, ale gorzej czuje się 
w obliczu nowych sytuacji, gdyż brak jej pewności siebie i żywi lęk przed podej-
mowaniem decyzji, zwykle odwlekając ten moment. Każda jej decyzja będzie 
zatem wyważona. Szóstka woli, aby decydowała grupa lub kolektyw, którym 
często się wspiera. Często przyjmuje też postawę rozjemcy w razie konfl iktów.
Jak niewiele innych typów, lubi pracę w ustabilizowanym systemie, który jest 
podstawą i opoką do poszukiwań ciekawych rozwiązań. Szóstki nie przeja-
wiają potrzeby osiągnięcia natychmiastowego sukcesu, dlatego są cenionymi 
pracownikami „drugiej linii”. Rywalizacja, w przekonaniu szóstek, nie jest ko-
nieczna do skutecznej i wydajnej pracy.
Szóstka jest konserwatywnym tradycjonalistą i wierzy tylko w to, co zostało 
empirycznie wykazane. Ma bardzo bujną wyobraźnię, ale używa jej głównie 
do przedstawiania sobie najgorszych scenariuszy, aby zabezpieczyć się przed 
zagrożeniami. Czasami takie scenariusze, chociaż mało realistyczne, potrafi ą 
mocno nastraszyć ją samą. 
Życie rodzinne jest dla szóstki niezwykle ważne, stanowi jej ostoję, dlatego 
bardzo rzadko spotykamy samotne szóstki. W grupie jest pełna uroku i zwykle 
bardzo lubiana przez znajomych za swe wewnętrzne ciepło i poczucie humoru. 
Jest lojalnym kompanem, przyjacielem, pracownikiem. Gdyby jednak szóstka 
została zdradzona przez najbliższych lub odrzucona przez grupę, może popaść 
we wściekłość i wtedy pojawiają się u niej gwałtowne reakcje. Znajdujemy 
u niej także tendencję do kontrolowania ludzi przez zamartwianie się o nich do 
granic absurdu.
Kryzys u szóstki przejawia się bezradnością i uporem, które przeradzają się 
w koncentrację na osiągnięciu widocznego sukcesu.
  

 
  7

Siódemka jest osobą dynamiczną, pełną fantazji, ale pomimo to 
skoncentrowaną na faktach, po to, aby wprowadzić do swego życia zmiany, 
które podniosą jego jakość, uczynią radosnym i ciekawym. Zwykle są to ludzie 
pełni werwy i energii, działający szybko i równie dynamicznie podejmujący 
decyzje. Czasami decyzje te okazują się nietrafi one, ale siódemki zbytnio się 
takimi porażkami nie przejmują. Generują kolejne pomysły i przedsięwzięcia, 
niejednokrotnie wykraczające śmiałością poza ich czasy.
Siódemki to poszukiwacze sposobu na „uszczęśliwienie Ziemi”. Ten kipiący od 
pomysłów człowiek stara się nie koncentrować na złych stronach zdarzeń 
(głównie przez ich niedostrzeganie lub ignorowanie). Zdecydowanie woli działać 
w świecie, tworząc rzeczy ponadprzeciętne, niż ugrzęznąć w codzienności, która 
wydaje się jej szara i nieatrakcyjna.
Siódemka uwielbia planować i wierzy, że dobry plan zapewni sukces przedsięwzię-
ciu. Jest to swoiste odkrywanie recepty na szczęście, która gdzieś już istnieje 
i należy ją tylko odnaleźć. Czasami jej plany przeradzają się w utopię, ale skon-
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centrowana na samych blaskach siódemka nie chce tego zauważać.
Rywalizacja wzmaga podniecenie do działania i rozwija skrzydła, zatem każde 
wyzwanie jest zastrzykiem energii. Siódemka uważa się za optymistę i potrafi  
się przekonać nawet do spraw nieprzyjemnych. Tymi zaś nie do zaakceptowania, 
w mniemaniu siódemki, nie warto się w ogóle zajmować.
Praca może być dla takiego człowieka niezwykle przyjemnym doznaniem. Charak-
terystyczne dla siódemek jest także zainteresowanie wieloma dziedzinami życia 
i poznawanie nowości oraz nowinek, chociaż zwykle nie potrafi ą wybrać jednej, 
której poświęcą całą uwagę. Poza tym siódemki lubią mieć kilka opcji i rozwiązań 
w zanadrzu.
Siódemka ma dar przekonywania innych do swoich koncepcji, co czyni z mistrzow-
skim zapałem. Etap realizacji jest jednak mniej ciekawy i pociągający. Siódem-
ki nieomal fi zycznie odczuwają głód podniecających wydarzeń i przeżyć. Są 
wspaniałymi kompanami, a ich bezpośredniość, prostolinijność i wielkoduszność 
ujmuje wszystkich. Otoczenie uważa, że siódemki nie mają złych dni, a z kło-
potami radzą sobie wyśmienicie – być może także dlatego, że ludzie ci omijają 
burze w życiu osobistym i zawodowym.
Na pierwszy rzut oka występuje duże podobieństwo pomiędzy trójką i siódem-
ką, ale probierzem tych typów może być ich stosunek do pracy. Trójki wykazują 
potrzebę odniesienia sukcesu i obsesyjnie do niego dążą, natomiast motywacją 
siódemek jest głównie chęć robienia czegoś ciekawego.
Siódemka, która zostanie zraniona odrzuceniem lub wyśmianiem idei jej autor-
stwa, rani, staje się napastliwa albo oczekuje pocieszenia z zewnątrz. Żywot-
ność i energia twórcza ulatują, zastępuje je działanie pełne agresji.
Kryzys u siódemki polega na ucieczce w fantazje o cudownym świecie oraz na 
wydawaniu ostrych osądów o innych, traktowanym jako sposób na naprawianie 
zła świata.

 
  8

Ósemki to ludzie broniący sprawiedliwości, wstawiający się za 
pokrzywdzonymi i walczący jak lwy w słusznej sprawie. Opiekują się swoimi bli-
skimi z całą odpowiedzialnością i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Mają 
bardzo wyostrzone poczucie sprawiedliwości – wszelki jej brak albo pogarda dla 
niej wywołują u nich zdecydowaną reakcję. Ósemki są bardzo podejrzliwe wobec 
nieuczciwych zamiarów i demaskują je z całą stanowczością.
Ludzie ci lubią mieć swoje życie pod stałą kontrolą, tak aby było przewidywal-
ne, a jedna rzecz wynikała z drugiej. Część ósemek, hojnie obdarzonych ener-
gią zwłaszcza w okresie wczesnej młodości, popada w przesadę – angażuje się 
w konfl ikty, nadużywa jedzenia, alkoholu lub innych używek czy atrakcji. W kon-
fl ikcie bardzo często przyjmuje postawę bojownika, nawet agresywnego.
Ósemka postrzega świat w wyrazistych barwach i widzi głównie ekstrema – do-
bro i zło. Przeczuwa, że jest silna wewnętrznie (chociaż niejednokrotnie trudno 
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jej się do tego przyznać) i nie przepada za ludźmi słabymi. Otwarta rywalizacja 
jest pożywką zwłaszcza dla młodszych ósemek, które czują się w niej jak ryby 
w wodzie.
Często jednak, szczególnie wśród kobiet, zdarzają się ósemki, które nie po-
strzegają siebie jako jednostki silne. Wtedy główną cechą charakterystyczną, 
pozwalającą na rozpoznanie tego typu, jest obecność poczucia, że istnieje tylko 
jedno sprawiedliwe rozwiązanie każdego problemu i należy walczyć o nie do 
upadłego. Nawet jeśli otoczenie postrzega tę sprawę inaczej, zapewne myli się 
właśnie ono.
Ósemka ma bardzo silny instynkt i nader skutecznie potrafi  oceniać ludzi. Jej 
wewnętrzny opór, duża ambicja, wielka energia pozwalają realizować naj-
bardziej odważne przedsięwzięcia. Ósemce zależy nie tyle na prestiżu, ile na 
władzy, rozumianej jako sprawowanie kontroli, aby wszystko działo się zgodnie 
z zasadami sprawiedliwości.
Ważną cechą odróżniającą ósemki od innych typów jest styl podejmowania de-
cyzji. Najlepsze według niej są decyzje podejmowane śmiało, odpowiedzialnie, 
rozważnie i jednoosobowo. Ósemka rozpędziłaby sejm i oddała władzę prezy-
dentowi, pod warunkiem że sama go popiera.
W związkach partnerskich ósemki są troskliwe, opiekuńcze i delikatne. Opiekują 
się partnerem, zachowując jednak emocjonalny dystans. W ich życiu pry-
watnym pojawia się umiłowanie przyrody i troska o innych. Udzielanie pomocy 
sprawia takiemu człowiekowi dużą satysfakcję. Jest mu jednak bardzo trudno 
wyrazić swoje uczucia, a wrażliwość ocenia jako cechę niepożądaną i właściwą 
słabeuszom. Zdradzona ósemka może stać się wyjątkowo groźnym przeciw-
nikiem, czy to jako żona walcząca o dzieci, czy mąż starający się upokorzyć 
niewierną małżonkę.
Kryzys u ósemki przejawia się przyjęciem postawy ataku, zemsty i egoizmu 
z jednoczesnym brakiem zdolności do jakiegokolwiek kompromisu.

 
  9

Dla dziewiątki jednym z najważniejszych celów w życiu jest zacho-
wanie wewnętrznego spokoju. Zwykle jest ona człowiekiem zgodnym i łatwym we 
współżyciu, chociaż czasami głęboko w środku wcale się taka nie czuje. Uważa, 
że nie powinna starać się za wszelką cenę zadowalać innych ludzi, bo i tak nie 
uda się dogodzić wszystkim. Stara się nie wchodzić w konfl ikty, a przynajmniej 
bardzo źle je toleruje, woląc niejednokrotnie opuścić miejsce sporu, aby zachować 
spokój wewnętrzny. Zamiast spontanicznych reakcji woli spokojne i zrówno-
ważone podejście do życia.
Dziewiątki zwykle wolą pozostawiać sprawy własnemu biegowi niż czynnie podej-
mować wyzwania. Łatwo dostosowują swoje potrzeby do sytuacji, aby nie powo-
dować wewnętrznych napięć. Błędem byłoby jednak sądzić, że ten typ widzenia 
świata charakteryzuje „człowieka-chorągiewkę”. Jest dokładnie odwrotnie. 
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Sprawdzonych sposobów działania, przemyślanych opinii dziewiątka będzie trzy-
mała się nieustępliwie, z milczącym oporem, nie wszczynając konfl iktu, ale i nie 
ulegając światu. Nie lubi narzucania sobie cudzego zdania, dyscypliny, zakazów 
i nakazów i nie poddaje się sugestiom.
Zdarza się, że ludzie ci negują swoje walory i stają się bierni w kontaktach ze 
światem. Dzieje się tak, pomimo że dziewiątki są doskonałymi doradcami w wielu 
sprawach, zwłaszcza w stosunku do swoich bliskich. Bardzo też zależy im na dobrej 
reputacji, tak aby ludzie dostrzegli, że są troskliwe, niekłopotliwe i bezkonfl ik-
towe.
Dziewiątki wprost uwielbiają takie zajęcia jak rozwiązywanie łamigłówek, krzy-
żówek, różnorakie gry, obejrzenie dobrego fi lmu czy ciekawego programu w te-
lewizji. Panie często oddają się robótkom ręcznym i innym pracom domowym 
lub ogrodowym. Czasami zresztą nadużywają tych rozrywek. W pracy zwykle cenią 
takie stanowiska, które nie wiążą się ze stresem i rywalizacją. Dziewiątki nie prze-
padają za ruchem, chociaż od tej reguły, jak od każdej, zdarzają się odstępstwa.
Podobnie jak dwójki, są osobami współodczuwającymi cudzy ból, ale nie spieszą tak 
szybko z pomocą, gdyż mają swoje zdanie, kiedy należy pomagać, a kiedy nie. Poza 
tym dążenie do utrzymania wewnętrznego spokoju nie pozwala im angażować się 
w niektóre przedsięwzięcia. Dziewiątki podejmują się nowych zadań, które wykonują 
szybko i nieomal automatycznie, mając trudności z ich uszeregowaniem pod 
względem pilności i zasadności. Z tego samego powodu mieszkania, piwnice i stry-
chy dziewiątek bywają po brzegi wypełnione „potrzebnymi rzeczami”, gdyż podjęcie 
decyzji, czy na pewno i do czego konkretnie się przydadzą, należy odwlec. Takimi 
„starociami” są także wspomnienia, którymi ci spokojni ludzie lubią się karmić.
Dziewiątki z rzadka wybuchają gniewem, wolą raczej milcząco negować, odmawiać 
kolejnego ruchu lub nie zwracać uwagi na konfl ikt, co drugą stronę zwykle dopro-
wadza do szału. W bliskich związkach dziewiątki są jednak pełne oddania i czułości, 
można powiedzieć, że są wręcz stopione z partnerem. Samotne dziewiątki bywają 
natomiast bardzo nieszczęśliwe i tracą poczucie sensu życia.
Dziewiątka, która jest przeciążona oczekiwaniami z zewnątrz, często staje się nie-
pewna, stawia bierny opór i pojawia się u niej wielka nieustępliwość. Z takiej sytuacji 
może zrodzić się ból wewnętrzny, chaos myślowy i obniżone poczucie wartości, które 
składają się na sytuację kryzysową.
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Ćwiczenie 2. Charakterystyczne zachowania dla 
Twojego typu osobowości w środowisku zawodowym:

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………
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Ćwiczenie 3. Predyspozycje do dalszego rozwoju 
zawodowego (szkolenia) na podstawie Hollanda

Na podstawie: Kurs Inspiracji (1997).

Poniżej znajduje się 90 stwierdzeń. Zaznacz kółkiem numery tych zdań, z któ-
rymi się zgadzasz i które są zgodne z Twoimi opiniami i sposobem myślenia. 
Odpowiedzi zaznaczaj bez dłuższego zastanawiania się, pierwsza myśl jest 
najlepsza.

1. Posiadanie silnego i zgrabnego ciała jest dla mnie ważną rzeczą.
2. Staram się dogłębnie zrozumieć rzeczy.
3. Muzyka, kolory, piękno każdego rodzaju może wpłynąć na moje usposo-

bienie.
4. Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens.
5. Wierzę w siebie i w to, że mam wpływ na rzeczy.
6. Doceniam jasno wytyczone kierunki działania, które dokładnie określają, 

co mam robić.
7. Zwykle potrafi ę budować, nosić wszystko sam, sam dawać sobie radę.
8. Mogę godzinami myśleć o czymś.
9. Doceniam piękne otoczenie. Kolory i formy znaczą dla mnie bardzo dużo.
10. Kocham towarzystwo.
11. Lubię rywalizację.
12. Muszę mieć najpierw uporządkowane zaplecze i dopiero potem rozpocząć 

pracę nad projektem.
13. Lubię pracować rękami.
14. Badanie nowych idei daje mi zadowolenie.
15. Zawsze poszukuję nowych sposobów, aby dać wyraz moim twórczym zdol-

nościom.
16. Doceniam możliwość dzielenia moich osobistych spraw z innymi.
17. To, że jestem najważniejszą osobą w grupie, daje mi zadowolenie.
18. Jest dla mnie sprawą honoru, by dbać o wszystkie szczegóły w mojej pracy.
19. Nie przeszkadza mi, że zabrudzę ręce w czasie pracy.
20. Wykształcenie jest dla mnie nieustającym procesem rozwijania i wyostrzania 

mojego sposobu myślenia.
21. Lubię ubierać się nietradycyjnie oraz próbować nowych kierunków mody  

i kolorów.
22. Często wyczuwam, gdy jakaś osoba odczuwa potrzebę rozmowy.
23. Lubię organizować ludzi i dawać impuls do pracy.
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24. Rutyna pomaga mi w ukończeniu pracy.
25. Lubię kupować rzeczy, które są punktem wyjścia do dalszej pracy.
26. Czasami mogę siedzieć godzinami i pracować nad rozwiązaniem proble-

mów, czytać lub myśleć o życiu.
27. Potrafi ę wyobrazić sobie rzeczy.  
28. Czuję się dobrze, kiedy zajmuję się innymi ludźmi.
29. Lubię, gdy dają mi kredyt zaufania w pracy.
30. Jestem podbudowany, wiedząc, że dobrze i starannie rozwiązałem powie-

rzone zadanie.
31. Chciałbym najchętniej być sobą i wykonywać rzeczy praktyczne, pracować 

rękami. 
32. Chętnie czytam książki na jakikolwiek z tematów, który budzi moją cie-

kawość. 
33. Lubię wprowadzać w życie nowe pomysły.
34. W sytuacji gdy mam jakieś problemy z innymi, preferuję rozmowę i znalezie-

nie rozwiązań.
35. Żeby osiągnąć sukces, należy mierzyć wysoko.
36. Lubię sytuacje, które wymagają ode mnie podejmowania decyzji i brania 

za nie odpowiedzialności.
37. Lubię dyskutować.
38. Analizuję dany problem gruntownie, zanim podejmę działania.
39. Lubię zmieniać otoczenie tak, aby uczynić je czymś innym i specjalnym.
40. Kiedy jest mi przykro, znajduję przyjaciela, by z nim porozmawiać.
41. Kiedy proponuję plan, wolę, żeby inni zajmowali się szczegółami.
42. Zwykle jestem zadowolony z miejsca, gdzie przebywam.
43. Praca na świeżym powietrzu dostarcza mi nowego zasobu energii.
44. Bez przerwy zadaję pytanie „dlaczego?”.
45. Podoba mi się, że moja praca jest wyrazem mojego nastroju i uczuć.
46. Lubię znajdować sposoby pomagania ludziom, by byli bardziej ludzcy wobec 

siebie.
47. Branie udziału w podejmowaniu ważnych decyzji jest niezmiernie ciekawe.
48. Zawsze cieszę się, gdy ktoś inny przejmuje kierownictwo.
49. Lubię, gdy moje otoczenie jest proste i praktyczne.
50. Roztrząsam problem, dopóki nie znajdę odpowiedzi.
51. Piękno natury porusza coś ukrytego we mnie. 
52. Bliskie stosunki z innymi są dla mnie ważne.
53. Lepsze stanowisko i awans są dla mnie ważne.
54. Efektywność to coś dla mnie – pracować określoną ilość godzin każdego 

dnia.
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55. Dla uniknięcia chaosu potrzebny jest silny system z ustalonym prawem  
i porządkiem.

56. Książki zmuszające do myślenia zawsze poszerzają moje horyzonty.
57. Bardzo cieszę się z możliwości pójścia na wystawę, do teatru czy do kina.
58. „Nie widziałem cię długi czas, powiedz, co u ciebie?”.
59. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest możliwość wpływania na innych ludzi.
60. Kiedy przyrzekam, że coś zrobię, wykonuję to do najdrobniejszego szcze-

gółu.
61. Solidna, fi zyczna i twarda praca nikomu nie zaszkodzi.
62. Chciałbym nauczyć się wszystkiego, co jest dostępne o tematach, które 

mnie interesują.
63. Nie chcę być jak inni, lubię robić rzeczy inaczej.
64. „Powiedz mi, jak ci mogę pomóc”.
65. Jestem gotów podjąć ryzyko, by kontynuować sprawy.
66. Lubię jasne i precyzyjne linie postępowania, kiedy coś zaczynam.
67. Pierwsze, co widzę w samochodzie, to dobry silnik.
68. Ci ludzie działają stymulująco na mój intelekt.
69. Kiedy czymś się zajmuję, mam tendencję do zapominania o całym świecie.
70. Martwi mnie, że jest tylu ludzi w naszym społeczeństwie, którzy potrze-

bują pomocy.
71. Zabawnie jest podsuwać innym ludziom pomysły.
72. Nie znoszę, kiedy ktoś bez przerwy zmienia metodę, kiedy akurat kończę 

pisanie pracy.
73. Zwykle znajduję wyjście w sytuacjach „podbramkowych”.
74. Nawet samo czytanie o odkryciach jest ciekawe.
75. Lubię robić happeningi.
76. Zawsze staram się, jak mogę, by okazać uwagę ludziom, którzy wyglądają 

na samotnych i bez przyjaciół.
77. Lubię działać.
78. Nie lubię robić rzeczy, które nie są zatwierdzone.
79. Sport jest ważny, jeśli ciało ma być zdrowe.
80. Sposób funkcjonowania natury budził zawsze moją ciekawość.
81. Zabawnie być w dobrym humorze i robić coś niezwyczajnego.
82. Sądzę, że ludzie w głębi duszy są dobrzy.
83. Jeśli nie daję sobie rady za pierwszym razem, rozpoczynam jeszcze raz 

z nową energią i entuzjazmem.
84. Cenię wysoko sytuacje, kiedy wiem, czego inni ode mnie oczekują.
85. Lubię rozłożyć rzeczy na czynniki pierwsze, by zobaczyć, czy dam sobie 

radę.
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86. „Nie denerwuj się, możemy przemyśleć sprawę i zaplanować następny 
krok.”

87. Byłoby mi trudno wyobrazić sobie moje życie bez pięknych rzeczy wokół 
mnie.

88. Często tak się dzieje, że inni przychodzą do mnie, by opowiedzieć o swoich 
problemach.

89. Zwykle nawiązuję kontakt z ludźmi, którzy mogą pokazać mi drogę do nowych 
możliwości.

90. Nie potrzebuję dużo, by być szczęśliwym.

WYNIKI:

1. Należy zakreślić te same liczby, które zakreśliłeś w teście.

R B A S I T
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90
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Zapisz ilość zakreślonych liczb z każdej kolumny poniżej.

 
  
 
R ……. A ……. B ……. I ……. S ……. T ……. 

2. Które z nich otrzymały największą liczbę punktów?

1. ...... 

2. ...... 

3. ...... 

R – Realista (rzeczy) 
Osoba cechująca się:

  Niezależnością, praktycyzmem, fi zycznie w formie agresywnością, konser-
watyzmem.

  Używa rąk i oczu, aby badać rzeczy czy coś wykonać.
  Używa sprawnie ciała, bardziej niż słów, myśli czy uczuć.
  Posiada fi zyczną koordynację, siłę, logikę.
  Lubi napięcie, podejmować ryzyko, być na świeżym powietrzu, konkretne 

problemy, pieniądze, używać narzędzi, dużych maszyn.
  Rozwiązuje problemy przez działanie.

B – Badacz (informacje) 
Osoba o następujących cechach:

  Niezależna, ciekawa świata, analizuje swoje myśli i uczucia, nietradycyjna.
  Używa myślenia, zasobu informacji; bardziej niż zwykłe powiązania z ludź-

mi i rzeczami.
  Posiada zdolności intelektualne, logikę i znajomość rzeczy.
  Lubi wyzwania, wymianę myśli i skomplikowane, abstrakcyjne problemy.
  Rozwiązuje problemy przez myślenie.
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T – Tradycjonalista (informacje) 
Osoba cechująca się:

  Pokojowym usposobieniem, uporządkowana, dokładna.
  Używa myślenia, oczu i rąk, by wykonać zadania.
  Jest logiczna, dokładna, odpowiedzialna.
  Lubi porządek, zdecydowanie, bezpieczeństwo.
  Rozwiązuje problemy przez podążanie za uznanymi zasadami.

A – Artysta (informacje/rzeczy) 
Osoba o następujących cechach:

  Kreatywna, uczuciowa, o poczuciu estetyki, analizuje swoje myśli i uczucia, 
ekspresyjna, asocjalna.

  Używa rąk, oczu, myśli, by tworzyć nowe rzeczy, pisać.
  Posiada dobre oko, wyostrzony słuch, inteligencję, rozumienie kolorów, 

form, dźwięków i uczuć.
  Lubi piękno, luźną działalność, wymianę myśli, interesujący i niezwyczajny 

widok, dźwięki, struktury, ludzi.
  Rozwiązuje problemy przez tworzenie.

I – Inicjator (ludzie) 
Osoby, które mają następujące cechy:

  Energiczne, niezależne, zapalone, pełne wiary w siebie, dominujące.
  Używa myślenia, uczuć do pracy z ludźmi i wykonywania zadań.
  Posiada umiejętność uczuciowego wczuwania się w rzeczy, jest pewna sie-

bie.
  Lubi organizować, kierować, administrować, ciekawość, wymiana myśli, 

wpływy, pieniądze.
  Rozwiązuje problemy przez podejmowanie ryzyka.

S – Otwarty na kontakty z ludźmi (ludzie) 
Osoby o następujących cechach:

  Osoba (przywódca), która interesuje się innymi, uczuciowa, humanistycz-
na, wspierająca, odpowiedzialna.

  Używa uczuć, słów, idei w pracy z innymi, którą woli bardziej niż fi zyczną 
działalność lub rzeczy.

  Posiada umiejętność wczuwania się, zrozumienia spraw, jest otwarta, na-
turalna, taktowna.

  Lubi pomagać innym, dzieli się, lubi grupy, luźną działalność, lubi przewo-
dzić.

  Rozwiązuje problemy, kierując się uczuciami.
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Moje notatki:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………
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Przedsiębiorczość:
  to cecha charakteru lub zespół cech charakteru
  to dynamizm i aktywność, kreatywność i innowacja
  to umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów
  to zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz goto-

wość do podejmowania ryzyka
  to umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków
  to chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym
  to stawianie sobie ambitnych celów i generowanie korzyści
  to również działanie mające na celu rozpoczęcie oraz rozwój własnego 

biznesu.
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Ćwiczenie 4. Bilans realizacji celów

Na podstawie: Czarnul E., Łukasik J., Tarkowska M., 2000.

Narysuj linię według poniższego schematu. W odcinku przeszłość wypisz 
wszystkie swoje działania, osiągnięcia, sukcesy, które zadecydowały o realizacji 
celów. W kategorii przyszłość wymień to, co chcesz osiągnąć w swoim życiu 
zawodowym i osobistym. W polu, gdzie jest dzisiejsza data, zapisz wszystkie, 
nawet drobne, ale bardzo konkretne cele, jakie możesz podjąć od zaraz, aby 
zrealizować obraz przyszłości. Przyjrzyj się swoim zasobom (przeszłość), ich 
wykorzystaniu (teraz) i wizji swoich planów. 

 

 

 

 
Data urodzenia  Dzie  dzisiejszy Przys o  

Przeszłość Teraźniejszość

C
el

e 
za

w
od

ow
e

Zrealizowane

W trakcie reali-
zacji

Do zrealizowania

  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................

  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................

Niezrealizowane

  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................

C
el

e 
os

ob
is

te Zrealizowane

W trakcie reali-
zacji

Do zrealizowania

  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................

  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
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C
el

e 
os

ob
is

te

Niezrealizowane

  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................

C
el

e 
zd

ro
w

ot
ne

Zrealizowane

W trakcie reali-
zacji

Do zrealizowania

  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................

  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................

Niezrealizowane

  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................
  ..........................

Odpowiedz na pytania:

1. Czy Twoje przyszłe cele są dla Ciebie ważne i dlaczego? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Jakich zasobów potrzebujesz do realizacji swoich teraźniejszych i przy-
szłych celów, w każdej ze sfer – zawodowej, osobistej, zdrowotnej?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kto może być dla Ciebie źródłem wsparcia w realizacji tych celów?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jak realizowane przez Ciebie cele mogą wpłynąć na poprawienie Twojej 
pozycji zawodowej, na rozwój Twojej kariery zawodowej?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Ćwiczenie 5. Czy jesteś przedsiębiorczy?

Poniżej znajduje się 10 grup pytań. Odnoszą się one do różnych sytuacji, za-
chowań ludzi w określonych sytuacjach. Odpowiadając na pytania, uzyskasz 
informację odnośnie do stopnia poczucia przez Ciebie przedsiębiorczości. Od-
powiadaj na pytania bez większego namysłu. Pamiętaj, pierwsza reakcja jest 
najlepsza. W każdym zestawie pytań zaznacz tylko jedną odpowiedź, najbar-
dziej pasującą do Twojej osoby.

A B C

1. Czy lubisz częste kontakty z innymi ludźmi? 
1. Lubię przebywać wśród ludzi, mam dużo znajomych i przyjaciół. 
2. Mam określone grono przyjaciół, nie odczuwam potrzeby posze-

rzania ich liczby. 
3. Wolę samotność, inni ludzie nie są mi potrzebni do samoreali-

zacji. 

2. Czy jesteś darzony zaufaniem? 
1. Większość ludzi, z którymi przebywam, powierza mi swoje ta-

jemnice – jestem dyskretny. 
2. Staram się nikogo nie zawodzić, dotrzymuję składanych obiet-

nic. 
3. Czasami nie wywiązuję się z tego, co obiecałem, wycofuję się ze 

złożonych deklaracji. 

3. Czy lubisz przewodzić grupie? 
1. Łatwo przekonuję innych do własnych pomysłów, idei – pocią-

gam ich za sobą. 
2. Jeżeli mam konkretne dyspozycje, to potrafi ę pokierować pracą 

innych ludzi. 
3. Nie lubię przewodzić, lubię być w grupie i razem pracować.

4. Czy jesteś dobrym organizatorem? 
1. Lubię planować samodzielnie wszystkie zadania i przedsięwzię-

cia. 
2. Dopóki wszystko idzie sprawnie, daję sobie radę. Jednak każda 

przeszkoda i pojawiające się trudności powodują, że wszystko 
zostawiam. 

3. Nie lubię planować. Wykonuję wszystko spontanicznie. 

5. Czy jesteś człowiekiem kreatywnym, z inicjatywą? 
1. Mam dużo pomysłów. Lubię je sam realizować. 
2. Potrzebuję konkretnych wskazówek, aby wykonać pracę dobrze. 
3. Pracuję dlatego, że to konieczność. 

6. Czy cechuje Cię odpowiedzialność? 
1. Lubię być odpowiedzialny za całokształt wykonanej pracy. 
2. Lubię być odpowiedzialny za tę część pracy, którą sam wykonu-

ję – za całość niech odpowiada przełożony. 
3. Nie lubię ciążącej na mnie odpowiedzialności – wolę mieć 

zwierzchnika, który za wszystko odpowiada. 
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7. Czy jesteś konsekwentny? 
1. Zawsze doprowadzam do końca swoje zamierzenia. 
2. Przeważnie udaje mi się kończyć to, co zacząłem. 
3. Pojawiające się trudności powodują, że zostawiam to, co zaczą-

łem, i zajmuję się czymś innym. 

8. Czy jesteś odporny na stres? 
1. Potrafi ę pracować pod presją czasu i radzić sobie w trudnych 

sytuacjach. 
2. Trudności i przeszkody powodują, że trudno mi zapanować nad 

pojawiającym się stresem. 
3. Stres jest dla mnie siłą niszczącą. Wolę nie podejmować dzia-

łań, które powodują stres. 

9. Jak pracujesz? 
1. Mogę pracować długo i ciężko, aby osiągnąć zamierzony cel. 
2. Mogę pracować ciężko, ale krótko, perspektywa długiej i ciężkiej 

pracy przeraża mnie. 
3. Nie zdecydowałbym się na długą, ciężką pracę nawet wówczas, 

kiedy wiedziałbym, że w bliżej nieokreślonej przyszłości odnio-
sę sukces. 

10. Czy masz trudności z podejmowaniem decyzji? 
1. Decyzje podejmuję szybko i zazwyczaj trafnie. 
2. Nie potrafi ę szybko podjąć decyzji, muszę na spokojnie wszyst-

ko rozważyć. 
3. Nie lubię podejmować ważnych decyzji. 

Razem

INTERPRETACJA WYNIKÓW:

Jeżeli zakreśliłeś w większości odpowiedzi z literą „A” – to możesz sądzić, że 
potrafi sz być przedsiębiorczy, potrafi sz ponosić ryzyko oraz inicjować samo-
dzielnie nowe zadania.
Jeżeli zakreśliłeś w większości odpowiedzi z literą „B” – to przed podjęciem 
różnych decyzji dotyczących Twojego życia zawodowego skonfrontuj swoje 
pomyły z inną osobą, np. Twoim Trenerem Osobistym. 
Jeżeli zakreśliłeś w większości odpowiedzi z literą „C” – to powinieneś popra-
cować nas swoimi cechami z zakresu przedsiębiorczości.
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Ćwiczenie 6. Uruchom swoje pomysły

1. Zastanów się, jak się czujesz w pracy? A teraz odpowiedz na pytanie: 
Co możesz zrobić, by poprawić swoją pozycję zawodową? Co jest Ci po-
trzebne, by poczuć się człowiekiem sukcesu? Może potrzebujesz nowych 
umiejętności, kwalifi kacji?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zastanów się, jak spędzasz czas wolny? A teraz zastanów się i odpowiedz 
na pytanie: Co możesz zrobić, by inni podziwiali cię za dobrą organizację 
czasu wolnego, za realizację własnych zainteresowań?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Ćwiczenie 7. Podejmij wstępne postanowienia 

PRACA: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.......................................................................................................... 

 
 

ZDROWIE: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
........................................................................................................... 

CZAS WOLNY: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 

Moje notatki: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
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Samoocena:
  to uogólniona postawa w stosunku do samego siebie
  wpływa na Twój nastrój oraz na Twoje zachowania osobiste i spo-
łeczne

  jej podstawą jest samowiedza, czyli zbiór sądów i opinii, które posia-
dasz na własny temat i odnosisz do własnej osoby

  odnosi się do twoich cech fi zycznych, psychicznych oraz społecznych
  związana jest z postawą samoakceptacji lub samoodtrącenia.
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Ćwiczenie 8. Ja i przemiany 

Na podstawie: Gotowość do zmian. Droga do doskonalenia w świecie dyna-
micznych zmian, 2000. 

Celem tego ćwiczenia jest określenie Twojej postawy wobec zmian, jako punkt 
wyjścia do zaplanowania Twojej przyszłości. Pamiętaj, że pomiędzy Twoją 
postawą a postrzeganym przez Ciebie obrazem własnej osoby zachodzi ścisły 
związek z funkcjonowaniem w środowisku – rodzinnym, zawodowym. Poniższe 
pytania dotyczą różnych właściwości człowieka, cech, poglądów, postaw i opi-
nii. Staraj się, udzielając odpowiedzi, przedstawić dokładny obraz swojej osoby.

1. Co Ci się w Tobie podoba? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Co Ci się w Tobie nie podoba?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Co najbardziej cenisz u innych ludzi?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Czego najbardziej nie lubisz u innych?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Co Cię bawi i śmieszy?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Co Cię denerwuje?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

7. Co uważasz za Twoje największe osiągnięcie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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8. Co uważasz za Twoją największą porażkę?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

9. Co pragniesz osiągnąć w życiu?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

10. Czego pragniesz uniknąć?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

11. Napisz, jaki jesteś – określ siebie:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

12. Co czujesz wobec siebie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13. Jakie są powody, że tak odczuwasz?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

14. Co chcesz u siebie zmienić?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15. Co chcesz u siebie wyeliminować?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………



Strona 101

Ćwiczenie 9. Samoocena – wczoraj – dzisiaj – jutro 

Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość

W stosunku do:
Ja 10-20 lat temu Ja obecnie Ja w przyszłości

(tak chciałabym/chciałbym siebie opisać)

MNIE JAKO 
OSOBY

NOWYCH 
WYMAGAŃ 
I WYZWAŃ 
W MIEJSCU 

PRACY

MOJEGO 
ROZWOJU,

PODNOSZENIA
LUB ZMIANY 

MOICH
KWALIFIKACJI

SPĘDZANIA 
WOLNEGO CZASU

MOJEGO STANU 
ZDROWIA
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Ćwiczenie 10. Gotowość do zmiany – autotest

W kwestionariuszu znajdziesz stwierdzenia określające sposób działania i wy-
konywania pracy. Postaraj się do nich szczerze ustosunkować. W tym celu przy 
każdym zdaniu zaznacz jedną z cyfr od 1 do 6, która najdokładniej określa 
Twoje rzeczywiste funkcjonowanie zawodowe, Twoje zachowania i postawy. 
Wpisanie cyfry 1 oznacza, że z danym stwierdzeniem całkowicie się nie zga-
dzasz, wpisanie cyfry 6 – że w zupełności się zgadzasz (zdecydowanie). Pozo-
stałe cyfry oznaczają ustosunkowania pośrednie.

1 ------------------------------------------------------- 6
zdecydowanie nie zgadzam się   zdecydowanie zgadzam się

Lp. Określenie

1 Wolę rzeczy znane od nieznanych 1 2 3 4 5 6

2 Rzadko mam do siebie o coś pretensję po fakcie doko-
nanym 1 2 3 4 5 6

3 Jest mało prawdopodobne, bym zmienił coś, co wcze-
śniej zaplanowałem 1 2 3 4 5 6

4 Nie mogę doczekać się dnia, w którym mam rozpocząć 
coś ważnego 1 2 3 4 5 6

5 Nie wierzę, że marzenia mogą się ziścić 1 2 3 4 5 6

6 Jeśli coś się psuje, to zwykle znajduję sposób, by to 
naprawić 1 2 3 4 5 6

7 Niecierpliwię się, gdy nie otrzymuję jasnych odpowiedzi 1 2 3 4 5 6

8 Mam tendencje do ustalania rutynowych rozwiązań 
i polegania na nich 1 2 3 4 5 6

9 Umiem każdą sytuację wykorzystać dla własnego dobra 1 2 3 4 5 6

10 Kiedy nie udaje mi się coś ważnego, trudno jest mi się 
z tym pogodzić 1 2 3 4 5 6

11 Nie mogę znieść bezczynności i odpoczynku 1 2 3 4 5 6

12 Jeśli coś może pójść źle, to na pewno pójdzie źle 1 2 3 4 5 6

13 Kiedy znajdę się w martwym punkcie realizacji jakiegoś 
zadania, zaczynam improwizować 1 2 3 4 5 6

14 Jestem niezadowolony, jeśli czegoś nie mogę ubrać 
w jasne i określone ramy 1 2 3 4 5 6

15 Wolę pracować w obrębie bliskich mi i znanych zagad-
nień 1 2 3 4 5 6

16 Radzę sobie ze wszystkim, co przynosi dzień 1 2 3 4 5 6
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17 Jeśli już raz podejmę decyzję, niełatwo ją zmieniam 1 2 3 4 5 6

18 Eksploatuję siebie do maksimum 1 2 3 4 5 6

19 Zwykle koncentruję się na potencjalnych porażkach 1 2 3 4 5 6

20 Często jestem proszony o rozwiązanie problemu 1 2 3 4 5 6

21 Kiedy mam do czynienia z niejasnym zagadnieniem, 
wręcz odruchowo zmierzam do uzyskania wyjaśnień 1 2 3 4 5 6

22 Zbyt wiele kosztuje mnie codzienna konfrontacja z rze-
czywistością 1 2 3 4 5 6

23 Koncentruję się na moich mocnych stronach, a nie na 
słabościach 1 2 3 4 5 6

24 Trudno mi rozstać się z jakimś pomysłem, nawet jeśli 
okazał się on nie najlepszy? 1 2 3 4 5 6

25 Jestem ciągle podminowany i pełen energii 1 2 3 4 5 6

26 Rzeczywistość rzadko jest taka, jakiej byś sobie życzył 1 2 3 4 5 6

27 Umiem obchodzić trudności dookoła 1 2 3 4 5 6

28 Nie znoszę rzeczy niedokończonych 1 2 3 4 5 6

29 Wolę utarte drogi od bocznych szlaków 1 2 3 4 5 6

30 Wierzę w sposób niezachwiany we własne możliwości 1 2 3 4 5 6

31 Kiedy wejdziesz miedzy wrony, musisz krakać jak i one 1 2 3 4 5 6

32 Jestem osobą pełną wigoru i pasji 1 2 3 4 5 6

33 Częściej dostrzegam problemy i trudności niż świetne 
okazje 1 2 3 4 5 6

34 Kiedy trzeba znaleźć rozwiązanie, jestem gotów go szu-
kać w sposób bardzo nietypowy 1 2 3 4 5 6

35 Nie mogę działać efektywnie, kiedy cele, jakie mam re-
alizować, oraz oczekiwania wobec mnie są niejasne 1 2 3 4 5 6
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Arkusz obliczeniowy:
Przenieś wyniki z arkusza testowego do tablicy według klucza. Dodaj punkty 
wpisane w każdej kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych 
poszczególnym rolom grupowym. 

Pomysłowość Napęd Pewność siebie

6 = ……. 4 = ……. 2 = …….

13 = ……. 11 = ……. 9 = …….

20 = ……. 18 = ……. 15 = …….

27 = ……. 25 = ……. 23 = …….

34 = …… 32 = …… 30 = ……

Suma = …… Suma = …… Suma = ……

Wynik optymalny: 22-
26

Wynik optymalny: 22-
26

Wynik optymalny: 22-
26

Optymizm Podejmowanie ryzyka

5 = ……. 1 = …….

12 = ……. 8 = …….

19 = ……. 16 = …….

26 = ……. 22 = …….

33 = …… 29 = ……

Suma = …… Suma = ……

Wynik= 35-suma= ……. Wynik= 35-suma= …….

Wynik optymalny: 22-26 Wynik optymalny: 22-26

Zdolność adaptacyjna Tolerancja na niepewność

3 = ……. 7 = …….

10 = ……. 14 = …….

17 = ……. 21 = …….

24 = ……. 28 = …….

31 = …… 35 = ……

Suma = …… Suma = …….

Wynik= 35-suma= ……. Wynik= 35-suma= ……..

Wynik optymalny: 22-26 Wynik optymalny: 22-26
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Interpretacja:

Pomysłowość – ludzie pomysłowi potrafi ą wykorzystać każdą sytuacje do 
własnych celów i „zrobić coś z niczego”. Umieją docierać do właściwych źró-
deł i zasobów, aby zrealizować swoje plany. Dostrzegają różnorodne sposoby 
działania i w sposób twórczy podchodzą nawet do stereotypowych zagadnień. 
Wiedzą, że każdy problem można rozwiązać, a trudności w nim tkwiące sta-
nowią dla nich wyzwanie i wartość samą w sobie. Niski wynik tej skali może 
oznaczać zbytnie przywiązanie do typowych sytuacji i utartych dróg. Wynik 
zbyt wysoki (ponad 26 punktów) może oznaczać, że osoba nie zauważa pro-
stych i oczywistych rozwiązań i tym samym przysparza sobie więcej pracy niż 
jest to konieczne. 
Optymizm – cecha optymizmu wysoce koreluje z gotowością do podejmowa-
nia zmian. Optymiści prezentują pozytywny, a niekiedy wręcz entuzjastycz-
ny stosunek do wszelkich nowości. W przeciwieństwie do pesymistów, którzy 
skoncentrowani są na trudnościach i przeszkodach, optymiści dostrzegają wo-
kół siebie różnorodne możliwości i okazje. Pozytywnie interpretują rzeczywi-
stość i wierzą, że czas pracuje dla nich. Zbyt wysoki wynik w tej skali (ponad 
26 punktów) może oznaczać brak umiejętności krytycznego myślenia.  
Podejmowanie ryzyka (śmiałość) – ryzykanci traktują życie jak wielką 
przygodę. Kochają wyzwania. Charakteryzuje ich ciągły ruch i niepokój, nie 
znoszą poczucia bezpieczeństwa i stagnacji. Nudzą ich działania rutynowe i po-
wtarzalne. Zwykle są twórcami zmian. Podejmują działania innowacyjne. Pra-
cują efektywnie w środowisku pełnym „burz i zawirowań”. Zbyt wysoki wynik 
(ponad 26 punktów) może oznaczać tendencję do brawury i lekkomyślności. 
Napęd (pasja) – jest rodzajem energii, która wzmacnia wszystkie pozostałe 
cechy. Pasjonaci rzadziej ulegają znużeniu i zmęczeniu. U progu trudnych za-
dań nie odczuwają lęku, a raczej są pełni energii i entuzjazmu. Bardzo wysoki 
wynik jednakże może oznaczać skłonność do trwania w bezsensownym uporze 
oraz grozi szybkim wypaleniem zawodowym. 
Zdolność adaptacyjna – zdolność ta zawiera w sobie dwa komponen-
ty: elastyczność i odporność. Dzięki elastyczności możliwe jest łatwe 
przystosowywanie się osoby do zmiennych wymagań otoczenia, oszczędza 
to jej rozczarowań i frustracji. Ludzie elastycznie stawiają sobie cele, ale nie 
inwestują w ich realizację ponad miarę. W razie potrzeby szybko zmieniają 
plany, mają wcześniej przygotowane różne opcje. Odporność jest cechą, dzię-
ki której ludzie nie załamują się niepowodzeniami, a popełnione błędy mają 
dla nich walor kształcący. Żyją raczej dniem dzisiejszym i przyszłością niż 
przeszłością. Nie przywiązują nadmiernej wagi do własnego statusu i funkcji. 
Osoby o zbyt wysokim wyniku tej skali (ponad 26 punktów) mogą odznaczać 
się pewną powierzchownością i zbyt małym zaangażowaniem w to, co robią.  
Pewność siebie – o ile optymiści pozytywnie interpretują rzeczywistość ze-
wnętrzną, o tyle osoby pewne siebie mają zaufanie do własnych zdolności 



Strona 106

i możliwości. Wysoki wynik w tej skali jest typowy dla osób o silnym poczuciu 
własnej wartości. Mają one przekonanie, że panują nad swoim życiem. Jeśli 
mimo chęci nie mogą zmienić rzeczywistości wokół siebie, to starają się ją 
maksymalnie wykorzystać. Nie przeraża ich możliwość porażki, a pojedyncze 
niepowodzenia nie podważają ich wiary w siebie. Uczą się na błędach, że bez 
porażek nie ma mistrzostwa. Zbyt wysoki wynik w tej skali (ponad 26 punktów) 
może oznaczać zarozumiałość, nadmierne zadufanie oraz odrzucanie opinii 
innych ludzi na własny temat. 
Tolerancja na niepewność – dla osób obdarzonych tą cechą jedyną pewną 
rzeczą jest to, że w dzisiejszym świecie nic nie jest pewne. Akceptują one ten 
stan, wiedząc, że w realizacji każdego planu mogą pojawić się elementy nowe 
i zaskakujące. Ponieważ nie spodziewają się szybkich rozwiązań i prostych 
odpowiedzi, wykazują dużą cierpliwość i nie dokonują pochopnych ocen. Zbyt 
duża tolerancja na niepewność (ponad 26 punktów) może oznaczać trudności 
w doprowadzaniu zadań do końca i podejmowaniu statecznych decyzji.
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Intermentoring:
  to zmodyfi kowana wersja tradycyjnego mentoringu 
  Intermentoring może obejmować szkolenia z zakresu umiejętności 

psychospołecznych, praktycznego wykorzystania nowych technologii 
IT, przekazywania wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej, historii 
fi rmy oraz innych dziedzin defi cytowych

  najistotniejszym elementem Intermentoringu jest współpraca pomię-
dzy pracownikami młodymi, starszymi oraz kadrą zarządzającą

  Intermentoring ma na celu wprowadzanie nowych pracowników do 
organizacji, zapoznanie z zasadami jej funkcjonowania, a w przypad-
ku starszych pracowników działania intermentoringowe skupiają się 
przede wszystkim na działaniach skierowanych na opanowanie umie-
jętności w zakresie nowych technologii.
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Poniżej przedstawiono trzy kategorie umiejętności w podziale na dwie grupy: 
 umiejętności, które posiadasz
 umiejętności, które chcesz/powinieneś nabyć i są ważne z punktu widzenia 

wykonywanej przez ciebie pracy.

W wybranych grupach umiejętności należy określić:
 poziom własnych umiejętności na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak 

danej umiejętności (nie posiadam), a 5 – posługuję się bardzo dobrze; 
 poszczególnym umiejętnościom nadać ważność ich nabycia na skali od 1 

do 5, gdzie 1 oznacza, że nabycie danej umiejętności jest najmniej ważne,  
a 5 – nabycie danej umiejętności jest najbardziej ważne. 

KKAATTEEGGORRIIAA  II  

Umiej tno  

Poziom posiadanych 
umiej tno ci  

(1 – nie posiadam,  
5 – pos uguj  s
bardzo dobrze) 

Wa o  nabycia  
(1 – najmniej wa na, 

5 – bardzo wa ne) 

A. GRUPA UMIEJ TNO CI 

– Poszczególne umiej no ci 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

Poszczególnym umiej no ciom nale y 
nada  wa no  ich nabycia:  
1 oznacza, e nabycie j umiej no ci 
j najmniej wa ne 
5 oznacza, e nabycie j umiej no ci 
j najbardziej wa ne 

Nale y okr l  poziom posiadanych umiej no ci: 
1 oznacza brak danej umiej no ci 
5 oznacza, e posiadam  umiej no  i pos uguj
s  n  bardzo dobrze 

Intermentoring:
  Dane do opracowania programu dla uczestnika Intermentoringu po 

50. roku życia.
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KATEGORIA I: INTERNET

Umiejętności
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– 
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ne

)

  wyszukiwanie danych w internecie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  poczta elektroniczna: m. in. Outlook, zakładanie 
oraz korzystanie z konta e-mail

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z portali społecznościowych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z portali branżowych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z drogowych map internetowych (wy-
szukiwanie miejscowości, odległości i tras)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  edycja informacji na fi rmowej stronie internetowej 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dokonywanie zakupów przez internet 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  porozumiewanie się za pomocą komunikatorów 
(Skype, Gadu-Gadu itp.)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z newslettera – automatyczne powia-
damianie o aktualnościach na wybranych stronach 
internetowych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  drukowanie treści stron internetowych oraz prze-
noszenie ich do edytora tekstu

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  zapisywanie ulubionych stron internetowych w za-
kładkach 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

KATEGORIA II: ICT

PRACA Z KOMPUTEREM – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

  tworzenie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach 
zewnętrznych plików i folderów 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dostosowanie do potrzeb własnych ustawień pulpi-
tu, tworzenie skrótów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  ustawienia urządzeń peryferyjnych: drukarek, ska-
nerów itp.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



Strona 110

  obsługa urządzeń peryferyjnych: drukarek, ska-
nerów itp.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przeglądanie zasobów komputera 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  nagrywanie płyt CD/DVD – NERO lub inne progra-
my do nagrywania

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – OBSŁUGA EDYTORA TEKSTÓW WORD

  redagowanie pism, numerowanie stron, opcje na-
główek stopka, tworzenie spisu treści itp. – pod-
stawowe funkcje programu Word

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie tabel, wstawianie obrazków, przypisów, 
komentarzy – pozostałe funkcje Word 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z korespondencji seryjnej – pozostałe 
funkcje Word

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z pomocy programu Word 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

  formatowanie i opcje komórek, sumowanie, odej-
mowanie itp. – podstawowe funkcje programu 
Excel

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie tabel, wykresów, blokowanie komórek, 
formatowanie warunkowe – funkcje programu 
Excel

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dokonywanie operacji za pomocą funkcji Excel na 
podstawie danych zawartych w różnych arkuszach 
funkcje – programu Excel 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z pomocy programu Excel 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – GRAFIKA MENEDŻERSKO-PREZENTACYJNA POWER POINT

  znajomość podstawowych funkcji – tworzenie slaj-
dów, wstawianie/wpisywanie tekstu do slajdów, 
funkcje kształt, kolor itd. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  projektowanie prezentacji z wykorzystaniem ani-
macji zawartych w programie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie pokazu slajdów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  drukowanie prezentacji 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

GRAFIKA W PROGRAMIE COREL DRAW

  tworzenie podstawowych obiektów: prostokąt, 
koło, elipsa, zmiana koloru, rozmiaru, kopiowanie, 
funkcja obrotu...

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z funkcji krzywe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  wycinek koła, przycinanie i spawanie obiektów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowanie grafi ki do druku 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

OBSŁUGA PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH

  wprowadzanie danych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie raportów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  prowadzenie ewidencji urlopowej 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  naliczanie płac 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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  generowanie dokumentów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  importowanie danych między programami 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

OBSŁUGA PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 

  wprowadzanie danych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie kartotek nowo ubezpieczonych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie dokumentów ZZA, ZUA, ZCNA oraz 
ZWUA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowywanie zestawu dokumentów do ZUS, 
ich przekazanie i pobieranie potwierdzenia wysyłki

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowywanie miesięcznych dokumentów roz-
liczeniowych: raporty imienne (RSA, RCA, RZA), 
deklaracje rozliczeniowe

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie korygujących dokumentów zgłoszenio-
wych i rozliczeniowych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INNE ZAGADNIENIA ICT – ……………………………………

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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INNE ZAGADNIENIA ICT – ……………………………………

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

KATEGORIA III: KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

  znajomość struktury organizacyjnej w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  rozwiązywanie sytuacji trudnych w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość standardów obowiązujących w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość zasad prezentacji usług lub produktów 
fi rmy

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość celu i strategii fi rmy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość procedur obowiązujących w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość technologii wykorzystywanych w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  obsługa kluczowych klientów fi rmy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  słownictwo branżowe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Intermentoring:
  Program dla uczestnika intermentoringu po 50. roku życia.
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 PROGRAM SZKOLENIA PRACOWNIKA 50+

CEL OGÓLNY PROGRAMU 
SZKOLENIA

Podniesienie umiejętności ogólnych i kwalifi kacji 
pracowników po 50. roku życia, prowadzące do 

wydłużenia ich aktywności zawodowej oraz wzrostu 
samooceny.

CHARAKTERYSTYKA GRU-
PY DOCELOWEJ I OGÓLNE 
WYMAGANIA STAWIANE 

UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Pracownik po 50. roku życia. Osoba posiadająca dłu-
goletni staż pracy w przedsiębiorstwie.

IMIĘ I NAZWISKO  

IMIĘ I NAZWISKO PROWA-
DZĄCEGO ZAJĘCIA  
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Wyszukiwanie danych w internecie

Korzystanie z portali społecznościowych

Korzystanie z portali branżowych

Korzystanie z drogowych map internetowych (wyszuki-
wanie miejscowości, odległości i tras)

Edycja informacji na fi rmowej stronie internetowej

Dokonywanie zakupów przez internet

Porozumiewanie się za pomocą komunikatorów (Skype, 
Gadu-Gadu itp.)
Korzystanie z newslettera – automatyczne powiada-
mianie o aktualnościach na wybranych stronach inter-
netowych
Drukowanie treści stron internetowych oraz przenosze-
nie ich do edytora tekstu
Zapisywanie ulubionych stron internetowych w zakład-
kach
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Tworzenie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach ze-
wnętrznych plików
Dostosowanie do potrzeb własnych ustawień pulpitu, 
tworzenie skrótów
Ustawienia urządzeń peryferyjnych: drukarek, skane-
rów itp.
Obsługa urządzeń peryferyjnych: drukarek, 
skanerów itp.

Przeglądanie zasobów komputera

Nagrywanie płyt CD/DVD – NERO lub inne programy 
do nagrywania
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Redagowanie pism, numerowanie stron, opcje nagłó-
wek stopka, tworzenie spisu treści itp. – podstawowe 
funkcje programu Word
Tworzenie tabel, wstawianie obrazków, przypisów, ko-
mentarzy – pozostałe funkcje Word 
Korzystanie z korespondencji seryjnej – pozostałe 
funkcje Word

Korzystanie z pomocy programu Word
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Formatowanie i opcje komórek, sumowanie, odejmo-
wanie itp. – podstawowe funkcje programu Excel
Tworzenie tabel, wykresów, blokowanie komórek, for-
matowanie warunkowe – funkcje programu Excel
Dokonywanie operacji za pomocą funkcji Excel na 
podstawie danych zawartych w różnych arkuszach – 
funkcje programu Excel 

Korzystanie z pomocy programu Excel
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Znajomość podstawowych funkcji – tworzenie slajdów, 

wstawianie/wpisywanie tekstu do slajdów, funkcje 

kształt, kolor itd. 
Projektowanie prezentacji z wykorzystaniem animacji 

zawartych w programie

Tworzenie pokazu slajdów 

Drukowanie prezentacji
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Tworzenie podstawowych obiektów: prostokąt, koło, 

elipsa, zmiana koloru, rozmiaru, kopiowanie, funkcja 

obrotu...

Korzystanie z funkcji „krzywe”

Wycinek koła, przycinanie i spawanie obiektów

Przygotowanie grafi ki do druku
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Wprowadzanie danych

Generowanie raportów

Prowadzenie ewidencji urlopowej

Naliczanie płac

Generowanie dokumentów

Importowanie danych między programami
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Wprowadzanie danych

Tworzenie kartotek nowo ubezpieczonych 

Tworzenie dokumentów ZZA, ZUA, ZCNA oraz ZWUA

Przygotowywanie zestawu dokumentów do ZUS, ich 

przekazanie i pobieranie potwierdzenia wysyłki
Przygotowywanie miesięcznych dokumentów rozlicze-

niowych: raporty imienne (RSA, RCA, RZA), deklaracje 

rozliczeniowe

Generowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych

Tworzenie korygujących dokumentów zgłoszeniowych 

i rozliczeniowych



Strona 119

K
A

TE
G

O
R

IA
 I

II
: 

K
U

LT
U

R
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

Y
JN

A
 F

IR
M

Y

Za
po

zn
an

ie
 z

 p
is

an
ym

i i
 n

ie
pi

sa
ny

m
i z

ag
ad

ni
en

ia
m

i 
ch

ar
ak

te
ry

st
yc

zn
ym

i d
la

 d
an

eg
o 

pr
ze

ds
ię

bi
or

st
w

a.

Znajomość struktury organizacyjnej w fi rmie

Rozwiązywanie sytuacji trudnych w fi rmie

Znajomość standardów obowiązujących

Znajomość zasad prezentacji usług

Znajomość celu i strategii fi rmy

Znajomość procedur obowiązujących

Znajomość technologii wykorzystywanych w fi rmie

Obsługa kluczowych klientów fi rmy

Słownictwo branżowe

Sugerowana liczba godzin szkolenia OGÓŁEM
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Poniżej przedstawiono trzy kategorie umiejętności w podziale na dwie grupy: 
 umiejętności, które posiadasz
 umiejętności, które chcesz/powinieneś nabyć i są one ważne z punktu 

widzenia wykonywanej przez ciebie pracy.

W wybranych grupach umiejętności należy określić:
 poziom własnych umiejętności na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak 

danej umiejętności (nie posiadam), a 5 – posługuję się bardzo dobrze;
 poszczególnym umiejętnościom nadać ważność ich nabycia na skali od 1 

do 5, gdzie 1 oznacza, że nabycie danej umiejętności jest najmniej ważne,  
a 5 – nabycie danej umiejętności jest najbardziej ważne. 

KKAATTEEGGOORRIIAA  II  

Umiej tno  

Poziom posiadanych 
umiej tno ci  

(1 – nie posiadam,  
5 – pos uguj  s
bardzo dobrze) 

Wa o  nabycia  
(1 – najmniej wa na, 

5 – bardzo wa ne) 

A. GRUPA UMIEJ TNO CI 

– Poszczególne umiej no ci 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Poszczególnym umiej no ciom nale y 
nada  wa no  ich nabycia:  
1 oznacza, e nabycie j umiej no ci 
j najmniej wa ne 
5 oznacza, e nabycie j umiej no ci 
j najbardziej wa ne 

Nale y okr l  poziom posiadanych umiej no ci: 
1 oznacza brak danej umiej no ci 
5 oznacza, e posiadam  umiej no  i pos uguj
s  n  bardzo dobrze 

Intermentoring:
  Dane do opracowania programu dla uczestnika Intermentoringu przed 

35. rokiem życia.
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KATEGORIA I: INTERNET

Umiejętności
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(1

 –
 n

aj
m

ni
ej

 w
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-
na

,
5 

– 
ba

rd
zo

 w
aż

ne
)

  wyszukiwanie danych w internecie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  poczta elektroniczna: m.in. Outlook, zakładanie 
oraz korzystanie z konta  e-mail

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z portali społecznościowych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z portali branżowych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z drogowych map internetowych (wy-
szukiwanie miejscowości, odległości i tras)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  edycja informacji na fi rmowej stronie interneto-
wej

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dokonywanie zakupów przez internet 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  porozumiewanie się za pomocą komunikatorów 
(Skype, Gadu-Gadu itp.)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z newslettera – automatyczne powia-
damianie o aktualnościach na wybranych stro-
nach internetowych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  drukowanie treści stron internetowych oraz prze-
noszenie ich do edytora tekstu

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  zapisywanie ulubionych stron internetowych 
w zakładkach 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

KATEGORIA II: ICT

PRACA Z KOMPUTEREM – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

  tworzenie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach 
zewnętrznych plików i folderów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dostosowanie do potrzeb własnych ustawień pulpi-
tu, tworzenie skrótów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  ustawienia urządzeń peryferyjnych: drukarek, ska-
nerów itp.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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  obsługa urządzeń peryferyjnych: drukarek, ska-
nerów itp.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przeglądanie zasobów komputera 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  nagrywanie płyt CD/DVD – NERO lub inne progra-
my do nagrywania

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – OBSŁUGA EDYTORA TEKSTÓW WORD

  redagowanie pism, numerowanie stron, opcje 
nagłówek stopka, tworzenie spisu treści itp. – 
podstawowe funkcje programu Word

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie tabel, wstawianie obrazków, przypisów, 
komentarzy – pozostałe funkcje Word

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z korespondencji seryjnej – pozostałe 
funkcje Word

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z pomocy programu Word 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

  formatowanie i opcje komórek, sumowanie, odej-
mowanie itp. – podstawowe funkcje programu 
Excel

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie tabel, wykresów, blokowanie komórek, 
formatowanie warunkowe – funkcje programu 
Excel

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dokonywanie operacji za pomocą funkcji Excel na 
podstawie danych zawartych w różnych arkuszach 
– funkcje programu Excel 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z pomocy programu Excel 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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MS OFFICE – GRAFIKA MENEDŻERSKO-PREZENTACYJNA POWER POINT

  znajomość podstawowych funkcji – tworzenie slaj-
dów, wstawianie/wpisywanie tekstu do slajdów, 
funkcje kształt, kolor itd. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  projektowanie prezentacji z wykorzystaniem ani-
macji zawartych w programie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie pokazu slajdów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  drukowanie prezentacji 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

GRAFIKA W PROGRAMIE COREL DRAW

  tworzenie podstawowych obiektów: prostokąt, 
koło, elipsa, zmiana koloru, rozmiaru, kopiowanie, 
funkcja obrotu...

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z funkcji krzywe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  wycinek koła, przycinanie i spawanie obiektów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowanie grafi ki do druku 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

OBSŁUGA PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH

  wprowadzanie danych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie raportów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  prowadzenie ewidencji urlopowej 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  naliczanie płac 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie dokumentów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  importowanie danych między programami 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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OBSŁUGA PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 

  wprowadzanie danych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie kartotek nowo ubezpieczonych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie dokumentów ZZA, ZUA, ZCNA oraz 
ZWUA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowywanie zestawu dokumentów do ZUS, 
ich przekazanie i pobieranie potwierdzenia wysyłki

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowywanie miesięcznych dokumentów roz-
liczeniowych: raporty imienne (RSA, RCA, RZA), 
deklaracje rozliczeniowe

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie korygujących dokumentów zgłoszenio-
wych i rozliczeniowych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INNE ZAGADNIENIA ICT – ……………………………………

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INNE ZAGADNIENIA ICT – ……………………………………

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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KATEGORIA III: KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

  znajomość struktury organizacyjnej w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  rozwiązywanie sytuacji trudnych w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość standardów obowiązujących w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość zasad prezentacji usług lub produktów 

fi rmy
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość celu i strategii fi rmy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość procedur obowiązujących w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość technologii wykorzystywanych w fi rmie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  obsługa kluczowych klientów fi rmy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  słownictwo branżowe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Intermentoring:
  Program dla uczestnika Intermentoringu przed 35. rokiem życia.
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PROGRAM SZKOLENIA PRACOWNIKA 35-

CEL OGÓLNY PROGRAMU 
SZKOLENIA

Podniesienie umiejętności ogólnych 
i kwalifi kacji pracowników przed 35. 

rokiem życia, prowadzące do wzmocnienia 
ich aktywności zawodowej oraz wzrostu 

samooceny.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY 
DOCELOWEJ I OGÓLNE 

WYMAGANIA STAWIANE 
UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Pracownik przed 35. rokiem życia. Osoba 
posiadająca krótki staż pracy w danym 

przedsiębiorstwie, odznaczająca się wiedzą na 
temat nowych technologii wykorzystywanych 

w branży.

IMIĘ I NAZWISKO  

IMIĘ I NAZWISKO 
PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA  
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TEMATY ZAJĘĆ
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Wyszukiwanie danych w internecie

Korzystanie z portali społecznościowych

Korzystanie z portali branżowych

Korzystanie z drogowych map internetowych (wyszu-
kiwanie miejscowości, odległości i tras)

Edycja informacji na fi rmowej stronie internetowej

Dokonywanie zakupów przez internet

Porozumiewanie się za pomocą komunikatorów (Sky-
pe, Gadu-Gadu itp.)

Korzystanie z newslettera – automatyczne powia-
damianie o aktualnościach na wybranych stronach 
internetowych

Drukowanie treści stron internetowych oraz przeno-
szenie ich do edytora tekstu

Zapisywanie ulubionych stron internetowych w za-
kładkach



Strona 128

K
A

TE
G

O
R

IA
 I

I:
 I

C
T

P
ra

ca
 z

 k
om

p
u

te
re

m
 –

 z
ag

ad
n

ie
n

ia
 

w
p

ro
w

ad
za

ją
ce

Pr
zy

go
to

w
an

ie
 d

o 
ob

sł
ug

i k
om

pu
te

ra
 o

ra
z 

ur
zą

dz
eń

 p
er

yf
er

yj
ny

ch

Tworzenie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach 
zewnętrznych plików

Dostosowanie do potrzeb własnych ustawień pulpitu, 
tworzenie skrótów

Ustawienia urządzeń peryferyjnych: drukarek, skane-
rów itp.

Obsługa urządzeń peryferyjnych: drukarek, 
skanerów itp.

Przeglądanie zasobów komputera

Nagrywanie płyt CD/DVD – NERO lub inne programy 
do nagrywania
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Redagowanie pism, numerowanie stron, opcje nagłó-
wek stopka, tworzenie spisu treści itp. – podstawowe 
funkcje programu Word

Tworzenie tabel, wstawianie obrazków, przypisów, 
komentarzy – pozostałe funkcje Word 

Korzystanie z korespondencji seryjnej – pozostałe 
funkcje Word

Korzystanie z pomocy programu Word

M
S

 O
FF

IC
E 

– 
O

b
sł

u
g

a 
ar

ku
sz

a 
ka

lk
u

la
cy

jn
eg

o 
– 

Ex
ce

l

Ro
zw

ój
 u

m
ie

ję
tn

oś
ci

 w
ar

un
ku

ją
cy

ch
 p

ra
cę

 
z 

ar
ku

sz
em

 k
al

ku
la

cy
jn

ym
 –

 E
xc

el

Formatowanie i opcje komórek, sumowanie, odejmo-
wanie itp. – podstawowe funkcje programu Excel

Tworzenie tabel, wykresów, blokowanie komórek, 
formatowanie warunkowe – funkcje programu Excel

Dokonywanie operacji za pomocą funkcji Excel na 
podstawie danych zawartych w różnych arkuszach – 
funkcje programu Excel

Korzystanie z pomocy programu Excel
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Znajomość podstawowych funkcji – tworzenie slaj-
dów, wstawianie/wpisywanie tekstu do slajdów, funk-
cje kształt, kolor itd. 

Projektowanie prezentacji z wykorzystaniem animacji 
zawartych w programie

Tworzenie pokazu slajdów 

Drukowanie prezentacji
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Tworzenie podstawowych obiektów: prostokąt, koło, 
elipsa, zmiana koloru, rozmiaru, kopiowanie, funkcja 
obrotu...

Korzystanie z funkcji krzywe

Wycinek koła, przycinanie i spawanie obiektów

Przygotowanie grafi ki do druku
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o Wprowadzanie danych

Generowanie raportów

Prowadzenie ewidencji urlopowej

Naliczanie płac

Generowanie dokumentów

Importowanie danych między programami



Strona 130

K
A

TE
G

O
R

IA
 I

I:
 I

C
T

O
b

sł
u

g
a 

p
ro

g
ra

m
ów

 fi
 n

an
so

w
o-

ks
ię

g
ow

yc
h

Za
po

zn
an

ie
 z

 f
un

kc
ja

m
i o

pr
og

ra
m

ow
an

ia
  

fi n
an

so
w

o-
ks

ię
go

w
eg

o 

Wprowadzanie danych

Tworzenie kartotek nowo ubezpieczonych 

Tworzenie dokumentów ZZA, ZUA, ZCNA oraz ZWUA

Przygotowywanie zestawu dokumentów do ZUS, ich 
przekazanie i pobieranie potwierdzenia wysyłki

Przygotowywanie miesięcznych dokumentów rozlicze-
niowych: raporty imienne (RSA, RCA, RZA), deklara-
cje rozliczeniowe

Generowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych

Tworzenie korygujących dokumentów zgłoszeniowych 
i rozliczeniowych
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Znajomość struktury organizacyjnej w fi rmie

Rozwiązywanie sytuacji trudnych w fi rmie

Znajomość standardów obowiązujących

Znajomość zasad prezentacji usług

Znajomość celu i strategii fi rmy

Znajomość procedur obowiązujących

Znajomość technologii wykorzystywanych w fi rmie

Obsługa kluczowych klientów fi rmy

Słownictwo branżowe

Sugerowana liczba godzin szkolenia OGÓŁEM
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Zdrowie:
  to stan pełnego, dobrego samopoczucia fi zycznego, psychicznego 

i społecznego, a nie tylko brak choroby lub zniedołężnienia
  to prowadzenie produktywnego życia społecznego i ekonomicznego
  zdrowie można rozpatrywać w wymiarze: 

o fi zycznym (prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz jego 
narządów)

o psychicznym (zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich 
w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, 
napięciem, lękiem, depresją oraz zdolność do logicznego, ja-
snego myślenia)

o społecznym (zdolność do nawiązywania kontaktów, podtrzymy-
wania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi)

o duchowym (zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania we-
wnętrznego spokoju i równowagi).
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TWOJE ZDROWIE – SAMOOCENA 
Spróbuj zastanowić się nad Twoim stanem zdrowia. Odpowiedz sobie 
na kilka pytań. 

Czy przebyłaś/eś jakieś ciężkie choroby? 
Jeśli tak, jakie?

Czy jesteś pod stałą opieką lekarza specjali-
sty/-ów? Jeśli tak, to jakich?

Czy przejawiasz skłonność do chorób?

Czy nosisz okulary korekcyjne? Od kiedy?

Czy uprawiasz jakiś rodzaj sportu? Ile czasu 
poświęcasz tygodniowo?

Ile posiłków dziennie spożywasz? Czy uwa-
żasz, że odżywiasz się prawidłowo?

Jaka jest Twoja waga? Czy uważasz, że Two-
ja waga jest prawidłowa?

Czy wiesz, jakie jest Twoje ciśnienie tętni-
cze?

Czy palisz papierosy? Ile dziennie wypalasz?

Czy spożywasz alkohol? Jeśli tak, jak często 
i w jakich ilościach?

Czy uważasz, że dbasz o swoje zdrowie? 

Czy regularnie wykonujesz badania profi lak-
tyczne? Wymień badania, jakie wykonałeś 
w przeciągu ostatniego roku.
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PROFILAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA 
Wykaz badań profi laktycznych, jakie należy wykonywać oraz ich czę-
stotliwość. 

NIEZALEŻNIE OD PŁCI

Badanie sto-
matologiczne

Kontrola uzębienia pozwala na wykrycie ubytków próchniczych, 
chorób przyzębia, chorób miazgi zęba i tkanek okołowierzchoł-
-kowych, jak też stanów zapalnych jamy ustnej. Pamiętajmy, że 
zdrowe zęby to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim 
oznaka zdrowia. Zły stan zębów może mieć wpływ na rozwój wie-
lu chorób ogólnoustrojowych. Stomatologa należy odwiedzać co 
sześć miesięcy.

Badanie radio-
logiczne klatki 
piersiowej

Badanie okresowe powinno być wykonywane co dwa lata, a  
u osób ze zwiększonym ryzykiem chorób płuc, wynikającym na 
przykład z rodzaju wykonywanej pracy zawodowej, palących pa-
pierosy, co rok. Wykonuje się je, aby stwierdzić, czy nie ma zmian 
nowotworowych. Najważniejszym działaniem profi laktycznym jest 
tu oczywiście rzucenie palenia. 

Badanie ci-
śnienia tętni-
czego

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z chorób cywilizacyjnych. Może 
być ono przyczyną wielu poważnych schorzeń, takich jak choroba 
wieńcowa, zawał, udar mózgu, miażdżyca zarostowa. Nadciśnienie 
jest jednym z czynników ryzyka chorób układu krążenia. Uszkadza 
zarówno serce, jak i nerki. Specjaliści uważają, że udział w jego 
powstaniu mają czynniki genetyczne. Można to badanie przepro-
wadzać samodzielnie – za pomocą ciśnieniomierza do tak zwanego 
użytku domowego. Za najbardziej wiarygodne uznaje się jednak 
badanie wykonane w gabinecie lekarskim – przez lekarza lub pie-
lęgniarkę. Sprawdzaj ciśnienie co pół roku w gabinecie lekarskim. 

Badanie pozio-
mu choleste-
rolu 

Poziom cholesterolu mierzy się podczas badania biochemicznego 
krwi. Ogólnie wiadomo, że zbyt wysoki poziom cholesterolu jest 
niebezpieczny dla zdrowia. Podwyższony poziom cholesterolu cał-
kowitego i LDL (beta-lipoprotein) świadczy o rozwoju miażdżycy 
i zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Badanie cholesterolu ma 
duże znaczenie w profi laktyce zawałów serca i udarów mózgu. Ba-
danie poziomu cholesterolu wykonaj przynajmniej raz w roku. 

Badanie okuli-
styczne

Wykonuje się je w celu profi laktyki jaskry, która jest jedną z naj-
częstszych przyczyn ślepoty. Ponieważ do tej pory nie wiadomo, co 
jest przyczyną choroby, jej wczesne wykrycie jest bardzo ważne. 
Należy ją leczyć w początkowej fazie, gdyż daje to szansę uratowa-
nia wzroku. Badanie należy wykonać raz w roku.

Badanie krwi 
w kale

Należy do nowszej grupy badań profi laktycznych. Test na krew 
utajoną w kale wykonuje się w celu wykrycia nowotworów jelita 
grubego. Można przeprowadzić go nie tylko w laboratorium, ale tak-
że w domu dzięki testowi Hem-Check-2 (do nabycia w aptekach). 
Wykonaj je raz w roku. 
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Badanie den-
sytometryczne 
kości

Dzięki temu badaniu uzyskuje się informacje na temat gęstości 
minerałów tkanki kostnej. Jest przeprowadzane w celu profi lakty-
ki osteoporozy, czyli choroby kości, polegającej na zmniejszeniu 
ich masy. W konsekwencji schorzenie zwiększa znacząco ryzyko 
złamań, nawet przy wykonywaniu codziennych czynności. Oste-
oporoza jest uciążliwą, przewlekłą chorobą, dlatego ważne jest jej 
wykrycie. Wykonaj te badanie około 60. roku życia.

Badanie pozio-
mu glikemii na 
czczo

Badanie w celu wczesnego wykrycia nietolerancji glukozy i/lub 
cukrzycy oraz opóźnienia rozwoju powikłań choroby. Częstotli-
wość rozpoznania cukrzycy rośnie wraz ze wzrostem masy ciała 
i wiekiem. Badanie należy wykonać raz w roku.

TYLKO MĘŻCZYŹNI 

Badanie pro-
staty 

Schorzenia gruczołu krokowego (prostaty, czyli stercza) występu-
ją głównie u mężczyzn w wieku dojrzałym. Badania profi laktyczne 
umożliwiają wczesne wykrycie stanów nowotworowych stercza. 
Podstawowym badaniem jest per rectum (przezodbytnicze). Męż-
czyźni po 50. roku życia powinni je wykonywać co roku.

TYLKO KOBIETY

Cytodiagno-
styka 

Jest stosowana w profi laktyce nowotworowej, przede wszystkim 
raka szyjki macicy. Umożliwia wykrycie stanów przedrakowych, 
obrazuje też funkcjonowanie hormonów. Badanie należy wykonać 
co trzy lata.

Badanie gi-
nekologiczne 

ogólne

Kontrolna wizyta u ginekologa pozwala na ocenę stanu narządów 
rodnych, wykrycie ewentualnych schorzeń. W czasie badania le-
karz wykona również badanie palpacyjne piersi kobiety. Badanie 
należy przeprowadzić raz w roku. 

Badanie mam-
mografi czne 

Zdjęcie rentgenowskie – mammografi a, jest najważniejszym 
badaniem w profi laktyce nowotworowej. Warto oczywiście dodać, 
że metoda ta nie różnicuje w sposób ostateczny zmian łagodnych 
i nowotworowych. W przypadku ich wykrycia lekarz kieruje pa-
cjentkę na dodatkowe badanie – biopsję (pobranie wycinka tkan-
ki). Po 50. roku życia należy badanie wykonywać raz w roku. 
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MÓJ KALENDARZ BADAŃ PROFILAKTYCZ-
NYCH

BADANIE DATA WYKONANIA/
ODEBRANIA WYNIKÓW

PLANOWANA DATA WY-
KONANIA

Badanie stomatologicz-
ne

Badanie radiologiczne 
klatki piersiowej

Badanie ciśnienia tętni-
czego

Badanie poziomu chole-
sterolu 

Badanie okulistyczne

Badanie krwi w kale

Badanie densytome-
tryczne kości

Badanie poziomu glike-
mii na czczo

Badanie prostaty
(tylko mężczyźni) 

Cytodiagnostyka (tylko 
kobiety) 

Badanie ginekologiczne 
ogólne (tylko kobiety)

Badanie mammogra-
fi czne (tylko kobiety)  
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OBLICZ SWÓJ BMI

BMI (ang. Body Mass Index) to współczynnik masy ciała, który obliczamy,  
dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost podniesiony do kwa-
dratu  (podany w metrach). 

……………………………………………………………………………………………….

Jeżeli wartość BMI jest mniejsza od 19,9 wskazuje to na Twoją niedowagę. 
Konieczne jest dożywienie organizmu. Powinnaś udać się do dietetyka i musisz 
zwiększyć masę swojego ciała. 
Wartość BMI w przedziale 20-24,9 wskazuje na Twoją prawidłową wagę. 
Staraj się utrzymać Twój wskaźnik BMI w środku tego przedziału, aby mieć 
najatrakcyjniejszą budowę sylwetki. 
Wartość BMI w przedziale 25-29,9 oznacza nadwagę. Nie jest to jeszcze 
otyłość, ale powinnaś zmniejszyć masę Twojego ciała. To nie tylko sprawa este-
tyki Twojego wyglądu, ale i zdrowia. Ogranicz spożycie cukrów, jedz mniej, ale 
częściej. Staraj się spędzać aktywnie wolny czas. Zacznij od dziś, póki sytuacja 
jeszcze nie wymknęła się do otyłości. 
Wartość BMI w przedziale 30-34,9 oznacza otyłość I stopnia. Przy otyłości 
I stopnia prawie dwukrotnie zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania 
na choroby cywilizacyjne: cukrzycę, choroby serca, miażdżycę. Koniecznie udaj 
się do specjalisty, aby rozwiązać problem Twojej otyłości. Pamiętaj, zdrowie 
jest najważniejsze. 
Wartość BMI w przedziale 35-39,9 pokazuje otyłość II stopnia. Konieczne 
musisz zgłosić się po poradę do lekarza specjalisty, aby zacząć redukować Two-
ją wagę. Przy otyłości II stopnia ryzyko zapadnięcia na choroby cywilizacyjne 
zwiększa się aż trzykrotnie! 
Jeżeli wartość BMI jest powyżej 40, to otyłość III stopnia zagraża Twoje-
mu życiu! Jak najszybciej udaj się do lekarza, aby pod jego kontrolą rozpocząć 
odchudzanie. Otyłość III stopnia jest ogromnym zagrożeniem poprawnego 
funkcjonowania Twojego organizmu. Umów się z lekarzem jeszcze dzisiaj. 
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MOJE DZIAŁANIA DLA ZDROWIA
(SYNTEZA)

CELE 

1………………………………… 2………………………………… 3…………………………………

………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… …………………………………

Działanie  Działanie Działanie 

………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… …………………………………

(opis i data) (opis i data) (opis i data)

Działanie  Działanie Działanie 

………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… …………………………………

(opis i data) (opis i data) (opis i data)

Działanie  Działanie Działanie 

………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… …………………………………

(opis i data) (opis i data) (opis i data)

Działanie  Działanie Działanie 

………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… …………………………………

(opis i data) (opis i data) (opis i data)
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Osobisty plan rozwoju:
  to technika, która ma służyć wspomaganiu osiągania sukcesów
  tworzenie osobistego planu rozwoju należy zaczynać od zdefi niowania 

obszarów życia, które wymagają uwagi
  aby określić główny kierunek rozwoju osobistego, trzeba zastanowić 

się, które obszary życia są kluczowe dla naszego dobrego samopoczu-
cia i funkcjonowania

  każdy z nas jest inny, więc inne będą jego kluczowe obszary, przykłado-
wo mogą to być: zdrowie fi zyczne, zdrowie psychiczne i emocjonalne, 
duchowość, rozrywka, fi nanse, związki, konkurencja, hobby

  w dalszej kolejności przystąp do ustalenia celów
  dla każdego celu określ czas jego realizacji
  zastanów się, w jakim punkcie realizacji celu znajdujesz się teraz
  pomyśl, jak będziesz się czuć, gdy osiągniesz obrany cel.
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MÓJ OSOBISTY PLAN ROZWOJU:
W trakcie pracy z Twoim Trenerem Osobistym oraz Lekarzem dokonałeś roz-
poznania swoich zasobów, cech osobowościowych, zakresu przedsiębiorczości 
i dokonałeś samooceny, a w pracy z lekarzem opracowałeś działania dla zacho-
wania dobrego stanu zdrowia bądź polepszenia stanu istniejącego.
Przystępujesz teraz do podsumowania i zebrania wszystkich ustaleń. Do dobre-
go samopoczucia potrzebujesz równowagi pomiędzy swoim życiem zawodowym 
a prywatnym. Poznałeś swoje zasoby i wiesz, czym dysponujesz. Rozpoznałeś 
swoje defi cyty i wiesz, które obszary Twojego życia budzą Twoje niepokoje. 
Teraz ustalisz, które obszary są kluczowe dla Twojego dobrego samopoczucia 
i funkcjonowania, ustalisz cele, terminy ich realizacji oraz wskażesz osoby, 
które pomogą Ci zrealizować założone cele.  

ROZPOZNANIE ZASOBÓW OSOBISTYCH
Wypisz po 2-3 swoje mocne i słabe strony w poszczególnych obszarach.

Moje mocne strony Moje słabe strony

Predyspozycje

Przedsiębiorczość

Samoocena

Zdrowie

Intermentoring
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USTALENIE SZANS I ZAGROŻEŃ ROZWOJU 
OSOBISTEGO

Wypisz szanse i zagrożenia wynikające z ustalonych mocnych i słabych stron.

Szanse rozwoju osobistego Zagrożenia rozwoju osobi-
stego

Predyspozycje

Przedsiębior-
czość

Samoocena

Zdrowie

Intermentoring
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MOJE DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWOJU 
OSOBISTEGO

CELE TERMIN 
REALIZACJI

ZASOBY NIEZBĘDNE DO 
REALIZACJI CELÓW (osoby, 
środki, metody realizacji)
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Notatki:



KARTA WYNIKÓW PRACY NR 1

(KARTA SPORZĄDZANA PO PIERWSZYM SPOTKANIU DORADCZYM 
Z TRENEREM OSOBISTYM)

Imię i nazwisko uczestnika:

Zajmowane stanowisko:

Data urodzenia:

Wyuczony zawód:

Miejsce pracy:

Predyspozycje:
1. Krótka charakterystyka typu osobowości 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Określenie predyspozycji do dalszego rozwoju zawodowego (szkolenia) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

                  
Biuro Projektu: Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku, 15-732 Bia ystok, ul. Choroszcza ska 31, tel./fax 48 85 6525062, www.pracujemy50plus.pl 
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Przedsiębiorczość:
1. Określenie stopnia zachowań przedsiębiorczych, inicjowania samodziel-

nie nowych zadań 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wstępne postanowienia klienta w zakresie:
a. Pracy/rozwoju zawodowego ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………

a. Zdrowia ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………

a. Spędzania czasu wolnego …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………

Samoocena: 
1. Ocena gotowości do zmian 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………   ……………………………………………
      (miejscowość, data)               (podpis osobistego trenera)



KARTA WYNIKÓW PRACY NR 2
(KARTA SPORZĄDZANA PO SPOTKANIU Z LEKARZEM)

Imię i nazwisko uczestnika:

Zajmowane stanowisko:

Data urodzenia:

Wyuczony zawód:

Miejsce pracy:

Przeciwwskazania do wykonywania prac, uczestnictwa w szkoleniach 
w zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Działania dla zdrowia wypracowane z klientem: 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….     ………………………………….
   (miejscowość, data)         (podpis lekarza)

                  
Biuro Projektu: Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku, 15-732 Bia ystok, ul. Choroszcza ska 31, tel./fax 48 85 6525062, www.pracujemy50plus.pl 
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Instrukcja stosowania  
Planu Rozwoju z udziałem Trenera 

osobistego i Lekarza PF9
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1. Charakterystyka odbiorców narzędzia 
i korzyści związane z jego stosowaniem

 Proces planowania kariery osób 50+ w oparciu o niniejsze narzędzie 
uwzględnia zaangażowanie trenerów oraz lekarza, którzy wspólnie tworzą 
atrakcyjny plan rozwoju dostosowany do możliwości zdrowotnych i intelektu-
alnych benefi cjenta. W planowaniu zajęć uwzględnia się rehabilitację zdrowot-
ną, a oferowane zagadnienia szkoleniowe są przede wszystkim dostosowane 
do potrzeb i możliwości osób w wieku 50+. Głównym założeniem szkoleń jest 
przygotowanie pracowników fi rmy 50+ do roli tzw. coacha (opiekuna, mentora) 
w stosunku do pracowników młodszych zarówno wiekiem,  jak i stażem.
 Plan rozwoju z udziałem Trenera osobistego i Lekarza to narzędzie stwo-
rzone z myślą o pracownikach 50+ zatrudnionych w MŚP. Jego odbiorcy to 
przede wszystkim doradcy zawodowi, zatrudnieni w publicznych i niepublicz-
nych instytucjach rynku pracy oraz inni specjaliści (psycholodzy, pracownicy 
działów HR, specjaliści ds. kadr) zatrudnieni w przedsiębiorstwach MŚP. Na-
rzędzie jest też pomocne w planowaniu kształcenia osób po 50. roku życia, co 
czyni je użytecznym narzędziem pracy specjalistów ds. szkoleń zatrudnionych 
w instytucjach szkoleniowych. Zważywszy jednak na słabo rozwinięte struktury 
HR w MŚP oraz ograniczoną możliwość korzystania tych fi rm z usług zewnętrz-
nych doradców, narzędzie opracowano w taki sposób, aby możliwe było korzy-
stanie z niego przez pracownika 50+ we współpracy z młodszym pracownikiem 
(pełniącym rolę Trenera osobistego) lub z pracodawcą. Czas poświęcony przez 
te osoby na współpracę buduje między nimi zaufanie, pozytywnie pływa na ich 
relacje i zakorzenia osobę 50+ w przedsiębiorstwie.
Do użytkowników indywidualnych zaliczyć można osoby przewidziane  w po-
szczególnych krokach wsparcia. Jednymi z głównych użytkowników narzędzia 
są:

  Pracodawcy
  Pracownicy 50+
  Pracownicy 35-
  Doradcy zawodowi 
  Pracownicy działów HR
  Specjaliści ds. kadr
  Specjaliści ds. szkoleń
  Psycholodzy. 
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Do użytkowników instytucjonalnych zaliczyć można przede wszystkim:
  Instytucje rynku pracy, takie jak powiatowe urzędy pracy
  Jednostki szkoleniowe 
  Jednostki doradcze
  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

2. Schemat pracy z narzędziem 

SCHEMAT PRACY Z NARZ DZIEM „PLAN ROZWOJU Z UDZIA EM TRENERA 
OSOBISTEGO I LEKARZA” 

I spotkanie Trenera osobistego z pracownikiem po 50. roku cia 
(przewid wan  czas oko o 2 godz.) 

Praca z materi i doradczo-szkoleniow mi z zakresu: pred spoz cje, samoocena, 
przedsi iorczo . Trener osobist  po spotkaniu z pracownikiem po 50. roku cia 

w pe nia kart  w ników prac  nr 1 i przekazuje j Lekarzowi. 

spotkanie pracownika po 50. roku cia z Lekarzem 
(przewid wan  czas oko o 2 godz.) 

Lekarz analizuje kart  w ników prac  nr 1. Kolejn  krok: praca z materi i doradczo-
-szkoleniow mi z zakresu zdrowie. Lekarz po spotkaniu z pracownikiem po 50. roku 
cia w pe nia kart  w ików prac  nr 2. Obie kart  przekazuje Trenerowi osobistemu. 

II spotkanie z pracownikiem po 50 roku cia 
(przewid wan  czas oko o 2 godz.)

Praca z materi i doradczo-szkoleniow mi z zakresu: Intermentoring – powstaj  
program  szkoleniowe dla pracownika  

50+ i 35-, osobist  plan rozwoju. 

w wiad z pracodaw  
(przewid wan  czas oko o 1 godz.) 

Praca z arkuszem w wiadu z przedsi bior . Trener osobist  przeprowadza w wiad z 
pracodawc i zbiera informacje na temat pracowników po 50. roku cia. 
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3. Ankieta wywiadu z przedsiębiorcą – 
Pracownik 50+ w mojej fi rmie

 Ankieta wywiadu z przedsiębiorcą to arkusz, z którym pracuje Trener 
osobisty.  Do wywiadu zapraszany jest przedsiębiorca, który zdecydował się 
wdrożyć proponowane rozwiązanie w swojej fi rmie. Wywiad ma na celu zebra-
nie informacji na temat pracowników  po 50. roku życia i ich roli w przedsiębior-
stwie. W przypadku gdy innowacja wdrażana jest w jednym, wyodrębnionym 
dziale przedsiębiorstwa wskazane jest, aby powyższe informacje uzyskać od 
osoby, która nim kieruje. 
 Arkusz wywiadu z przedsiębiorcą może wypełnić Trener osobisty na pod-
stawie rozmowy telefonicznej lub w trakcie osobistego spotkania z osobą an-
kietowaną. Istnieje również możliwość przesłania arkusza za pośrednictwem 
poczty e-mail lub tradycyjnej. Wówczas jest on wypełniany przez adresata. 
Preferowana forma w tym zakresie to spotkanie z przedsiębiorcą z uwagi na 
możliwość uzyskania szerszych informacji i wyeliminowanie niejasności. 
 Informacje zebrane na podstawie wywiadu stanowią punkt wyjścia do 
opracowania indywidualnego planu rozwoju dla pracownika po 50. roku życia. 

 

Przeprowad  wywiad z pracodaw
osoby 50+, dla której tworzysz plan 

rozwoju. Uzyskane informacje 
wprowa  do arkusza. Pam , aby 

uwzg dn e w dalszej pracy! 

Rysunek 1. Wywiad z przedsiębiorcą – Pracownik 50+ w mojej fi rmie 
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4. Materiały doradczo-szkoleniowe 50+
  Po spotkaniu z przedsiębiorcą Trener osobisty rozpoczyna pracę z pra-
cownikiem po 50. roku życia. Celem ich współpracy jest stworzenie planu 
rozwoju osobistego, który uwzględnia predyspozycje zawodowe benefi cjenta, 
jego sprawność intelektualną oraz fi zyczną. 
 Aby rozpocząć współpracę, należy przygotować materiały doradcze dla 
osoby 50+. W pierwszej kolejności Trener osobisty zapoznaje się z materiałami 
i decyduje, które ze zgromadzonych ćwiczeń benefi cjent wypełnia podczas spo-
tkania, a które samodzielnie w domu. Pierwsze spotkanie Trenera osobistego 
i pracownika to praca nad rozdziałami dotyczącymi predyspozycji, przedsię-
biorczości i samooceny.

Rysunek 2. Materiały doradcze dla pracownika 50+: predyspozycje, przedsiębior-
czość, samoocena

 Wypełnione testy i przeprowadzone ćwiczenia są analizowane przez Tre-
nera osobistego. Po dokonaniu analizy materiałów doradczych Trener osobisty 
posiada informację na temat cech benefi cjenta charakteryzujących badane 
obszary. Posiadając powyższe informacje, przedstawia benefi cjentowi zarys za-
gadnień szkoleniowych, jakie powinny znaleźć się w planie rozwoju. Następnie 
Trener osobisty wypełnia Kartę wyników pracy nr 1 (szczegółowy opis str. 12). 
Wypełnioną kartę przekazuje Lekarzowi. Benefi cjent udaje się na spotkanie 
z Lekarzem.
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 Drugi etap prac z materiałami doradczo-szkoleniowymi rozpoczyna się po 
wydaniu opinii Lekarza na temat stanu zdrowia pracownika 50+. Trener oso-
bisty, znając opinię lekarską, przystępuje do pracy z materiałami doradczymi 
z zakresu Intermentoringu. 

 

Rysunek 3. Materiały doradcze dla pracownika 50+: Intermentoring

 Materiały doradcze z zakresu Intermentoringu to dwa tożsame arkusze: 
jeden dla pracownika 50+, drugi dla pracownika 35-. Każdy z arkuszy to trzy 
kategorie tematyczne: internet, ICT, kultura organizacyjna fi rmy. W każdej 
z kategorii wskazano modyfi kowalną listę umiejętności. Osoba wypełniająca 
arkusz określa poziom posiadania danej umiejętności w skali od 1 do 5, gdzie 
1 oznacza brak danej umiejętności, natomiast 5 oznacza, że posiada daną 
umiejętność i posługuje się nią bardzo dobrze. Ponadto należy określić ważność 
nabycia wskazanej umiejętności w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że nabycie 
danej umiejętności jest najmniej ważne, natomiast 5 oznacza, że nabycie danej 
umiejętności jest najbardziej ważne. Dane z arkuszy wypełnionych przez pra-
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cowników 50+ i 35- należy porównać ze sobą, wyłonić umiejętności najistot-
niejsze do nabycia przez pracownika po 50. roku życia oraz te, których mógłby 
nauczać. Podobnie postępujemy, analizując arkusz wypełniany przez pracow-
nika 35-. Na podstawie tak uzyskanych danych tworzymy program szkolenia 
pracownika 50+ oraz pracownika 35-. Pracownicy realizują tak sporządzone 
programy szkoleniowe, ucząc się wzajemnie. Liczbę godzin szkolenia niezbęd-
ną do nauczenia danej umiejętności określamy, uwzględniając przydatność 
umiejętności na stanowisku pracy oraz ważność jej nabycia wskazaną przez 
pracownika.

Uzupe nij imi  i nazwisko 
osoby, dla której program 

zosta  opracowany 

Uzupe nij imi  i nazwisko 
prowadz go zaj  

Wpisz liczb  godzin 
przewidzian  na nauczenie 

konkretnej umiej tno  

Zlicz i wpisz ogóln zb  godzin 
przewidzian o realizacji w ramach 

kategorii/podkategorii 

W tym miejscu mo esz wpisa
niewymienione wy ej, istotne dla 

b a umiej tno dla 
danej kategorii/podkategorii 

Rysunek 4. Program szkolenia pracownika 50+

 Materiały doradcze pracownika 50+ zawierają również rozdział poświę-
cony zdrowiu. Zgromadzone tam testy przeprowadza z benefi cjentem Lekarz. 
Wszystkie rozwiązane ćwiczenia i testy stanowią własność uczestnika. 
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Podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań stanowi plan rozwoju oso-
bistego, który jest sporządzany przez benefi cjenta oraz Trenera osobistego. Na 
osobisty plan rozwoju składa się: rozpoznanie zasobów osobistych, ustalenie 
szans i zagrożeń rozwoju osobistego oraz moje działanie w zakresie rozwoju 
osobistego.

 

Przeanalizuj mocne i s  strony 
pracownika 50+ 

Analizy dokonuj w o szarach: 
predyspozycje, prz iorczo , 

samoocena, zdrowie, 
Intermentoring 

Rysunek 5. Osobisty plan rozwoju – rozpoznanie zasobów osobistych

Okre  szanse i zagro enia d
rozwoju osobistego pracownika 

Pami taj, aby nad porusz  
w badanych obszarach 

Rysunek 6. Osobisty plan rozwoju – ustalenie szans i zagrożeń rozwoju osobistego
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Ustal cele i koniecznie je zapisz, 
np. w tym miejscu 

Okre i zapisz terminy realizacji 
wyznaczonych celów  

Wypisz osoby rodki, metody 
realizacji i inne zasoby niezb ne do 

o gn  wyznaczonych celów 

Rysunek 7. Osobisty plan rozwoju – moje działania w zakresie rozwoju osobistego
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5. Karta wyników pracy nr 1
 Trener osobisty po pierwszym spotkaniu z pracownikiem 50+ wypełnia 
Kartę wyników pracy nr 1. Jest to arkusz, który następnie trafi a do Lekarza.
 W pierwszej kolejności należy wypełnić podstawowe dane dotyczące pra-
cownika, dla którego tworzymy plan rozwoju, tj.: imię i nazwisko, zajmowane 
stanowisko, data urodzenia, wyuczony zawód, miejsce pracy. Następnie w kilku 
słowach należy opisać:

  dla predyspozycji: charakterystyka typu osobowości, predyspozycje do dal-
szego rozwoju zawodowego (można wskazać szkolenia, w których planuje 
uczestniczyć benefi cjent)

  dla przedsiębiorczości: stopień zachowań przedsiębiorczych, stopień samo-
dzielnego inicjowania  nowych zadań, wstępne postanowienia pracownika 
po 50. roku życia w zakresie rozwoju zawodowego, poprawy zdrowia, pre-
ferencji spędzania czasu wolnego

  dla samooceny: gotowość do zmian.
Wypełniona karta to punkt wyjścia do przeprowadzenia spotkania Lekarza 
i pracownika 50+.

Metryczka. Tu wpisz podstawowe 
dane osoby, dla której tworzysz plan 

rozwoju osobistego 

Scharakteryzuj typ osobowo i 
predyspozycje do rozwoju 
zawodowego ben  

Opisz jego zachowania przed iorcze 
oraz postanowienia w badanych 

obszarach 

Tu opisz gotowo  do zmian, 
wykazuje pracownik 

Rysunek 8. Karta wyników pracy nr 1
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6. Karta wyników pracy nr 2
 Lekarz, pracując z osobą po 50. roku życia, na podstawie ćwiczeń i testów 
zgromadzonych w jej materiałach doradczo-szkoleniowych zbiera informacje 
na temat ogólnego stanu zdrowia swojego rozmówcy. Odnosi je do pracy za-
wodowej wykonywanej przez niego oraz planowanego udziału w szkoleniach. 
Podczas spotkania wypracowuje z benefi cjentem postanowienia, których reali-
zacja przyczyni się do utrzymania lub poprawy jego stanu zdrowia.

 

Wpisz rodzaje , zakres 
szkoleniowy, do których podczas 
spotkania zosta y zdiagnozowane 

przeciwwskazania 

Metryczka. Tu wpisz podstawowe 
dane osoby, z któ racujesz 

Wpisz, jakie dz nia w celu 
poprawy zdrowia powinien 

podejmo  ben nt 

Rysunek 9. Karta wyników pracy nr 2

 Wypełnione Karty wyników pracy nr 1 i 2 Lekarz przekazuje Trenerowi 
osobistemu. 



Zestawienie potrzeb 
szkoleniowych i umiejętności 

50+/35-

                  
Biuro Projektu: Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku, 15-732 Bia ystok, ul. Choroszcza ska 31, tel./fax 48 85 6525062, www.pracujemy50plus.pl 
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Intermentoring:
  to zmodyfi kowana wersja tradycyjnego mentoringu 
  Intermentoring może obejmować szkolenia z zakresu umiejętności 

psychospołecznych, praktycznego wykorzystania nowych technologii 
IT, przekazywania wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej, historii 
fi rmy oraz innych dziedzin defi cytowych

  najistotniejszym elementem Intermentoringu jest współpraca pomię-
dzy pracownikami młodymi, starszymi oraz kadrą zarządzającą

  Intermentoring ma na celu wprowadzanie nowych pracowników do 
organizacji, zapoznanie z zasadami jej funkcjonowania, a w przypad-
ku starszych pracowników działania intermentoringowe skupiają się 
przede wszystkim na działaniach skierowanych na opanowanie umie-
jętności w zakresie nowych technologii.
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KKAATTEEGGOORRIIAA  II  

Umiej tno  

Wa o
nabycia  

Osoba 50+ 
(1 – najmniej 

wa na, 
5 – bardzo 

wa ne) 

Poziom 
posiadanych 
umiej tno ci  

Osoba 35-  
(1 – nie posiada,  
5 – pos uguje s
bardzo dobrze) 

Wskazania dotycz ce 
programu zaj  

realizowanych w ramach 
Intermentoringu 

A. GRUPA UMIEJ TNO CI 
– Poszczególne umiej no ci 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

  

Z kar y uczes nika 35- nale y przen
poziom posiadanych umiej no ci.  
1 oznacza brak danej umiej no ci 
5 oznacza, e posiada  umiej no  
i pos uguje s  n  bardzo dobrze 
 

Nale y przen z kar y uczes nika 50+ wa no
nabycia danej umiej no ci. 
1 oznacza, e nabycie  umiej no ci j najmniej 
wa ne 
5 oznacza, e nabycie j umiej no ci j
najbardziej wa ne 

Wpisujemy wskazania do ycz ce 
uwzg dnienia nauki danej umiej no ci 
w programie nauczania (np. liczba 
godzin, m ria y p.). 

Intermentoring:
  Dane do opracowania programu dla uczestnika Intermentoringu  po 

50. roku życia.
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KATEGORIA I: INTERNET
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  wyszukiwanie danych w internecie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  poczta elektroniczna: m.in. Outlook, 
zakładanie oraz korzystanie z konta 
e-mail

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z portali społecznościo-
wych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z portali branżowych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z drogowych map inter-
netowych (wyszukiwanie miejscowo-
ści, odległości i tras)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  edycja informacji na fi rmowej stronie 
internetowej

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dokonywanie zakupów przez Internet 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  porozumiewanie się za pomocą ko-
munikatorów (Skype, Gadu-Gadu 
itp.)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z newslettera – auto-
matyczne powiadamianie o aktu-
alnościach na wybranych stronach 
internetowych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  drukowanie treści stron interneto-
wych oraz przenoszenie ich do edyto-
ra tekstu

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  zapisywanie ulubionych stron interne-
towych w zakładkach 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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KATEGORIA II: ICT

PRACA Z KOMPUTEREM – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

  tworzenie, kopiowanie, zapisywanie 
na nośnikach zewnętrznych plików 
i folderów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dostosowanie do potrzeb własnych 
ustawień pulpitu, tworzenie skrótów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  ustawienia urządzeń peryferyjnych: 
drukarki, skanery itp.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  obsługa urządzeń peryferyjnych: dru-
karki, skanery itp.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przeglądanie zasobów komputera 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  nagrywanie płyt CD/DVD – NERO lub 
inne programy do nagrywania

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – OBSŁUGA EDYTORA TEKSTÓW WORD

  redagowanie pism, numerowanie 
stron, opcje nagłówek stopka, two-
rzenie spisu treści itp. – podstawowe 
funkcje programu Word

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie tabel, wstawianie obraz-
ków, przypisów, komentarzy – pozo-
stałe funkcje Word 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z korespondencji seryjnej 
– pozostałe funkcje Word

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z pomocy programu Word 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

  formatowanie i opcje komórek, su-
mowanie, odejmowanie itp. – podsta-
wowe funkcje programu Excel

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie tabel, wykresów, blokowa-
nie komórek, formatowanie warunko-
we – funkcje programu Excel

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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  dokonywanie operacji za pomocą 
funkcji Excel na podstawie danych 
zawartych w różnych arkuszach – 
funkcje programu Excel 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z pomocy programu Excel 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – GRAFIKA MENEDŻERSKO-PREZENTACYJNA POWER POINT

  znajomość podstawowych funkcji 
– tworzenie slajdów, wstawianie/wpi-
sywanie tekstu do slajdów, funkcje 
kształt, kolor itd. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  projektowanie prezentacji z wykorzy-
staniem animacji zawartych w pro-
gramie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie pokazu slajdów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  drukowanie prezentacji 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

GRAFIKA W PROGRAMIE COREL DRAW

  tworzenie podstawowych obiektów: 
prostokąt, koło, elipsa, zmiana ko-
loru, rozmiaru, kopiowanie, funkcja 
obroTu...

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z funkcji krzywe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  wycinek koła, przycinanie i spawanie 
obiektów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowanie grafi ki do druku 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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OBSŁUGA PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH

  wprowadzanie danych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie raportów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  prowadzenie ewidencji urlopowej 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  naliczanie płac 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie dokumentów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  importowanie danych między progra-
mami

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

OBSŁUGA PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 

  wprowadzanie danych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie kartotek nowo ubezpieczo-
nych 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie dokumentów ZZA, ZUA, 
ZCNA oraz ZWUA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowywanie zestawu dokumen-
tów do ZUS, ich przekazanie i pobie-
ranie potwierdzenia wysyłki

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowywanie miesięcznych do-
kumentów rozliczeniowych: raporty 
imienne (RSA, RCA, RZA), deklaracje 
rozliczeniowe

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie raportów RMUA dla 
ubezpieczonych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie korygujących dokumentów 
zgłoszeniowych i rozliczeniowych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INNE ZAGADNIENIA ICT – ……………………………………

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INNE ZAGADNIENIA ICT – ……………………………………

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

KATEGORIA III: KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

  znajomość struktury organizacyjnej 
w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  rozwiązywanie sytuacji trudnych 
w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość standardów obowiązują-
cych w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość zasad prezentacji usług 
lub produktów fi rmy

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość celu i strategii fi rmy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość procedur obowiązujących 
w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość technologii wykorzystywa-
nych w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  obsługa kluczowych klientów fi rmy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  słownictwo branżowe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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KKAATTEEGGOORRIIAA  II  

Umiej tno  

Wa o
nabycia osoba 

35-  
(1 – najmniej 

wa na, 
5 – bardzo 

wa ne) 

Poziom 
posiadanych 
umiej tno ci  
Osoba 50+ 

(1 – nie posiada,  
5 – pos uguje s
bardzo dobrze) 

Wskazania dotycz ce 
programu zaj  

realizowanych w ramach 
Intermentoringu 

A. GRUPA UMIEJ TNO CI 
– Poszczególne umiej no ci 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

 
 
 
 
 
 
 

Z kar y uczes nika 50+ nale y przen
poziom posiadanych umiej no ci.  
1 oznacza brak danej umiej no ci 
5 oznacza, e posiada  umiej no  
i pos uguje s  n  bardzo dobrze 
 

Nale y przen z kar y uczes nika 35- wa no
nabycia danej umiej no ci. 
1 oznacza, e nabycie j umiej no ci j najmniej 
wa ne 
5 oznacza, e nabycie j umiej no ci j
najbardziej wa ne 

Wpisujemy wskazania do ycz ce 
uwzg dnienia nauki danej umiej no ci 
w programie nauczania (np. liczba 
godzin, m ria y p.). 

Intermentoring:
  Dane do opracowania programu dla uczestnika Intermentoringu przed 

35. rokiem życia.
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KATEGORIA I: INTERNET
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In
te
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en
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n
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  wyszukiwanie danych w internecie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  poczta elektroniczna: m. in. Outlook, 
zakładanie oraz korzystanie z konta 
e-mail

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z portali społecznościo-
wych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z portali branżowych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z drogowych map inter-
netowych (wyszukiwanie miejscowo-
ści, odległości i tras)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  edycja informacji na fi rmowej stronie 
internetowej

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dokonywanie zakupów przez internet 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  porozumiewanie się za pomocą ko-
munikatorów (Skype, Gadu-Gadu 
itp.)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z newslettera – auto-
matyczne powiadamianie o aktu-
alnościach na wybranych stronach 
internetowych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  drukowanie treści stron interneto-
wych oraz przenoszenie ich do edyto-
ra tekstu

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  zapisywanie ulubionych stron interne-
towych w zakładkach 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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KATEGORIA II: ICT

PRACA Z KOMPUTEREM – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

  tworzenie, kopiowanie, zapisywanie 
na nośnikach zewnętrznych plików 
i folderów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  dostosowanie do potrzeb własnych 
ustawień pulpitu, tworzenie skrótów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  ustawienia urządzeń peryferyjnych: 
drukarki, skanery itp.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  obsługa urządzeń peryferyjnych: dru-
karki, skanery itp.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przeglądanie zasobów komputera 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  nagrywanie płyt CD/DVD – NERO lub 
inne programy do nagrywania

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – OBSŁUGA EDYTORA TEKSTÓW WORD

  redagowanie pism, numerowanie 
stron, opcje nagłówek stopka, two-
rzenie spisu treści itp. – podstawowe 
funkcje programu Word

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie tabel, wstawianie obraz-
ków, przypisów, komentarzy – pozo-
stałe funkcje Word 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z korespondencji seryjnej 
– pozostałe funkcje Word

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z pomocy programu Word 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL

  formatowanie i opcje komórek, su-
mowanie, odejmowanie itp. – podsta-
wowe funkcje programu Excel

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie tabel, wykresów, blokowa-
nie komórek, formatowanie warunko-
we – funkcje programu Excel

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



Strona 172

  dokonywanie operacji za pomocą 
funkcji Excel na podstawie danych 
zawartych w różnych arkuszach – 
funkcje programu Excel 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z pomocy programu Excel 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

MS OFFICE – GRAFIKA MENEDŻERSKO-PREZENTACYJNA POWER POINT

  znajomość podstawowych funkcji 
– tworzenie slajdów, wstawianie/wpi-
sywanie tekstu do slajdów, funkcje 
kształt, kolor itd. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  projektowanie prezentacji z wykorzy-
staniem animacji zawartych w pro-
gramie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie pokazu slajdów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  drukowanie prezentacji 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

GRAFIKA W PROGRAMIE COREL DRAW

  tworzenie podstawowych obiektów: 
prostokąt, koło, elipsa, zmiana ko-
loru, rozmiaru, kopiowanie, funkcja 
obrotu...

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  korzystanie z funkcji krzywe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  wycinek koła, przycinanie i spawanie 
obiektów

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowanie grafi ki do druku 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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OBSŁUGA PROGRAMÓW KADROWO-PŁACOWYCH

  wprowadzanie danych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie raportów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  prowadzenie ewidencji urlopowej 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  naliczanie płac 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie dokumentów 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  importowanie danych między progra-
mami

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

OBSŁUGA PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 

  wprowadzanie danych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie kartotek nowo ubezpieczo-
nych 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie dokumentów ZZA, ZUA, 
ZCNA oraz ZWUA

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowywanie zestawu dokumen-
tów do ZUS, ich przekazanie i pobie-
ranie potwierdzenia wysyłki

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  przygotowywanie miesięcznych do-
kumentów rozliczeniowych: raporty 
imienne (RSA, RCA, RZA), deklaracje 
rozliczeniowe

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  generowanie raportów RMUA dla 
ubezpieczonych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  tworzenie korygujących dokumentów 
zgłoszeniowych i rozliczeniowych

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INNE ZAGADNIENIA ICT – ……………………………………

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INNE ZAGADNIENIA ICT – ……………………………………

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

KATEGORIA III: KULTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

  znajomość struktury organizacyjnej 
w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  rozwiązywanie  sytuacji trudnych 
w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość standardów obowiązują-
cych w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość zasad prezentacji usług 
lub produktów fi rmy

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość celu i strategii fi rmy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość procedur obowiązujących 
w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  znajomość technologii wykorzystywa-
nych w fi rmie

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  obsługa kluczowych klientów fi rmy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

  słownictwo branżowe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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KATEGORIA I: 
INTERNET
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KATEGORIA II: ICT
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KATEGORIA II: ICT
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KATEGORIA III: KULTURA 
ORGANIZACYJNA FIRMY
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Intermentoring:
  to zmodyfi kowana wersja tradycyjnego mentoringu 
  Intermentoring może obejmować szkolenia z zakresu umiejętności 

psychospołecznych, praktycznego wykorzystania nowych technologii 
IT, przekazywania wiedzy z zakresu kultury organizacyjnej, historii 
fi rmy oraz innych dziedzin defi cytowych

  najistotniejszym elementem Intermentoringu jest współpraca pomię-
dzy pracownikami młodymi, starszymi oraz kadrą zarządzającą

  Intermentoring ma na celu wprowadzanie nowych pracowników do 
organizacji, zapoznanie z zasadami jej funkcjonowania, a w przypad-
ku starszych pracowników działania intermentoringowe skupiają się 
przede wszystkim na działaniach skierowanych na opanowanie umie-
jętności w zakresie nowych technologii.
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 PROGRAM SZKOLENIA PRACOWNIKA 50+

CEL OGÓLNY PROGRAMU 
SZKOLENIA

Podniesienie umiejętności ogólnych 
i kwalifi kacji pracowników po 50. roku 
życia, prowadzące do wydłużenia ich 
aktywności zawodowej oraz wzrostu 

samooceny.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY 
DOCELOWEJ I OGÓLNE 

WYMAGANIA STAWIANE 
UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Pracownik po 50. roku życia. Osoba 
posiadająca długoletni staż pracy 

w przedsiębiorstwie.

IMIĘ I NAZWISKO  

IMIĘ I NAZWISKO 
PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA  

IMIĘ I NAZWISKO 
PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA  

Intermentoring:

  Program dla uczestnika Intermentoringu po 50. roku życia.
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Wyszukiwanie danych w internecie

Korzystanie z portali społecznościowych

Korzystanie z portali branżowych

Korzystanie z drogowych map internetowych (wy-
szukiwanie miejscowości, odległości i tras)

Edycja informacji na fi rmowej stronie internetowej

Dokonywanie zakupów przez Internet

Porozumiewanie się za pomocą komunikatorów 
(Skype, Gadu-Gadu itp.)

Korzystanie z newslettera – automatyczne powia-
damianie o aktualnościach na wybranych stronach 
internetowych

Drukowanie treści stron internetowych oraz przeno-
szenie ich do edytora tekstu

Zapisywanie ulubionych stron internetowych w za-
kładkach
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Tworzenie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach 
zewnętrznych plików

Dostosowanie do potrzeb własnych ustawień pulpi-
tu, tworzenie skrótów

Ustawienia urządzeń peryferyjnych: drukarki, ska-
nery itp.

Obsługa urządzeń peryferyjnych: drukarki, 
skanery itp.

Przeglądanie zasobów komputera

Nagrywanie płyt CD/DVD – NERO lub inne programy 
do nagrywania
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Redagowanie pism, numerowanie stron, opcje na-
główek stopka, tworzenie spisu treści itp. – podsta-
wowe funkcje programu Word

Tworzenie tabel, wstawianie obrazków, przypisów, 
komentarzy – pozostałe funkcje Word 

Korzystanie z korespondencji seryjnej – pozostałe 
funkcje Word

Korzystanie z pomocy programu Word
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Formatowanie i opcje komórek, sumowanie, odej-
mowanie itp. – podstawowe funkcje programu Excel

Tworzenie tabel, wykresów, blokowanie komórek, 
formatowanie warunkowe – funkcje programu Excel

Dokonywanie operacji za pomocą funkcji Excel na 
podstawie danych zawartych w różnych arkuszach – 
funkcje programu Excel 

Korzystanie z pomocy programu Excel

M
S

 O
FF

IC
E 

–
 G

ra
fi 

ka
 m

en
ad
że

rs
ko

-
p

re
ze

n
ta

cy
jn

a 
–

 P
ow

er
 P

oi
n

t

Ro
zw

ój
 u

m
ie

ję
tn

oś
ci

 z
w

ią
za

ny
ch

 z
 t

w
or

ze
ni

em
 

gr
afi

 k
i m

en
ad
że

rs
ko

-p
re

ze
nt

ac
yj

ne
j 
or

az
 

ob
sł

ug
ą 

Po
w

er
 P

oi
nt

Znajomość podstawowych funkcji – tworzenie 
slajdów, wstawianie/wpisywanie tekstu do slajdów, 
funkcje kształt, kolor itd. 

Projektowanie prezentacji z wykorzystaniem anima-
cji zawartych w programie

Tworzenie pokazu slajdów 

Drukowanie prezentacji
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Tworzenie podstawowych obiektów: prostokąt, koło, 
elipsa, zmiana koloru, rozmiaru, kopiowanie, funk-
cja obrotu...

Korzystanie z funkcji krzywe

Wycinek koła, przycinanie i spawanie obiektów

Przygotowanie grafi ki do druku
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Generowanie raportów

Prowadzenie ewidencji urlopowej

Naliczanie płac

Generowanie dokumentów

Importowanie danych między programami
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Wprowadzanie danych

Tworzenie kartotek nowo ubezpieczonych 

Tworzenie dokumentów ZZA, ZUA, ZCNA oraz 
ZWUA

Przygotowywanie zestawu dokumentów do ZUS, ich 
przekazanie i pobieranie potwierdzenia wysyłki

Przygotowywanie miesięcznych dokumentów roz-
liczeniowych: raporty imienne (RSA, RCA, RZA), 
deklaracje rozliczeniowe

Generowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych

Tworzenie korygujących dokumentów zgłoszenio-
wych i rozliczeniowych
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Znajomość struktury organizacyjnej w fi rmie

Rozwiązywanie sytuacji trudnych w fi rmie

Znajomość standardów obowiązujących

Znajomość zasad prezentacji usług

Znajomość celu i strategii fi rmy

Znajomość procedur obowiązujących

Znajomość technologii wykorzystywanych w fi rmie

Obsługa kluczowych klientów fi rmy

Słownictwo branżowe

Sugerowana liczba godzin szkolenia OGÓŁEM
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PROGRAM SZKOLENIA PRACOWNIKA 35-

CEL OGÓLNY PROGRAMU 
SZKOLENIA

Podniesienie umiejętności ogólnych i kwali-
fi kacji pracowników przed 35. rokiem życia, 
prowadzące do wzmocnienia ich aktywności 

zawodowej oraz wzrostu samooceny.

CHARAKTERYSTYKA GRU-
PY DOCELOWEJ I OGÓLNE 
WYMAGANIA STAWIANE 

UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Pracownik przed 35. rokiem życia. Oso-
ba posiadająca krótki staż pracy w danym 

przedsiębiorstwie, odznaczająca się wiedzą 
na temat nowych technologii wykorzystywa-

nych w branży.

IMIĘ I NAZWISKO  

IMIĘ I NAZWISKO PROWA-
DZĄCEGO ZAJĘCIA  

Intermentoring:
  Program dla uczestnika Intermentoringu przed 35. rokiem życia.
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Wyszukiwanie danych w internecie

Korzystanie z portali społecznościowych

Korzystanie z portali branżowych

Korzystanie z drogowych map internetowych (wy-
szukiwanie miejscowości, odległości i tras)

Edycja informacji na fi rmowej stronie internetowej

Dokonywanie zakupów przez internet

Porozumiewanie się za pomocą komunikatorów 
(Skype, Gadu-Gadu itp.)

Korzystanie z newslettera – automatyczne powia-
damianie o aktualnościach na wybranych stronach 
internetowych

Drukowanie treści stron internetowych oraz przeno-
szenie ich do edytora tekstu

Zapisywanie ulubionych stron internetowych w za-
kładkach
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Tworzenie, kopiowanie, zapisywanie na nośnikach 
zewnętrznych plików

Dostosowanie do potrzeb własnych ustawień pulpi-
tu, tworzenie skrótów

Ustawienia urządzeń peryferyjnych: drukarki, ska-
nery itp.

Obsługa urządzeń peryferyjnych: drukarki, 
skanery itp.

Przeglądanie zasobów komputera

Nagrywanie płyt CD/DVD – NERO lub inne programy 
do nagrywania
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Redagowanie pism, numerowanie stron, opcje na-
główek stopka, tworzenie spisu treści itp. – podsta-
wowe funkcje programu Word

Tworzenie tabel, wstawianie obrazków, przypisów, 
komentarzy – pozostałe funkcje Word 

Korzystanie z korespondencji seryjnej – pozostałe 
funkcje Word

Korzystanie z pomocy programu Word
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Formatowanie i opcje komórek, sumowanie, odej-
mowanie itp. – podstawowe funkcje programu Excel

Tworzenie tabel, wykresów, blokowanie komórek, 
formatowanie warunkowe – funkcje programu Excel

Dokonywanie operacji za pomocą funkcji Excel na 
podstawie danych zawartych w różnych arkuszach – 
funkcje programu Excel 

Korzystanie z pomocy programu Excel
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Znajomość podstawowych funkcji – tworzenie 
slajdów, wstawianie/wpisywanie tekstu do slajdów, 
funkcje kształt, kolor itd. 

Projektowanie prezentacji z wykorzystaniem anima-
cji zawartych w programie

Tworzenie pokazu slajdów 

Drukowanie prezentacji
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Tworzenie podstawowych obiektów: prostokąt, koło, 
elipsa, zmiana koloru, rozmiaru, kopiowanie, funk-
cja obrotu...

Korzystanie z funkcji krzywe

Wycinek koła, przycinanie i spawanie obiektów

Przygotowanie grafi ki do druku
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Generowanie raportów

Prowadzenie ewidencji urlopowej

Naliczanie płac

Generowanie dokumentów

Importowanie danych między programami

O
b

sł
u

g
a 

p
ro

g
ra

m
ów

 fi
 n

an
so

w
o-

ks
ię

g
ow

yc
h

Za
po

zn
an

ie
 z

 f
un

kc
ja

m
i o

pr
og

ra
m

ow
an

ia
  

fi n
an

so
w

o-
ks

ię
go

w
eg

o 

Wprowadzanie danych

Tworzenie kartotek nowo ubezpieczonych 

Tworzenie dokumentów ZZA, ZUA, ZCNA oraz 
ZWUA

Przygotowywanie zestawu dokumentów do ZUS, ich 
przekazanie i pobieranie potwierdzenia wysyłki

Przygotowywanie miesięcznych dokumentów roz-
liczeniowych: raporty imienne (RSA, RCA, RZA), 
deklaracje rozliczeniowe

Generowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych

Tworzenie korygujących dokumentów zgłoszenio-
wych i rozliczeniowych
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Znajomość struktury organizacyjnej w fi rmie

Rozwiązywanie sytuacji trudnych w fi rmie

Znajomość standardów obowiązujących

Znajomość zasad prezentacji usług

Znajomość celu i strategii fi rmy

Znajomość procedur obowiązujących

Znajomość technologii wykorzystywanych w fi rmie

Obsługa kluczowych klientów fi rmy

Słownictwo branżowe

Sugerowana liczba godzin szkolenia OGÓŁEM



Instrukcja stosowania  
Programu Finalnego PF10
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1. Charakterystyka odbiorców narzędzia 
i korzyści związane z jego stosowaniem

 Narzędzie, jakim jest Program Intermentoringu 50+, może być stosowane 
przez przedsiębiorców, placówki szkoleniowe, doradcze, instytucje rynku pracy 
itd. Ponadto użytkownikami narzędzia mogą być osoby pracownicy 50+ i 35-, 
pracownicy działów HR, pracownicy działów kadr, osoby, które mają wpływ na 
planowanie procesu kształcenia na stanowisku pracy.
 Ostatecznym odbiorcą narzędzia i osobami zaangażowanymi w pracę 
w oparciu  o stworzony program są pracownik 50+ oraz pracownik 35-. Istotne 
jest, aby pracownicy, którzy będą realizowali zajęcia zgodnie z programem, byli 
pracownikami jednego przedsiębiorstwa.
 Realizując Program Intermentoringu 50+, zyskujemy:

  rozwój pracownika 50+
  wzmocnienie pozycji pracownika 50+ w miejscu pracy
  rozwój pracownika 35-
  wzmocnienie relacji międzypokoleniowych w miejscu pracy
  poprawę wydajności pracowników
  wzrost elastyczności pracowników.
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2. Schemat pracy z narzędziem 
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3. Zestawienie potrzeb szkoleniowych 
i umiejętności 50+/35-

 W przypadku, gdy decydujemy się samodzielnie opracować program In-
termentoringu, można skorzystać z arkusza, jakim jest zestawienie potrzeb 
szkoleniowych i umiejętności pracowników 50+/35-.   

Rysunek 1. Zestawienie potrzeb szkoleniowych i umiejętności 50+/35-.

 Sposób korzystania z arkusza został opisany na jego pierwszej stronie. 
Kolejne strony to odzwierciedlenie arkuszy badania potrzeb szkoleniowych. 
Uwzględniono również możliwość wprowadzenia nowych zagadnień wskaza-
nych przez osoby wypełniające arkusze potrzeb. Osoba tworząca program ma 
również możliwość odnotowywania wskazań, jej zdaniem istotnych, dla proce-
su nauczania w oparciu o powstający program.
 Narzędzie zawiera dwa tożsame arkusze: jeden przewidziany na potrzeby 
tworzenia programu dla osoby 50+, drugi dla osoby 35-. 
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4. Metryczka organizacji zajęć
 Realizacja szkolenia w oparciu o projektowany program wymaga stworze-
nia odpowiednich warunków do nauki. Odpowiednia liczba godzin nauczania, 
zapewnienie właściwych materiałów szkoleniowych, jak również wymagania 
w odniesieniu do uczestnika i trenera to podstawowe warunki, jakie trzeba 
spełnić, aby osiągnąć zakładane efekty. Metryczka organizacji zajęć to ze-
stawienie wymagań, jakie należy uwzględnić, organizując zajęcia w ramach 
poszczególnych kategorii i modułów szkoleniowych. 

 

Rysunek 2. Metryczka organizacji zajęć

 Aby rozpocząć współpracę, należy przygotować materiały doradcze dla 
osoby 50+. W pierwszej kolejności Trener osobisty zapoznaje się z materia-
łami i decyduje, które ze zgromadzonych ćwiczeń benefi cjent wypełnia pod-
czas spotkania, a które samodzielnie w domu. Pierwsze spotkanie Trenera 
osobistego i pracownika to praca nad rozdziałami dotyczącymi predyspozycji, 
przedsiębiorczości i samooceny.
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5. Program Intermentoringu 50+
 Program Intermentoringu to arkusz, który po zaplanowaniu i wprowadze-
niu liczby godzin nauczania, jakie należy przeznaczyć na dany temat, stanowi 
wytyczne do realizacji szkolenia dla trenera. Liczbę godzin należy zaplanować 
w oparciu o dane zawarte w zestawieniu potrzeb szkoleniowych i umiejętności 
50+/35-. Największą liczbę godzin należy wskazać w obszarze, w którym be-
nefi cjent określił ważność nabycia na bardzo wysokim poziomie i nie posiada 
umiejętności w tym zakresie.

 

 

Tu wprowad  dane 

W tym miejs u wpisz 
dane trenera 

Wpisz dodatkowe tematy 
z  je eli pojawi y si  takie 

na poziomie ok nia potrzeb 
szkoleniowy  

Wpisz godziny do 
zrealizowania 

Rysunek 3. Program Intermentoringu 50+

Analogicznie należy stworzyć program dla pracownika przed 35. rokiem życia.
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6. Intermentoring – generator programu
 Jako narzędzie pomocnicze opracowano plik Excel Intermentoring – ge-
nerator programu. Generator programu to plik zawierający pięć zakładek:

  Arkusz potrzeb 35- – przygotowany do druku arkusz, na podstawie którego 
możesz określić potrzeby szkoleniowe oraz poziom posiadanych umiejęt-
ności u pracownika 35-, który został wytypowany do udziału w Intermen-
toringu.

  Arkusz potrzeb 50+ – przygotowany do druku arkusz, na podstawie które-
go możesz określić potrzeby szkoleniowe oraz poziom posiadanych umie-
jętności u pracownika 50+, który został wytypowany do udziału w Inter-
mentoringu.

  Aktywny arkusz 35-, 50+ – w tym miejscu wprowadzasz wyniki uzyskane 
na podstawie arkuszy badania potrzeb szkoleniowych, wprowadzone dane 
pozwolą na automatyczne wygenerowanie programu dla pary pracowników 
uczestniczących w Intermentoringu.

  Program szkolenia 50+ – po kliknięciu przycisku GENERUJ PROGRAM uzy-
skasz proponowany program szkolenia dla pracownika 50+.

  Program szkolenia 35- – po kliknięciu przycisku GENERUJ PROGRAM uzy-
skasz proponowany program szkolenia dla pracownika 35-.

Uwaga!!! Aby arkusz działał poprawnie, należy włączyć MAKRA!
Dla ułatwienia każda z zakładek zawiera  krótką instrukcję korzystania ze znaj-
dującego się w niej arkusza.



MATRYCA STRATEGII 
ZARZĄDZANIA WIEKIEM

                  
Biuro Projektu: Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku, 15-732 Bia ystok, ul. Choroszcza ska 31, tel./fax 48 85 6525062, www.pracujemy50plus.pl 
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Plan strategii zarządzania wiekiem

WSTĘP 
CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Metodologia prac nad strategią zarządzania wiekiem
2. Analiza uwarunkowań demografi cznych na rynku pracy w kontekście 

starzenia się społeczeństwa
2.1 Problem rozwoju zasobów ludzkich w kontekście Europejskiej 

Strategii Zatrudnienia 
2.2 Kierunki Krajowej Strategii Zatrudnienia a Narodowy Plan Rozwoju 
2007-2013
2.3 Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku w odniesieniu do 

zjawiska starzenia się społeczeństwa
2.4 Sytuacja obecna i prognozy zmian

2.4.1 Aktywność zawodowa osób po 50. roku życia w woj. pod-
laskim

3. Obszary audytu w zakresie zarządzania wiekiem w MŚP
WYNIKI AUDYTU W ……..(nazwa fi rmy MŚP)

1. Ogólna charakterystyka ……
2. Obszary i narzędzia zarządzania wiekiem 

2.1. Pozyskiwanie i dobór pracowników
2.2. Procesy uczenia się organizacji
2.3. Planowanie karier zawodowych
2.4. Stosowanie elastycznych form pracy
2.5. Ochrona i promocja zdrowia
2.6. Wewnątrzzakładowa fl uktuacja pracowników 
2.7. Warunki zakończenia pracy 

3. Analiza SWOT w zakresie zarządzania wiekiem
4. Harmonogram wdrażania strategii oraz wskaźniki monitorowania 

ZAKOŃCZENIE
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1. METODOLOGIA PRAC NAD STRATEGIĄ 
ZARZĄDZANIA WIEKIEM

 Celem realizacji efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w  przedsię-
biorstwie jest opracowanie Strategii Zarządzania Wiekiem (SZW) oraz opraco-
wanie założeń wdrożenia tej strategii. Przyjęto zgodnie z fi lozofi ą  działalności 
fi rmy oraz w oparciu o zmiany zachodzące na lokalnych rynkach pracy, że 
działania związane z opracowaniem SZW powinny poza podniesieniem efektyw-
ności …………, spowodować realizację polityki pełnego zatrudnienia w oparciu 
o wykorzystanie potencjału lokalnych – zmieniających się rynków pracy. Za-
łożenie to wynika z faktu, że zmiany demografi czne zachodzące na lokalnych 
rynkach pracy oraz w …………… prowadzą do zwiększenia się udziału pracowni-
ków  po 50. roku życia w ogólnej strukturze zatrudnienia. Dzięki temu kadra 
kierownicza  ………… może uznać tę okoliczność, jako efekt przewagi konku-
rencyjnej na lokalnym rynku działania. Tekst strategii zawiera projekcję celów 
i dążeń ………………, oraz jej wdrożenia, realizacji i kontroli. 
 Prace i działania związane z budową projektu strategii można charakte-
ryzować w trzech wzajemnie powiązanych płaszczyznach: merytorycznej, 
metodycznej i organizacyjnej.
Na płaszczyźnie merytorycznej zrealizowano następujące zadania:
 przeprowadzono identyfi kację problemów i zmian w strukturze zasobów 

ludzkich na współczesnym europejskim, krajowym oraz lokalnym rynku 
pracy

 dokonano przeglądu literatury w zakresie  problematyki zarządzania wie-
kiem

 przeprowadzono audyt dla poszczególnych obszarów zarządzania wiekiem 
w …………

 zdefi niowano silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w poszczegól-
nych obszarach zarządzania wiekiem w ……………

 opracowano wskaźniki do osiągnięcia w zakresie zarządzania wiekiem oraz 
harmonogram prac w zakresie realizacji i wdrażania strategii.

Prace metodyczne polegały na:
 ustaleniu metod badań i analiz niezbędnych do diagnozy obszarów za-

rządzania wiekiem w …………, a także ustaleniu metody koordynacji prac 
poszczególnych osób tworzących strategię

 wyłonieniu sprawnych i skutecznych metod i technik komunikowania się 
pomiędzy autorami strategii

 wypracowaniu metody opracowania tekstu końcowego Strategii Zarządza-
nia Wiekiem w ……………
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W sferze organizacyjnej
 zaplanowano i zrealizowano audyty pod kątem zarządzania wiekiem 

w ……………………
 W całym procesie budowania strategii zwracano uwagę zespołowi robo-
czemu na to, aby uwidaczniać nie tylko silne strony i szanse, ale także słabe 
strony i zagrożenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zarządza-
nia różnorodnością wiekową. 
 Struktura Strategii Zarządzania Wiekiem w …………………… jest skonstru-
owana zgodnie z najlepszymi wzorcami międzynarodowymi oraz wytycznymi 
krajowymi1. Zgodnie z metodologią przyjętą w tym opracowaniu:
 pierwszą część strategii zarządzania wiekiem stanowi diagnoza strategicz-

na, polegająca na identyfi kacji i rozpoznaniu najważniejszych uwarunko-
wań i kluczowych problemów w sferze zarządzania wiekiem na poziomie 
europejskim, krajowym i lokalnym (ocena stanu wyjściowego)

 drugą częścią strategii jest określenie misji i celów opracowania strategii 
(określenie stanu docelowego).

Cele programu strategicznego to określenie stanu, do którego należy dążyć, 
realizując założone cele. Przyjęto zatem dla potrzeb niniejszej strategii nastę-
pujący podział celów:
Cel nadrzędny, czyli wyrażenie ogólnej wizji tego, co ma być osiągnięte dzięki 
realizacji postanowień zawartych w strategii zarządzania wiekiem (obraz rze-
czywistości na horyzoncie czasowym objętym dokumentem).
Cele pośrednie, służące osiągnięciu celu nadrzędnego, wyznaczone dla 
obszarów priorytetowych (dziedzin i działań kluczowych w zakresie zarządzania 
wiekiem w ………………).
Cele operacyjne służące realizacji celów pośrednich, z których bezpośrednio 
wynikają zadania do realizacji.
 Końcową część Strategii Zarządzania Wiekiem w …………………… stanowi 
opis systemu jej wdrażania wraz z opisem wskaźników jej realizacji i monito-
ringu wdrażania.

1  Zarys metodyki opracowywania programów strategicznych, Rządowe Centrum Stu-
diów Strategicznych, Warszawa 2004.
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2. Analiza uwarunkowań demografi cznych 
na rynku pracy w kontekście starzenia się 
społeczeństwa 

2.1   PROBLEM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 
W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEJ STRATEGII 
ZATRUDNIENIA 

 Naczelnym dokumentem traktującym o zatrudnieniu i wytycznych z tym 
związanych w Unii Europejskiej jest Europejska Strategia Zatrudnienia 
(ESZ). Dokument ten to zbiór naczelnych zasad i priorytetów ukierunkowują-
cych działania Unii Europejskiej na określone cele w zakresie polityki zatrud-
nienia. Jej celem jest koordynacja narodowych polityk zatrudnienia państw 
członkowskich, a także wyznaczanie kierunków rozwoju w zakresie zapobiega-
nia i przeciwdziałania bezrobociu, rozwijania potencjału kadrowego oraz inte-
gracji społecznej rynku pracy. Prace nad zainicjowaniem Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia podjęto w 1997 r. podczas Szczytu Luksemburskiego. Przyjęto 
wówczas traktat amsterdamski, który włączył „promocję zatrudnienia” do listy 
celów Wspólnot Europejskich.
 Przyczynkiem do opracowania dokumentu były nasilone na początku lat 
90-tych procesy bezrobocia. Ten okres charakteryzował się również wzrostem 
PKB i rozwojem gospodarczym. Niestety, te dwa ekonomiczne zjawiska nie 
przyczyniły się do zwiększenia liczby miejsc pracy, a wręcz przeciwnie – spo-
wodowały wzrost marginalizacji społecznej. Trzy lata później, w marcu 2000 
r. podczas Szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie, państwa członkowskie UE 
postawiły sobie nowy cel strategiczny na następne dziesięć lat: przekształcenie 
gospodarki UE w najbardziej konkurencyjną i najbardziej dynamiczną na świe-
cie gospodarkę opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego, 
któremu powinna towarzyszyć ilościowa i jakościowa poprawa zatrudnienia 
oraz pełniejsza spójność społeczna.
 Pojawiły się wytyczne do polityk zatrudnienia, które to wówczas oparto 
na czterech fi larach:
1) poprawa zdolności do uzyskiwania i utrzymywania zatrudnienia – poprzez 

rozwój zasobów ludzkich
2) rozwój przedsiębiorczości – działania na rzecz powstania i ułatwienia pro-

wadzenia przedsiębiorstw
3) poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników – 

ułatwienie warunków prowadzenia przedsiębiorstw i działania na rzecz 
rozwoju przedsiębiorstw do tworzenia miejsc pracy, uelastycznienia rynku 
pracy
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4) wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy – działania na rzecz 
zapewnienia równego dostępu obywateli do rozwoju osobistego na rynku 
pracy – zwłaszcza na rzecz zapewnienia równości kobiet i mężczyzn. 

 22 lipca 2003 r. Rada Europejska przyjęła Wytyczne Polityki Zatrudnienia 
dla państw członkowskich. W wyniku decyzji powziętej przez Radę (2003/578/
WE) cele, które do 2003 r. były zgrupowane w cztery fi lary, zostały zastąpione 
trzema nowymi głównymi celami na lata 2004-2010. Te trzy nowe cele są 
wzajemnie ze sobą powiązane, a przy tym odzwierciedlają Agendę Lizbońską. 
Są to:
1. Pełne zatrudnienie – niezbędne do podtrzymania wzrostu gospodarczego 

i wzmocnienia spójności społecznej. W ramach tego celu państwa UE 
powinny dążyć do zmniejszenia bezrobocia poprzez zwiększenie popytu 
na pracę. Rada UE założyła, że do 2010 r. kraje członkowskie powinny do-
prowadzić do uzyskania stopy zatrudnienia na poziomie 70 proc. W przy-
padku kobiet powinna ona wynieść 60proc., a w przypadku pracowników 
w wieku 55-64 lata – 50 proc.

2. Poprawa jakości i produktywności pracy.
3. Wzmocnienie spójności społecznej i integracji. 
Trzy nowe cele znajdują doprecyzowanie w 10 Wytycznych w sprawie zatrud-
nienia, które stanowią dla krajów członkowskich priorytety działań, a także 
podstawę do opracowywania Narodowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia. 
Opracowane i przyjęte przez Radę Europejską, a zatwierdzone przez Komisję 
Europejską wytyczne polityki zatrudnienia obejmują:

• aktywne i prewencyjne działania na rzecz bezrobotnych i biernych 
zawodowo

• tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość
• wspieranie zdolności adaptacyjnych i mobilności na rynku pracy
•  promocja rozwoju kapitału ludzkiego i uczenie się przez całe 

życie
•  wzrost podaży pracy i promowanie aktywnego starzenia się
• polityka równości szans kobiet i mężczyzn
•  wspieranie integracji i zwalczanie dyskryminacji osób znaj-

dujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
• rozwijanie fi nansowych zachęt do podejmowania zatrudnienia
• przekształcanie nielegalnej pracy w regularne zatrudnienie
• zmniejszenie regionalnych zróżnicowań w zatrudnieniu.

 Na podstawie wytycznych każde państwo członkowskie opracowuje Kra-
jowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia.
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2.2  KIERUNKI KRAJOWEJ STRATEGII 
ZATRUDNIENIA A NARODOWY PLAN 
ROZWOJU 2007-2013

 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 jest kompleksowym planem, 
który służy opracowaniu dokumentów niezbędnych do negocjowania wielkości 
wsparcia ze strony UE w ramach perspektywy fi nansowej na lata 2007-2013. 
Celem strategicznym NPR jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opar-
tej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego i harmonijnego 
rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecz-
nej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym 
i krajowym. Krajowa Strategia Zatrudnienia jest opracowywana na podstawie 
Narodowego Planu Rozwoju. Uwzględnia ona narodowe cele, priorytety oraz 
działania w obszarze polityki zatrudnienia. W KSZ zostały uwzględnione takie 
cele, jak: stabilny wzrost gospodarczy na poziomie powyżej 5 proc. PKB rocz-
nie, polityka sprzyjająca przedsiębiorczości oraz ograniczenie skali transferów 
socjalnych i impulsów do dezaktywacji zawodowej. Na skutek realizacji KSZ 
stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-64 w Polsce na koniec 2013 r. ma 
szansę spaść do 12 proc.
Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007–2013 opisuje obecną sytuację 
na rynku pracy, a przede wszystkim przedstawia zadania, których realizacja 
powinna przynieść pożądane zmiany: wzrost zatrudnienia, zmniejszenie bez-
robocia oraz poprawę jakości pracy. Działania, które w latach 2007–2013 mają 
określać politykę państwa na rynku pracy, dotyczą siedmiu priorytetów:
1. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębior-

czości i innowacyjności. Chodzi między innymi o wspieranie powstawania 
nowych fi rm, pomoc przedsiębiorstwom w dostępie do wiedzy i doradz-
twa, a także sprzyjanie tworzeniu miejsc pracy wymagających wysokich 
kwalifi kacji i wysoko wynagradzanych. Wspierane będzie także zatrud-
nienie w takich sektorach gospodarki, jak: budownictwo, usługi osobiste, 
infrastruktura komunikacyjna.

2. Rozwój kształcenia ustawicznego i poprawa jakości edukacji. Priorytet ten 
ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z różnych regionów, 
co przekładałoby się na ich większe możliwości zatrudnienia. Założeniem 
jest, by zaangażowanie społeczeństwa w edukację było jak najszersze – 
począwszy od wczesnej edukacji dzieci, a na programach wspierających 
edukację dorosłych kończąc. Założeniem jest nie tylko polepszenie jakości 
kształcenia, lecz także lepsze przygotowanie uczniów do sytuacji na rynku 
pracy.

3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz 
elastyczności rynku pracy. Polegać ma ona na redukcji podatkowych i pa-
rapodatkowych kosztów pracy oraz kształtowaniu relacji dotyczących in-
dywidualnego prawa pracy zgodnie ze standardami UE. Promowane będą 
nietypowe formy zatrudnienia, w tym samozatrudnienie, telepraca oraz 
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outsoursing. Ponadto celem jest rozwój dialogu społecznego oraz konsul-
towanie spraw pracowniczych, m.in. poprzez wdrażanie i umacnianie rad 
pracowniczych.

4. Aktywizacja bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ma 
dokonywać się poprzez zwiększenie dostępności oraz wzbogacenie form 
i metod pośrednictwa pracy, a także większą dostępność do usług porad-
nictwa zawodowego. Szczególny nacisk kładziony będzie na pomoc 
w aktywizacji osób powyżej 50. roku życia, młodzieży do 25 lat, 
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet.

5. Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. Poprawa sytuacji na 
rynku pracy jest związana z podwyższaniem jakości usług pośrednictwa 
pracy, poradnictwa zawodowego oraz usług świadczonych w ramach sieci 
EURES, a także jakości organizacji usług szkoleniowych. Prowadzone będą 
badania sprawdzające, które zawody są defi cytowe, a które zapewniają 
bardzo wielu specjalistów na rynku. Badania te pozwolą na bieżącą ko-
ordynację kierunków kształcenia i szkolenia bezrobotnych z potrzebami 
rynku pracy.

6. Niwelowanie różnic regionalnych oraz przeciwdziałanie praktykom dys-
kryminacyjnym na rynku pracy. Celem tego priorytetu jest stworzenie 
równych szans w dostępie do edukacji, w tym do szkół wyższych, a w kon-
sekwencji do zatrudnienia tak dla młodzieży z miast, jak i ze wsi. Rozwój 
zasobów ludzkich ma z kolei prowadzić do zwiększenia konkurencyjności 
regionów. Na terenach zagrożonych bezrobociem strukturalnym prowa-
dzone mają być intensywne działania dotyczące aktywizacji zawodowej. 
Priorytet mówi także o promowaniu równości szans kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy.

7. Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej. Priorytet ten mówi o wdra-
żaniu prawa wspólnotowego sprzyjającego mobilności zawodowej i uzna-
waniu kwalifi kacji, a także realizacji polityki migracyjnej w kontekście 
rynku pracy – celem jest ochrona polskiego rynku pracy oraz Polaków 
pracujących za granicą.

Żeby Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007–2013 mogła zostać 
zrealizowana, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków 
ekonomicznych i organizacyjno-instytucjonalnych. Chodzi m.in. o stymulację 
stabilnego, wysokiego tempa wzrostu gospodarczego (tempo wzrostu PKB po-
wyżej 5 proc. rocznie). Konieczne jest również wprowadzenie w pełnym zakre-
sie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ograniczenie 
skali transferów socjalnych i impulsów do dezaktywizacji zawodowej. Potrzebne 
jest stabilne i długoterminowe fi nansowanie polityki rynku pracy oraz wprowa-
dzenie metody rozdziału środków między instytucje rynku pracy, premiującej 
efektywność działań wobec bezrobotnych. Niezwykle ważna jest współpraca 
struktur rządowych i samorządowych w zakresie polityki zatrudnienia. Oczy-
wiście, poprawa sytuacji na rynku pracy musi iść w parze z poprawą jakości 
szkół wyższych, reagujących na potrzeby pracodawców, oraz tworzeniem sieci 
certyfi kowanych usług szkoleniowych.
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2.3  PODLASKA STRATEGIA ZATRUDNIENIA DO 
2015 ROKU W ODNIESIENIU DO ZJAWISKA 
STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

 Dokumentem odnoszącym się do sytuacji zatrudnieniowej w woj. pod-
laskim jest Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku. Dokument ten 
wskazuje wytyczne do podejmowania działań mających na celu utrzymanie 
zatrudnienia i rozwój kadr podlaskiego rynku pracy. Jednocześnie jego zało-
żenia wpisują się w dokumenty ogólnopolskie oraz Unii Europejskiej. PSZ do 
2015 roku została opracowana na podstawie analizy społeczeństwa oraz rynku 
pracy. Pozwoliło to na określenie mocnych i słabych stron województwa oraz 
wytyczenie celów, dążenie do osiągnięcia których przyczyni się do zminimali-
zowania zjawiska bezrobocia. 
 Analiza przedstawiona w przywołanym dokumencie wskazuje na spadek 
liczby ludności województwa oraz pogarszającą się strukturę wiekową. Obser-
wowany jest spadek udziału procentowego dzieci i młodzieży, rośnie natomiast 
udział ludności w wieku poprodukcyjnym w społeczeństwie woj. podlaskiego. 
Tendencja przedstawiona w PSZ do 2015 roku ma odzwierciedlenie w danych 
statystycznych prezentowanych przez Urząd Statystyczny w Białymstoku, któ-
re wskazują na wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym o 1930 na 
przestrzeni lat 2008-2009 przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku 
przedprodukcyjnym w tych latach o 6386. Prognozy przedstawiane przez Urząd 
Statystyczny w Białymstoku wskazują na pogłębianie się problemu. Starze-
jące się społeczeństwo to jeden z aspektów, który stawia przez podlaskimi 
przedsiębiorcami wyzwanie związane z ciągłym rozwojem regionu w oparciu 
o starzejącą się kadrę. Pogłębienie tego problemu następuje również w obliczu 
wysokiego poziomu migracji zarobkowej obserwowanej głównie wśród ludzi 
młodych woj. podlaskiego. 
 Pomimo działań podejmowanych przez podlaskie instytucje zatrudnienia 
raport monitoringowy PSZ przedstawiony w 2010 roku ciągle wskazuje na 
utrzymywanie się problemu regionalnego rynku pracy, jakim jest m.in. bezro-
bocie w grupie osób powyżej 50. roku życia, a więc osób pozostających jeszcze 
w wieku aktywności zawodowej, które są zdolne do pracy i powinny pracować, 
jednak z różnych przyczyn przechodzą w okres zbyt wczesnej dezaktywizacji. 
Problem przybiera na sile z uwagi na wzrost ludności w tzw. wieku produkcyj-
nym niemobilnym (44-59/64 lata). 
 W oparciu o przeprowadzoną diagnozę wytyczono trzy główne cele PSZ 
do 2015, jakimi są:
 Cel 1. Wyższa aktywność zawodowa i integracja społeczna
 Cel 2. Lepsza edukacja i wyższe kwalifi kacje zawodowe
 Cel 3. Aktywizacja lokalnych rynków pracy.
Do realizacji ww. celów posłuży siedem priorytetów i 37 celów szczegółowych/
działań, między innymi te, które odnoszą się do społeczeństwa po 50. roku 
życia:
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• Promocja i wspieranie elastycznych form zatrudnienia
• Podnoszenie kwalifi kacji kadr regionalnej gospodarki
• Promocja równości szans na rynku pracy
• Wsparcie zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym
• Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz działań na rzecz rozwoju 

zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 Realizacja działań wytyczonych przez PSZ do 2015 r. wymaga zaanga-
żowania nie tylko instytucji rynku pracy, ale również odpowiednich działań 
podejmowanych przez podlaskich pracodawców. Aspekt starzejącego się spo-
łeczeństwa w woj. podlaskim wymaga od pracodawców szczególnego postępo-
wania w odniesieniu do pracowników starszych, po 50. roku życia. Istotne jest 
więc podejmowanie działań na rzecz długotrwałej aktywności zawodowej wśród 
pracowników po 50. roku życia oraz przeciwdziałanie ich przedwczesnemu 
wycofywaniu się z życia zawodowego.

2.4  SYTUACJA OBECNA I PROGNOZA ZMIAN

 Szczegółowe przewidywania długookresowych tendencji na rynku pracy 
jest rzeczą trudną, niemniej jednak problem starzenia się społeczeństwa jest 
zauważalny. Badania przyszłościowych trendów na europejskim rynku pracy 
prowadzone są regularnie od wielu lat przez European Centre for the De-
velopment of Vacational Training. Według prognoz tej organizacji w latach 
2006-2020 w całej Unii Europejskiej (dane łącznie ze Szwajcarią i Norwegią, 
ale bez Bułgarii i Rumunii) może powstać około 20 mln nowych miejsc pracy, 
a ponad 80 mln zostanie zwolnionych przez osoby opuszczające rynek pracy, 
w tym ze względu na odchodzenie na emeryturę. Dodatkowo, dane Eurostatu 
wskazują, iż liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) w tychże krajach 
zmniejszy się w 2020 r. w porównaniu do 2006 r. o około 6 mln. Połączenie tych 
prognoz z tendencją starzenia się społeczeństwa powoduje, iż w przyszłości 
może dojść do niedoboru kadr na rynku europejskim. 
 Starzenie się społeczeństwa to jeden z najważniejszych aktualnie pro-
blemów społecznych w Europie, a w tym również w Polsce. To głównie proces 
demografi czny mający wpływ na politykę ludnościową, wywołujący określone 
problemy organizacyjne i koszty ekonomiczne państwa, związane z potrzebą 
właściwego systemu opieki nad osobami starszymi. Odsetek tych osób w spo-
łeczeństwie stale rośnie i wynika z trzech przyczyn: do wieku emerytalnego 
zbliża się pokolenie powojennego wyżu demografi cznego, zmniejszania się 
liczby urodzeń i wzrostu długości życia, które określają właśnie starzenie się 
społeczeństwa. Biorąc pod uwagę możliwości wykonywania pracy przez osoby 
starsze, należy pamiętać, że z wiekiem te możliwości się zmieniają, ludzie są 
mniej wydolni i sprawni fi zycznie, częściej chorują i że należy zapewnić wła-
ściwe warunki coraz większej liczbie pracowników w starszym wieku. Problemy 
aktywności zawodowej ludzi starszych są przedmiotem zainteresowania polity-
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ki państwa, a szczególnie wiele uwagi tej kwestii poświęca Unia Europejska.

Rysunek 1. Piramida wieku dla Polski w roku 2009
Źródło: www.stat.gov.pl 

 W perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat zmiany demografi czne 
w Polsce doprowadzą również do znacznego zmniejszenia liczy osób w wieku 
produkcyjnym. Według prognozy Eurostatu, począwszy od 2010 roku, licz-
ba ludności w wieku 18-59/64 lat w Polsce zacznie się obniżać. Zachodzące 
w Polsce procesy demografi czne skutkować będą istotnym spadkiem liczby 
osób w wieku produkcyjnym. Ich odsetek w populacji obniży się z 64 proc. 
w 2007 r. do 50,4 proc. w 2050 r., co przełoży się na znaczący wzrost współ-
czynnika obciążenia demografi cznego (z 56 osób w 2011 r. do 98 w 2050 r.). 
Zmiany te, o ile nie będzie towarzyszył im znaczący wzrost zatrudnienia 
(w szczególności osób po 50. roku życia), bardzo szybko mogą doprowadzić do 
kurczenia się liczby osób pracujących oraz dynamicznego wzrostu liczby osób 
korzystających z różnego typu świadczeń z systemu pomocy i zabezpieczenia 
społecznego. W efekcie rosnąć będzie presja na system podatkowy i fi nanse 
publiczne, co prowadzić może do wzrostu kosztów pracy, fi skalizmu i spadku 
potencjału wzrostu gospodarczego2.

2 Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób 
w wieku 50+, Warszawa 2008, s. 9-12.
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Obecnie pracowników w wieku powyżej 50. roku życia cechuje niska aktyw-
ność ekonomiczna, związana z wczesnym przechodzeniem na emerytu-
rę. Przeciętny wiek wycofywania się z rynku pracy jest niższy od ustawowego 
wieku emerytalnego i kształtuje się na poziomie jednym z najniższych wśród 
państw członkowskich UE. Ponad połowa osób w wieku przedemerytalnym 
pozostaje poza rynkiem pracy, uzyskując dochody zazwyczaj z systemu za-
bezpieczenia społecznego (wcześniejsze emerytury, renty, świadczenia i zasiłki 
przedemerytalne oraz świadczenia z pomocy społecznej). Istotne znaczenie 
mają tutaj takie aspekty, jak: brak większych przeszkód do wcześniejszej dez-
aktywizacji, przeciętnie niski poziom wykształcenia i kwalifi kacji osób w tym 
wieku w porównaniu do grup młodszych, mniejsza skłonność do podejmowania 
kształcenia ustawicznego czy też niechęć pracodawców lub bariery do zatrud-
niania pracowników po 45. roku życia. 
Przeciętny poziom wykształcenia osób w wieku powyżej 45 lat jest 
znacznie niższy w porównaniu z osobami w wieku 15-49 lat. Wykształcenie 
ma znaczenie dla indywidualnych decyzji o wycofywaniu się z rynku pracy lub 
pozostania na nim. Podobnie rzecz przedstawia się, jeśli chodzi o dokształca-
nie, osoby powyżej 45 roku życia niekoniecznie chętnie podejmują inicjatywę 
dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifi kacji zawodowych i pozazawo-
dowych. 
 W społeczeństwie funkcjonują poza tym negatywne stereotypy dotyczące 
efektywności pracy pracowników po 45. roku życia. Prowadzą one do zachowań 
dyskryminacyjnych wśród pracodawców oraz zwiększają społeczną akceptację 
dla wczesnej rezygnacji z aktywności zawodowej wśród pracowników. Badania 
empiryczne nie wskazują jednoznacznie na występowanie faktycznego związku 
przyczynowo-skutkowego pomiędzy starzeniem się a obniżaniem zdolności 
do pracy. Ponadto decyzje o wycofaniu się z rynku pracy często związane 
są z obawami przed wyzwaniami na rynku pracy (lękiem przed utratą pracy 
i bezrobociem, niską oceną własnych sił i umiejętności)3. 
 Innym czynnikiem wpływającym na zdolność do pracy jest stan zdrowia. 
Gorszy stan zdrowia sprzyja dezaktywacji zawodowej i wycofywaniu się z rynku 
pracy. Do grupy podobnych czynników należy zaliczyć konieczność opieki nad 
członkami rodziny (chorym partnerem, wnukami, rodzicami). 
 Podsumowując, Polska staje przed niezwykle trudnym problemem wydłu-
żenia okresu aktywności zawodowej, w tym w szczególności podniesienia efek-
tywnego wieku emerytalnego. Odpowiednie działania zwiększające stopę za-
trudnienia osób w wieku 45 i więcej lat powinny przede wszystkim motywować 
ludzi do późniejszego odchodzenia z rynku pracy, znacznie trudniejszy jest 
bowiem powrót do zatrudnienia osób już niepracujących. Niezbędne jest 
wprowadzenie zmian w polityce kadrowej zakładów pracy w celu promowania 
zatrudnienia po 45. roku życia oraz wskazywania pracodawcom różnych form 
korzyści wynikających z zatrudnienia tej grupy wiekowej.

3  Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności... op.cit., s. 12.
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2.4.1  AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB PO 50. 
ROKU ŻYCIA W WOJ. PODLASKIM

 Pojęciem aktywności zawodowej określa się procentowy udział ludności 
aktywnej zawodowo (cywilnej), rozumianej jako osoby pracujące oraz bezro-
botne, w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. Statystyki przedstawia-
jące analizy podlaskiego rynku pracy pod kątem aktywności zawodowej osób 
po 50. roku życia wskazują, iż jest ona stosunkowo niska. Podobna sytuacja 
dotyczy zarówno ogólnopolskiego rynku pracy, jak i lokalnego – podlaskiego. 
Tendencje wskazują na aktywność zaledwie jednej trzeciej populacji woj. pod-
laskiego po 50. roku życia. Zaledwie co piąta kobieta, zamieszkująca teren woj. 
podlaskiego, po 50. roku życia pracuje. Powodami wczesnego wycofywania 
się z rynku pracy i przechodzenia w stan bierności zawodowej są: choroba, 
niepełnosprawność (44,8 proc.), obowiązki rodzinne i związane z prowadze-
niem domu (25,6 proc.), zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy 
(13,9 proc.) oraz emerytura (12,1 proc.). Spośród wymienionych powodów 
w przypadku kobiet zdecydowanie na pierwszym miejscu pozostają obowiązki 
rodzinne i prowadzenie domu. Wskazuje to na dokonywanie świadomego wy-
boru między utrzymaniem zatrudnienia i aktywności zawodowej a obowiązkami 
rodzinnymi. 
 Osoby pracujące po 50. roku życia w dużej mierze zajmują stanowiska 
w sektorze publicznym. Są to głównie kobiety. Mężczyźni po 50. roku życia 
mieszkający na terenie woj. podlaskiego zajmują głównie stanowiska 
w sektorze prywatnym. Charakteryzują się oni niskim wykształceniem 
i w wielu przypadkach decyzję o odejściu z pracy podejmują, w tym przypadku, 
pracodawcy. Decyzja ta zapada na korzyść młodszej, bardziej wszechstronnej 
kadry. Mężczyźni na odejście z pracy decydują się często z uwagi na problemy 
zdrowotne.

 „Z punktu widzenia wydłużenia aktywności zawodowej starszych pracow-
ników niezmiernie ważne są działania pracodawców wspierające ich. Wiąże się 
to ze zmieniającymi się wraz z wiekiem możliwościami wykonywania pracy, 
a także rosnącymi obciążeniami związanymi z obowiązkami rodzinnymi i doty-
czy w szczególności kobiet, opiekujących się zależnymi członkami rodziny.”4

4 Uwarunkowania utrzymania aktywności zawodowej osób pracujących po 50. roku 
życia, pod red. C. Sadowskiej-Snarskiej, wyd. WSE, Białystok 2011, s. 53.
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3. OBSZARY AUDYTU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 
WIEKIEM W MŚP

 Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach MŚP ściśle wiąże się z pro-
cesem zarządzania zasobami ludzkimi. Termin „zasoby ludzkie” jest pojęciem 
wartościującym, podkreślającym istotę pracowników w procesie funkcjonowa-
nia organizacji. Zasoby ludzkie wpływają na wykorzystanie innych zasobów 
organizacji, takich jak: zasoby rzeczowe, fi nansowe czy środowiskowe5 i wa-
runkują rozwój i sukces organizacji na rynku. Współcześnie w gospodarce, 
której rozwój jest uwarunkowany kapitałem wiedzy, to zasoby ludzkie stanowią 
podstawę rozwoju. Biorąc pod uwagę doświadczenie pracowników po 50. roku 
życia, niezbędne jest wydłużenie ich aktywności zawodowej. 
 W literaturze przedmiotu można znaleźć inne określenia dla pojęcia „za-
soby ludzkie”, a mianowicie: personel, kadry, zasoby pracy, siła robocza, po-
tencjał pracy, potencjał społeczny lub potencjał ludzki. Pojęcia te jednak nie są 
tożsame i dla odróżnienia ich od pojęcia „zasobów ludzkich” można wyciągnąć 
następujące uogólnienia:
 pojęcie „zasoby ludzkie” zastąpiło wcześniej używane terminy, a wynika 

to z przejścia od przedmiotowego do podmiotowego traktowania tego ka-
pitału organizacji

 podejście do zasobów ludzkich w sposób wartościowy wskazuje na ich 
podstawowe znaczenie wśród innych zasobów organizacji, to one decy-
dują o właściwym wykorzystaniu zasobów rzeczowych, fi nansowych oraz 
informatycznych

 najważniejszymi składnikami zasobów ludzkich są: zdolności, wiedza, po-
stawy, zdrowie, a wykorzystanie tych składników w procesie pracy zależy 
od sposobu zarządzania nimi6.

 Różnorodność i złożoność defi nicji zasobów ludzkich wpływa na to, że 
zdefi niowanie terminu zarządzanie zasobami ludzkimi też nie jest jednoznacz-
ne i w literaturze przedmiotu można doszukać się wielu defi nicji tego pojęcia. 
W niniejszej strategii autorzy przyjęli, iż właściwym terminem jest termin za-
soby ludzkie ……………………………
 Adamiec i Kożusznik w swojej publikacji „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 
określają jako strategię i praktykę nabywania, wykorzystywania (używania), 
udoskonalania i zachowywania ludzi, ich umiejętności i możliwości w organiza-
cji o przedsiębiorstwie7. Celem niniejszej strategii jest szczególne uwzględnie-
nie potrzeb pracowników po 50. roku życia w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
prowadzącym do rozwoju przedsiębiorstwa.  

5 Zarządzanie zasobami ludzkimi, Król A., Ludwiczyński A. (red.), Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 54.

6 Zarządzanie zasobami... ibidem, s. 53-54.
7 M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Akade, Kraków 

2000, s. 18.
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 Według McKenna zarządzanie zasobami ludzkimi to stosunkowo nowe 
podejście do zarządzania personelem, które traktuje ludzi jako podstawowy 
zasób organizacji. Do najważniejszych aspektów tej działalności należy: dobre 
porozumiewanie się z pracownikami, włączenie ich bieżące problemy przedsię-
biorstwa oraz dbałość o ich utożsamianie się z organizacją i dbanie o lojalność 
wobec niej. Znaczny nacisk jest kładziony ma strategiczne elementy tego pro-
cesu, a więc na pozyskiwanie ludzi, motywowanie ich oraz kierowanie nimi8.
 Zakres zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem struktury wie-
kowej pracowników można ująć w następujące grupy problemowe:
 pozyskiwanie i dobór pracowników
 procesy uczenia się w organizacji
 planowanie karier zawodowych pracowników
 elastyczne formy pracy jako aspekt warunkujący utrzymanie aktywności 

zawodowej
 ochrona i promocja zdrowia
 wewnątrzzakładowa fl uktuacja pracowników
 warunki kończenia pracy.
 W aspekcie zachodzących zmian na współczesnych rynkach pracy nie-
zbędne jest, by fi rmy przeanalizowały swoje zasoby ludzkie oraz pozyskały 
prawdziwe informacje o stanie zasobów ludzkich, tych, którymi dysponują,  
i tych, które znajdują się na rynku pracy. Takim działaniem jest starannie prze-
prowadzony audyt zasobów ludzkich. W zarządzaniu zasobami ludzkimi sta-
rannie dobrana informacja odgrywa olbrzymią rolę w procesach decyzyjnych. 
Z kolei na procesy decyzyjne zawsze rzutuje bariera wiedzy  i świadomości, 
rozumiana jako specyfi czny mechanizm selekcji  i zniekształcania informacji 
wywołanej stanem wiedzy i świadomości ludzi uczestniczących w procesach 
decyzyjnych i informacyjnych.
 Stosunkowo nowe podejście do istoty zarządzania zasobami ludzkimi w po-
staci zarządzania wiekiem wynika współcześnie z nowego sposobu podejścia do 
samej istoty zarządzania, ale również wymaga rozpoznania takich procesów, 
jak: globalizacja rynków, wzrost konkurencji, zamiany celów ilościowych za 
jakościowe, wprowadzania innowacji, dostosowywania się przedsiębiorstw do 
zmiennych warunków prowadzenia działalności, w tym postępujących zmian 
demografi cznych w postaci starzenia się społeczeństw.

8 E. McKenn, N. Beech, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner & S-ka, Warszawa 
1997, s. 1.
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Tabela 1. Informacje niezbędne do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w fi r-
mie z uwzględnieniem potrzeb pracowników po 50. roku życia

Lp. Obszar Zakres pozyskiwanych informacji 

1
Pozyskiwanie i dobór 

pracowników

• Czy w przedsiębiorstwie sporządzane są profi le kom-
petencyjne stanowisk pracy?

• Czy w ogłoszeniach stosuje się kryterium wieku?

• Czy ogłoszenia o pracę docierają do osób w różnym 
wieku?

• Czy osoba odpowiedzialna za rekrutację i selekcję 
została przeszkolona?

• Czy w formularzach oceny (jeśli są) stosuje się zapisy 
odnośne do wieku?

• Czy wiadomo o programach dotyczących wspierania 
zatrudnienia osób starszych?

2
Procesy uczenia się 

w organizacji

• Czy bada się potrzeby w zakresie szkoleń?

• Sposoby motywowania pracowników do udziału 
w szkoleniach

• Opracowywanie programów szkoleń – stopień 
uwzględniania indywidualnych potrzeb pracownika

• Uelastycznienie czasu pracy dla osób uczących się 
i stale podnoszących kwalifi kacje

• Zasady doboru zespołów zawodowych (kwalifi kacje, 
umiejętności, wiek itp.)

• Dofi nansowania na szkolenia dla starszych pracow-
ników 

3
Planowanie karier 

zawodowych

• Jak się awansuje pracowników

• Planowanie kariery, doradztwo kariery

• Intermentoring

• Dostosowanie zakresu obowiązków do wieku

• Informacje o możliwościach awansu

4
Stosowanie elastycz-

nych form pracy

• Wiedza na temat elastycznych formy zatrudnienia

• Stosowane elastyczne formy pracy (np.: elastyczny 
grafi k dostosowany do potrzeb pracownika itp.)

• Planowanie urlopów i zasady ich przyznawania

• Praca w domu
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5
Ochrona i promocja 

zdrowia

• Badanie zagrożeń dla zdrowia na poszczególnych sta-
nowiskach pracy

• Szacowanie ryzyka zawodowego dla poszczególnych 
stanowisk i zawodów

• Ergonomia stanowisk pracy

• Stres i jego profi laktyka

• Zakres zlecanych badań lekarskich

• Finansowanie działań prozdrowotnych na stanowisku 
pracy (np. okularów, karnety na basen itp.)

• Odzież ochronna (jakie rozwiązania)

6
Wewnątrzzakładowa 
fl uktuacja pracow-

ników 

• Organizacja zastępstw w linii pracownik starszy – 
młodszy

• Dzielenie się wiedzą – planowanie zajęć pod kątem 
zastępstw

7
Warunki zakończenia 

pracy 

• Utrzymywanie zatrudnienia pracowników z dużym 
doświadczeniem – sposoby

• Zmniejszanie wymiaru czasu pracy

• Bony świąteczne

• Imprezy integracyjne

 Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, uwzględ-
niające aspekt starzejącego się społeczeństwa, a co za tym idzie, zarządzanie 
uwzględniające specyfi czne potrzeby pracowników po 50. roku życia wymaga 
analizy sytuacji w siedmiu wyżej wymienionych obszarach.
 Jednym z obszarów wpływających na skuteczność zarządzania z uwzględ-
nieniem różnorodności wieku kadry jest POZYSKIWANIE I DOBÓR PRA-
COWNIKÓW. 
 Struktura wiekowa pracowników w przedsiębiorstwie odgrywa istotną 
rolę w procesie jego rozwoju. Dokonując analizy istniejącego stanu struktu-
ry wiekowej w przedsiębiorstwie i rozważając zatrudnienie, należy pamiętać 
o utrzymaniu różnorodności wiekowej. Struktura taka sprzyja rozwojowi przed-
siębiorstwa i wymianie wiedzy między pracownikami.  
 Planując proces rekrutacji i selekcji, z uwzględnieniem aspektu wieku, 
należy zwrócić szczególną uwagę na równouprawnienie w dostępie do wolnych 
miejsc pracy. W odniesieniu do realizowanego zadania, audytując wskazany 
obszar, należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie procesu rekrutacji. 
Powinien on być uzależniony od sporządzonego wykazu niezbędnych kompe-
tencji, stanowiącego profi l kompetencyjny poszukiwanego pracownika. Należy 
dokonać analizy kompetencji przydatnych na danym stanowisku, uwzględnia-
jąc opinię m.in. obecnego pracownika, bezpośredniego przełożonego lub in-
nych osób współpracujących. W przypadku tworzenia nowego stanowiska pracy 
należy dokonać rzetelnej analizy wymagań związanych z nowo powstającym 
miejscem pracy i przeformułować je na konkretnie określone kompetencje. 
Przedsiębiorca, formułując ogłoszenie, powinien ograniczyć wymogi kwalifi -
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kacyjne na rzecz kompetencji, co na etapie weryfi kacji powinno być poparte 
konkretną wiedzą oraz umiejętnościami. Znaczącą rolę odgrywa również dobór 
nośników informacji. Miejsca, gdzie umieszczana jest informacja o możliwości 
podjęcia zatrudnienia, powinny być dobierane w taki sposób, aby nie elimino-
wały żadnej z grup społecznych.
 Uzupełnienie powyższego może stanowić przeszkolenie osób prowadzą-
cych proces rekrutacji pod kątem zarządzania wiekiem. 
 Kolejnym obszarem składającym się na proces zarządzania zasobami 
ludzkimi, w którym należy uwzględnić aspekt wieku, jest PROJEKTOWANIE 
PROCESU UCZENIA SIĘ W ORGANIZACJI.
 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem 
aspektu wieku powinno znaleźć odzwierciedlenie w planowaniu i monitorowa-
niu efektów kształcenia. Pracodawca w celu utrzymania wysokich kompetencji 
kadry własnej powinien regularnie monitorować jej umiejętności, dokonywać 
oceny pracowniczej pod kątem zmieniających się wymagań stanowiskowych 
oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę planować ciągły proces kształcenia. 
 Szkolenia oferowane przez pracodawcę powinny być odpowiedzią na kon-
kretnie zdiagnozowane potrzeby, a ich realizacja nie powinna w żaden sposób 
ograniczać możliwości udziału starszych pracowników. Sposób prowadzenia 
zajęć powinien uwzględniać potrzeby zróżnicowanej wiekowo grupy odbiorców. 
Efekty kształcenia powinny być weryfi kowane na podstawie stosowania nowo 
nabytych umiejętności w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. 
 Pracodawca jest odpowiedzialny za motywowanie swojej załogi do ciągłe-
go podnoszenia swoich kwalifi kacji, niezależnie od zajmowanego stanowiska 
i wieku.
 Kolejnym z audytowanych obszarów jest PLANOWANIE KARIER ZA-
WODOWYCH pracowników pod kątem sprawowanych obowiązków oraz 
z uwzględnieniem uwarunkowań wiekowych. 
 W trosce o zapewnienie pracownikom, niezależnie od wieku, stabilności 
zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego/awansu pracodawca powinien 
zadbać o rozwój ich kariery zawodowej. Dobrze zaprojektowany proces rozwoju 
pracownika opiera się o profi l kompetencyjny jego stanowiska pracy i zapewnia 
utrzymywanie lub podnoszenie poziomu kompetencji w taki sposób, aby nie-
zależnie od zachodzących zmian (przekwalifi kowanie, rozwój przedsiębiorstwa, 
zdrowie i wiek pracy) pozwalały one na osiąganie satysfakcji z pracy. Nadro-
bienie, w miarę możliwości, zaległości w dziedzinie rozwoju kariery, o ile takie 
istnieją, pozwoli na osiągnięcie wysokiego poziomu poczucia własnej wartości 
w kontekście zawodowym.  
 Planowanie rozwoju kariery polega na takim rozłożeniu wymagań zwią-
zanych z pracą, stosowanych bodźców i obciążeń na przestrzeni całego okre-
su zatrudnienia, żeby pozwoliły pracownikowi osiągnąć wystarczająco wysoki 
stopień motywacji i wydajności do osiągania kolejnych stopni awansu. Kariera 
zawodowa to nie tylko osiąganie kolejnych etapów rozwoju zawodowego, ale 
również zaplanowane działania związane z zapobieganiem zagrożeniom zdro-
wotnym wynikającym z warunków pracy. 
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 Chcąc zarządzać personelem w sposób skuteczny, należy mieć na uwadze, 
że wydajność i efektywność pracowników zależy nie tylko od ich wiedzy, umie-
jętności i doświadczenia, ale również od możliwości fi zycznych  i umysłowych. 
Wymusza to, w procesie zarządzania, dostosowywanie obowiązków zawodo-
wych do zmieniających się uwarunkowań wiekowych. Ułatwieniem może być 
korzystanie z pomocy doradców zawodowych lub doradców kariery. 
 Planowanie kariery pracowników jest skuteczne i przynosi pożądane 
efekty, kiedy wszyscy zatrudnieni znają własne ścieżki awansu przewidziane 
dla stanowiska, na którym pracują, zostali o tym poinformowani, a zdobywa-
nie kolejnych etapów rozwoju zawodowego ściśle wiąże się z ich wydajnością 
i kompetencjami oraz abstrahuje od wieku.

 Elastyczne formy pracy jako narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzki-
mi to zabieg mający na celu uzyskanie zgodności między strukturą, wielkością 
i zasadami zatrudnienia oraz zadaniami stawianymi pracownikom. Ważne jest, 
aby przy tym zachować zgodność ze strategią przedsiębiorstwa. Ten obszar za-
rządzania dedykowany jest pracownikom, którzy nie mogą pracować w pełnym 
wymiarze godzin lub w jednym miejscu pracy, czyli np. osobom, które muszą 
godzić obowiązki rodzinne z zawodowymi.
 Uelastycznienie czasu pracy powinno odbywać się z korzyścią zarówno 
pracownika, jak i pracodawcy. Przedsiębiorstwo, które w uelastycznieniu czasu 
pracy swoich pracowników upatruje szansę na zwiększenie ich efektywności, 
powinno stworzyć katalog możliwych i akceptowalnych rozwiązań pozostają-
cych w zgodzie z polityką fi rmy. Należy rozważyć np. możliwość przeniesienia 
części obowiązków zawodowych pracownika do domu, zmianę jego godzin 
pracy lub planowanie grafi ku uwzględniającego obowiązki pozazawodowe pra-
cownika. Jednym z rozwiązań możliwych do wykorzystania, uwzględniających 
aspekt wieku, jest wprowadzenie dodatkowych urlopów dla osób starszych 
z tytułu narodzenia wnucząt lub zdrowia. 
 Wprowadzenie elastycznych form pracy powinno sprzyjać zwiększeniu 
efektywności pracy pracowników, co jest korzyścią zarówno dla pracodawcy, 
jak i pracownika. Pracodawca, stosując tego typu rozwiązania, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb zatrudnionych osób, zyskuję kadrę wydajną i zmoty-
wowaną do długotrwałego utrzymania zatrudnienia. Pracownik, w odniesieniu 
do którego zostało zastosowane uelastycznienie stanowiska, nie musi rezygno-
wać z zatrudnienia na rzecz pojawiających się nowych obowiązków rodzinnych 
czy konieczności zmiany trybu życia dla celów zdrowotnych.  
 Stosowanie przez przedsiębiorstwo narzędzi zarządzania wiekiem  z ob-
szaru ochrony i promocji zdrowia wpływa pozytywnie na poprawę stanu 
zdrowia pracowników, wydłuża ich okres zdolności do pracy, podnosi ich sa-
tysfakcję zawodową i w znacznym stopniu ogranicza koszty przedsiębiorstwa 
związane z chorobami zawodowymi czy absencją w pracy.
 Dobry stan zdrowia pracownika ma bezpośrednie przełożenie na jego 
efektywność i wydajność na stanowisku pracy, co nabiera szczególnego znacze-



Strona 218

nia w odniesieniu do pracowników starszych. Działania pracodawcy  w obszarze 
ochrony i promocji zdrowia powinny obejmować wszystkich zatrudnionych pra-
cowników bez względu na wiek. Zastosowanie rozwiązań  w tym obszarze do 
pracowników młodych spowoduje, że na przyszłość pracodawca zyska kadrę, 
która dba o zdrowie we własnym zakresie, a pracodawca nie ponosi kosztów 
związanych z długotrwałą chorobą pracownika. W przypadku osób starszych 
rozwiązania prozdrowotne znacznie podniosą komfort ich pracy, a przez to 
również efektywność.
 Podstawą do zastosowania właściwych rozwiązań sprzyjających długo-
trwałemu utrzymaniu zdrowia przez pracowników jest analiza stanowisk pracy 
pod kątem zagrożeń dla zdrowia i ich ograniczenie  do minimum. Analizę taką 
może przeprowadzać regularnie bezpośredni przełożony, ale w przypadku, gdy 
obserwujemy wysoką absencję  w konkretnym dziale czy np. okresie, do ana-
lizy zagrożeń można zaangażować zespół, którego dotyczy problem. Wspólnie 
zdiagnozowane problemy i określone rozwiązania mają na celu podniesienie 
wydajności pracy zespołu przy zastosowaniu rozwiązań zaakceptowanych 
przez pracodawcę. Stosowanie analizy stanowiska pracy to jeden z elementów 
ochrony zdrowia na stanowisku pracy. Uzupełnienie tych działań może stano-
wić okresowe monitorowanie stanu zdrowia pracowników, przy czym w celu 
uzyskania fachowej informacji na temat konkretnych schorzeń, których wy-
stąpienie przewidziane jest na danym stanowisku pracy, należy rozszerzyć 
podstawowe badania o zakres związany ze stanowiskiem pracy.  
 Prowadzenie monitoringu zdrowia powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w działaniach podejmowanych przez pracodawcę. Należy rozważyć zapewnie-
nie pracownikowi stanowiska pracy dostosowanego  do jego indywidualnych 
potrzeb zdrowotnych, chroniące go przed pogorszeniem sprawności fi zycznej 
i umysłowej. W sytuacji, gdy pracodawcy zależy na promowaniu zdrowych 
postaw wśród pracowników, a nie jest w stanie w całości ich fi nansować, po-
winien rozważyć możliwość współfi nansowania działań sprzyjających ochronie 
zdrowia i poprawie aktywności fi zycznej. Działania takie mogą polegać m.in. 
na zakupie większej ilości karnetów na basen, siłownię itp. na preferencyjnych 
warunkach  i odsprzedanie ich pracownikom. Podobne rozwiązania można za-
stosować  w kontekście zdrowego żywienia lub uczęszczania pracowników na 
kursy czy konferencje promujące zdrowy tryb życia.
 Do działań prozdrowotnych należy również dbałość o przyjazną atmosferę 
w pracy, zapobieganie lub radzenie sobie z rozwiązywaniem sytuacji konfl ikto-
wych oraz podejmowanie wszelkich działań sprzyjających integracji współpra-
cującego zespołu.
 Zarządzanie wiekiem sprzyjające wydłużeniu aktywności zawodowej 
doświadczonych pracowników w starszym wieku obejmuje również obszar 
wewnątrzzakładowej fl uktuacji pracowników. Zaplanowane działania 
w tym zakresie sprzyjają m.in. płynnemu funkcjonowaniu danego stanowiska 
niezależnie od dyspozycyjności jednego pracownika. Z kolei pracownicy, w od-
niesieniu do których przewidziano fl uktuację, unikają wypalenia zawodowego 
i nabywają nowych umiejętności stanowiskowych od współpracownika. 
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 Fluktuacje międzystanowiskowe stosuje się w sytuacjach, kiedy brak 
kompetencji lub stan zdrowia nie pozwala pracownikowi w pełni efektywnie 
wykonywać danych obowiązków. Wówczas zastosowanie podziału obowiązków 
między pracownikami np. młodszym i starszym, pozwala na zachowanie wydaj-
ności pracy na stanowisku przy zachowaniu komfortu pracy obu pracowników. 
Efekt dodany stanowi w tym przypadku poprawa relacji między pracownikami 
oraz wymiana doświadczeń zawodowych  i wiedzy między nimi. 
 Zastosowanie w przedsiębiorstwie zarządzania wiekiem w odniesieniu do 
osób kończących zatrudnienie i przechodzących na emeryturę można prze-
prowadzić w sposób, który przyniesie wiele korzyści. Warunki zakończenia 
pracy często skupiają się na zatrzymaniu w przedsiębiorstwie wartościowych 
pracowników, posiadających doświadczenie, co przekłada się na oszczędności 
związane z wdrażaniem i kształceniem nowych pracowników. Poszanowanie 
doświadczenia zawodowego z pominięciem wieku wpływa pozytywnie na wize-
runek fi rmy, co przekłada się na rekrutację kadr. Pozytywnie przeprowadzony 
proces rozstania pracownika i pracodawcy sprzyja wdrażaniu nowo zatrudnio-
nych osób. Jednym ze stosowanych rozwiązań może być m.in. angażowanie 
odchodzącego pracownika w proces rekrutacji i wdrażania nowego pracownika. 
Przedsiębiorca dzięki temu zyskuje nowego pracownika, którego w tajniki sta-
nowiska wprowadzała doświadczona osoba.  
 Odchodzący specjaliści i doświadczeni pracownicy, w ramach utrzymania 
kontaktu z przedsiębiorstwem, mogą być również zatrudniani na krótki okres 
czasu w przypadku wystąpienia konieczności zastępstwa lub wspomożenia 
nowo zatrudnionej osoby. Ponadto pracodawca może rozważyć etapowość roz-
stawania się z pracownikiem odchodzącym na emeryturę poprzez stosowanie 
elastycznych form pracy, zmniejszanie wymiaru czasu pracy itp. Tego typu 
działania pozwalają na płynne przechodzenie starszych pracowników w stan 
oderwania od obowiązków zawodowych. Ponadto umożliwienie tym pracow-
nikom kontaktu z przedsiębiorstwem poprzez udział w organizowanych im-
prezach integracyjnych, przyznawanych bonach świątecznych itp. pozwala na 
utrzymanie ich wysokiego poczucia własnej wartości i poczucia przynależności 
do przedsiębiorstwa.
 Planowanie zasobów ludzkich wewnętrznych i zewnętrznych w oparciu 
o zidentyfi kowane obszary audytowe to proces ciągły, będący konsekwencją 
przyjętych celów działalności, strukturalnych i funkcjonalnych form ich reali-
zacji oraz zastosowanej strategii zarządzania, uwzględniającej relacje przed-
siębiorstwa z otoczeniem oraz perspektywy jego rozwoju. 
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Informacje niezb dne do 
zarz dzania zasobami 

ludzkimi 

Prognoza zapotrzebowania na 
przysz o akresie zasobów ludzkich 

Okre lenie mocnych i s abych stron 
posiadanych zasobów ludzkich 

Zapotrzebowanie na 
pracowników 

Rysunek 2. Model planowania zatrudnienia z uwzględnieniem posiadanych zasobów 
ludzkich

Źródło: opracowanie własne na podstawie S.N., Strategic Planning for Human Relations 
– Let’s Get Started, Long Range Planning II/I, 1988, za: B. Kaczmarek, C. Sikorski, 
Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź 1996, s. 199-224.

 W oparciu o analizę przedstawionych obszarów zarządzania zasobami ludz-
kimi, przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb pracowników po 50. roku życia, 
przy opracowaniu założeń strategii zarządzania wiekiem w ………………………… 
przyjęto, iż niezbędne jest dokonanie analizy sytuacji kadrowej przedsiębior-
stwa w kontekście zmian w zakresie potencjału zasobów ludzkich na szeroko 
pojętym geografi cznie rynku pracy. W dalszej części dokumentu dokonano 
analizy sytuacji obecnej kadr ……………………
 Końcową część Strategii Zarządzania Wiekiem w ………………………… stanowi 
opis systemu jej wdrażania wraz z opisem wskaźników jej realizacji i monito-
ringu wdrażania.
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Ankieta
AUDYT Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA WIEKIEM

CZEŚĆ I – Informacje zebrane na podstawie 
dokumentacji istniejącej w instytucji
Jeżeli w fi rmie/przedsiębiorstwie nie ma wymienionego dokumentu, informacje 
zbieramy w oparciu  o wywiad z osobą reprezentującą kadrę najwyższego 
szczebla. Analizując poszczególne dokumenty, poszukujemy informacji zwia-
nych z zarządzaniem wiekiem w instytucji. 

Lp. Dokument Uwagi, źródło, obszar 
danych

1 misja fi rmy, cele strategiczne, długotrwałe

2 cele zarządzania ludźmi

3 struktura organizacyjna

4 zakładowy regulamin pracy

5 regulamin wynagradzania    

6 system wynagradzania i premiowania, nagród pracowniczych (czy 
uwzględniany jest dodatek stażowy, czy są dodatki funkcyjne i jakie, 
czy premiowane jest doświadczenie, czy jedynie efektywność)

7 system rekrutacji

8 regulamin funduszu socjalnego

9 zakres obowiązków pracownika 50+
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Część II – Dane statystyczne (uzyskane 
z działu kadr) 

35- 35-50 50+

Liczba pracowników

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Wykształcenie

• Niepełne podsta-
wowe i podstawo-
we

• Gimnazjalne

• Zasadnicze zawo-
dowe 

• Średnie zawodowe 
i średnie ogólne

• Policealne 

• Wyższe 

• Doktoranckie 

Długość stażu pracy 
u obecnego pracodaw-
cy

• 1-2 lata

• 3-10 lat

• 11-20 lat

• Powyżej 20 lat
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Rodzaj umowy
• Umowa o pracę na 

okres próbny, czas 
określony

• Umowa o pracę na 
czas nieokreślony

• Umowa cywilno-
-prawna (zlecenia, 
o dzieło)

• Inna, jaka? ………
…………………………
…………………………
…………………………
…………...

Emerytura

Niepełnosprawność

Opieka nad osobą za-
leżną*

* osoba wymagająca, ze względu na stan zdrowia lub wiek, stałej opieki, połączona 
więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami 
rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym/art. 2 ust. 1 
pkt 21 ustawy
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Część III – dane zbierane z wywiadu z ka-
drą kierowniczą i pracownikami

1.  OBSZAR ZARZĄDZANIA ZASOBAMI 
LUDZKIMI W FIRMIE – POLITYKA OGÓLNA

Cel: Pozyskanie informacji dotyczących polityki zarządzania ludźmi w fi rmie 
oraz zakresu funkcjonowania działu i personelu zajmującego się zadaniami 
z zakresu spraw kadrowych  i zarządzania zasobami ludzkimi. 
Przykładowe pytania/zagadnienia:

• Czy w fi rmie/przedsiębiorstwie jest wyodrębniony dział kadr, komór-
ka zarządzania zasobami ludzkimi, dział HR?

• Jeśli tak, jakie miejsce zajmuje w strukturze organizacyjnej fi rmy?
• Jakie są główne zadania działu kadr, komórki zarządzania zasobami 

ludzkimi, działu HR w fi rmie/przedsiębiorstwie?
• Czy i w jaki sposób zbierane są informacje dotyczące pracowników: 

satysfakcja z pracy, wydajność poszczególnych pracowników, obcią-
żenie zadaniami poszczególnych stanowisk, ocena dyspozycyjności 
poszczególnych pracowników, karty stanowisk pracy itp.

• Imprezy integracyjne.

Osoby, od których pozyskujemy informacje: kadra najwyższego szczebla 
lub kierownik działu kadr, pracownik 50+
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. OBSZAR POZYSKIWANIE I DOBÓR 
PRACOWNIKÓW 

Cel: Pozyskanie informacji dotyczących planowania i sposobu rekrutacji pra-
cowników ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wieku kandydatów do pra-
cy oraz świadomego zachowania zróżnicowania wiekowego kadry. 
Przykładowe pytania/zagadnienia:

• W jaki sposób w fi rmie/przedsiębiorstwie przebiega rekrutacja pra-
cowników? 

• Czy sporządza się profi le kompetencyjne stanowisk pracy?
• Czy w ogłoszeniach rekrutacyjnych stosuje się kryterium wieku, do-

świadczenia itp.? 
• Czy w procesie rekrutacji dba się o to, aby ogłoszenia o pracę docie-

rały do osób  w różnym wieku?
• Czy osoba odpowiedzialna za rekrutację i selekcję została przeszko-

lona pod kątem polityki zarządzania wiekiem?
• Czy w formularzach oceny pracowników (jeśli są stosowane) stosuje 

się zapisy odnośnie do wieku? 
• Czy w fi rmie/przedsiębiorstwie wykorzystuje się programy dotyczące 

wspierania zatrudnienia osób starszych?

Osoby, od których pozyskujemy informacje: kadra najwyższego szczebla 
lub kierownik działu kadr
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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3.  OBSZAR PROCESU UCZENIA SIĘ 
W ORGANIZACJI

Cel: Uzyskanie informacji na temat sposobów podnoszenia kwalifi kacji przez 
pracowników za pośrednictwem instytucji szkoleń, realizowane poza fi rmą/
przedsiębiorstwem.
Przykładowe pytania/zagadnienia:

• Czy w fi rmie/przedsiębiorstwie badane są potrzeby pracowników 
w zakresie szkoleń?

• Motywacja do szkoleń określonych grup pracowników. W jaki sposób 
pracownicy motywowani są do podnoszenia kwalifi kacji realizowane-
go poprzez udział  w szkoleniach?

• Czy w fi rmie/przedsiębiorstwie tworzony jest program szkoleń?
• Czy pracownicy mogą liczyć na uelastycznienie czasu pracy ze wzglę-

du na udział  w szkoleniach/kształceniu podnoszącym kwalifi kacje 
zawodowe?

• W jaki sposób dobierane są zespoły pracownicze? Czy proces ten 
zakłada wiekowe różnicowanie pracowników?

• Czy i w jakim stopniu fi rma/przedsiębiorstwo korzysta z form dofi -
nansowania na szkolenia skierowane do różnych grup pracowniczych, 
w tym pracowników starszych?

• Czy na obecnym stanowisku pracy wykorzystuje Pan/Pani w pełni 
swoje kwalifi kacje zawodowe?

• Które ze swoich umiejętności chciałby Pan/Pani udoskonalić?
• Które zadania zajmują Panu/Pani najwięcej czasu? Które z nich są 

najważniejsze na zajmowanym przez Pana/Panią stanowisku pracy?
• Czy czuje Pan/Pani potrzebę wprowadzenia nowych technologii 

w swojej pracy?
• Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę zdobywania nowych umiejętności 

w celu wykorzystywania ich na zajmowanym stanowisku pracy?

Osoby, od których pozyskujemy informacje: kadra najwyższego szczebla 
lub kierownik działu kadr, pracownik 50+, bezpośredni przełożony pracownika 
50+
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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4.  OBSZAR PLANOWANIE KARIER 
ZAWODOWYCH 

Cel: Zebranie informacji dotyczących możliwości rozwoju zawodowego pracow-
ników  w fi rmie/przedsiębiorstwie. Sprawdzenie, czy w fi rmie wykorzystuje się 
możliwości uczenia młodszych pracowników przez starszych.
Przykładowe pytania/zagadnienia:

• Jak się awansuje pracowników? Czy popularna jest wewnętrzna re-
krutacja?

• Planowanie kariery, doradztwo kariery.
• Intermentoring.
• Czy organizowane są staże? Czy doświadczeni pracownicy pełnią 

funkcję opiekunów stażu?
• Dostosowanie zakresu obowiązków do wieku.
• Informacje o możliwościach awansu.
• Czy fi rma/pracownicy korzystali z form wsparcia dotyczących pra-

cowników 50+?

Osoby, od których pozyskujemy informacje: kadra najwyższego szczebla 
lub kierownik działu kadr, pracownik 50+, bezpośredni przełożony pracownika 
50+
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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5.  OBSZAR STOSOWANIE ELASTYCZNYCH 
FORM PRACY I ZATRUDNIENIA 

Cel: Zdobycie informacji nt. znajomości w fi rmie/przedsiębiorstwie zatrud-
niania osób  z wykorzystaniem elastycznych form pracy, stosowania ich lub 
gotowości do ich wprowadzenia. 
Przykładowe pytania/zagadnienia:

• Czy znane są w fi rmie/przedsiębiorstwie elastyczne formy zatrud-
nienia? Jakie?

• Przykłady elastycznych form pracy stosowanych w fi rmie/przedsię-
biorstwie  (np. elastyczne grafi ki czasu pracy uwzględniające potrze-
by pracownika).

• Zasady planowania i udzielania urlopów pracownikom. Czy stosuje 
się dodatkowe urlopy dla pracowników starszych?

• Czy w fi rmie/przedsiębiorstwie toleruje się wykonywanie obowiąz-
ków pracowniczych w domu, zwalniając tym samym pracownika 
z konieczności spędzania określonej liczby godzin w miejscu pracy?

• Czy ma Pan/Pani jakieś potrzeby w zakresie godzenia życia zawodo-
wego  z prywatnym?

Osoby, od których pozyskujemy informacje: kadra najwyższego szczebla 
lub kierownik działu kadr, pracownik 50+, bezpośredni przełożony pracownika 
50+
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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6.  OBSZAR OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Cel: Zebranie informacji odnośnie do polityki i działań fi rmy/przedsiębiorstwa 
w zakresie dbania o zdrowie pracowników. 
Przykładowe pytania/zagadnienia:

• Badanie zagrożeń dla zdrowia na poszczególnych stanowiskach pra-
cy.

• Szacowanie ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk i za-
wodów.

• Ergonomia stanowisk pracy – zakres.
• Stres i wypalenie zawodowe. Profi laktyka, przeciwdziałanie, stoso-

wane rozwiązania.
• W jaki sposób określany jest zakres pracowniczych badań lekarskich? 

Czy  w uzasadnionych przypadkach jest on rozszerzany?
• Finansowanie akcesoriów wpływających na podniesienie komfortu 

pracy pracowników, np. okularów, podnóżków, odzieży ochronnej itp.
• Motywowanie pracowników do udziału w zajęciach prozdrowotnych 

– fi tness, basen, taniec, inne formy aktywności.
• Czy stan zdrowia ma wpływ na Pana/Pani pracę?
• Czy chciałby Pan/Pani coś zrobić dla siebie w zakresie zdrowia?

Osoby, od których pozyskujemy informacje: kadra najwyższego szczebla 
lub kierownik działu kadr, pracownik 50+
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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7.  OBSZAR WEWNĄTRZZAKŁADOWA 
FLUKTUACJA PRACOWNIKÓW 

Cel: Zebranie informacji odnośnie do wymiany wiedzy i doświadczeń 
zawodowych między pracownikami w fi rmie/przedsiębiorstwie – w jakim stop-
niu wykorzystywane jest zróżnicowanie wiekowe pracowników. 
Przykładowe pytania/zagadnienia:

• W jaki sposób organizowane są zastępstwa na linii starszy – młodszy 
pracownik?

• Wymiana wiedzy między pracownikami – czy planuje się ją pod ką-
tem zastępstw.

• Czy wykonuje Pan/Pani zadania spoza zakresu swoich obowiązków? 
Proszę omówić te, które powtarzają się najczęściej.

• Czy są zadania zawodowe, których Pan/Pani nie wykonuje, a chciał-
by?

• Z których zadań zawodowych chciałby Pan/Pani zrezygnować lub 
przekazać komuś innemu?

Osoby, od których pozyskujemy informacje: kadra najwyższego szczebla 
lub kierownik działu kadr, pracownik 50+, bezpośredni przełożony pracownika 
50+

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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8.  OBSZAR WARUNKI ZAKOŃCZENIA PRACY  

Cel: Zebranie informacji dotyczących sposobów rozstawania się fi rmy/przed-
siębiorstwa  z pracownikami, w szczególności tymi z długoletnim stażem, prze-
chodzącymi na emeryturę. 

Przykładowe pytania/zagadnienia:
• Czy zatrzymuje się pracowników z dużym doświadczeniem (w jaki 

sposób)? Czy korzysta się z ich wsparcia już po odejściu z pracy?
• Jak wygląda moment przejścia na emeryturę, np. rytuał podzięko-

wań, podarunki, impreza pożegnalna itp.
• Czy zaprasza się emerytowanych pracowników na organizowane  

w fi rmie/przedsiębiorstwie spotkania i imprezy integracyjne?
• Czy pracownicy, którzy rozstali się z fi rmą/przedsiębiorstwem, nadal 

są objęci grantami, które przysługują pracownikom (bony świąteczne 
itp.)?

Osoby, od których pozyskujemy informacje: kadra najwyższego szczebla 
lub kierownik działu kadr, pracownik 50+, bezpośredni przełożony pracownika 
50+

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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9.  PRACOWNICY 50+ – POLITYKA 
ORGANIZACJI

Cel: Zebranie informacji dotyczących sposobu traktowania w fi rmie/przedsię-
biorstwie pracowników 50+.

Przykładowe pytania/zagadnienia:
• Co powinno się wydarzyć, aby chciał Pan/Pani pracować w fi rmie/

przedsiębiorstwie  jak najdłużej?
• Jak sobie radzi Pan/Pani z problemami na stanowisku pracy?
• Czego oczekuje Pan/Pani od pracowników i co jest dla Pana/Pani 

najważniejsze?
• Jaki jest stosunek pracowników 35- do pracowników 50+?
• Jaki jest stosunek pracodawców do pracowników 50+?
• Czy znane są pracownikom cele działalności fi rmy/przedsiębiorstwa?
• Czy w fi rmie/przedsiębiorstwie przekazywane są informacje nt. ocze-

kiwań i oceny efektów pracy?
• Jaki rodzaj wsparcia uzyskują pracownicy, którzy nie osiągają ocze-

kiwanych efektów?
• Jakie zachowania ze strony kierownictwa motywują Pana/Panią do 

osiągania efektów?

Osoby, od których pozyskujemy informacje: kadra najwyższego szczebla 
lub kierownik działu kadr, pracownik 50+, bezpośredni przełożony pracownika 
50+

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Katalog dobrych praktyk to zbiór rozwiązań, które zarekomendowano, 
tworząc Strategię Zarządzania Wiekiem w przedsiębiorstwach testujących an-
kietę audytu. Tworząc zasady zarządzania wiekiem, możesz rozważać wdroże-
nie, w ramach danego obszaru, rozwiązań przedstawionych poniżej lub zapro-
ponować własne.  

Katalog dobrych praktyk – pozyskiwanie 
i dobór pracowników
Charakterystyka przedsiębiorstwa
W audytowanym przedsiębiorstwie mamy do czynienia z bardzo małym ru-
chem kadrowym. Około 95 proc. pracowników jest zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę. Dział kadr tworzy bazą CV potencjalnych pracowników. Baza 
ta jest na bieżąco uzupełniania przez zgłaszających się kandydatów do pracy. 
W momencie wystąpienia konieczności zatrudnienia nowego pracownika uma-
wiane są spotkania z osobami, których CV posiada dział kadr.

Rekomendacje: 
1. Zaplanowanie rozkładu struktury wiekowej kadr przedsiębiorstwa za 5, 

10  i 15 lat. 
 Należy zaplanować najkorzystniejszą, dla rozwoju przedsiębiorstwa, 
strukturę wiekową jego pracowników. Zestawienie może funkcjonować w for-
mie tabelarycznej. Rekrutując kolejne osoby, należy na bieżąco aktualizować 
zestawienie i dążyć do osiągnięcia najkorzystniejszej struktury wiekowej. 
2. Współpraca ze szkołami i ośrodkami szkolenia mająca na celu przygoto-

wanie wykwalifi kowanych kadr.
 Przedsiębiorstwo może nawiązać współpracę ze szkołami w zakre-
sie kształcenia uczniów. Współpraca powinna skupiać się ustaleniu zakresu 
nauczania w taki sposób, by absolwenci szkół mieli szansę na zatrudnienie 
w przedsiębiorstwie. Współpraca z ośrodkami kształcenia zawodowego pozwoli 
kształcić dorosłe osoby tak, aby nabywałyby one nowe kwalifi kacje zgodne 
z zapotrzebowaniem fi rmy.
W ramach współpracy przedsiębiorstwo może udostępnić:
 bazę na zajęcia praktyczne 
 swoich najlepszych pracowników (uwzględniając również osoby w wieku 

emerytalnym) jako instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
W celu rozpoczęcia współpracy między placówkami edukacyjnymi  a przedsię-
biorstwem należy:
a. Określić zapotrzebowanie kadrowe na pracowników o określonych kwa-

lifi kacjach
b. Wybrać placówki kształcenia szkolnego i dorosłych, które mają możliwości 

kształcenia w wybranych zawodach
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c. Stworzyć profi le kompetencyjne dla kandydatów do pracy
d. Wybrać osoby mogące pełnić rolę instruktorów praktycznej nauki zawodu  

i zapewnić im zdobycie niezbędnych kwalifi kacji (m.in. przygotowanie 
pedagogiczne).

Charakterystyka przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo najchętniej zatrudnia osoby po 40. roku życia.  Z doświad-
czeń właścicieli wynika, że takie osoby najbardziej odpowiedzialnie podchodzą 
do pracy, są lojalne i najczęściej gotowe pozostać na długo w fi rmie. Rekrutacja 
w fi rmie prowadzona jest w oparciu o napływające CV osób poszukujących 
pracy, tworzona jest z nich baza kandydatów. Jeżeli w fi rmie pojawia się wakat, 
przeglądane są nadesłane CV i wybrane osoby zapraszane są na rozmowę 
kwalifi kacyjną. Rozmowę prowadzi któryś z właścicieli fi rmy. Firma nie daje 
ogłoszeń rekrutacyjnych. 

Rekomendacje:
1. Wdrożenie systemu rekrutacji, który pozwoli na obiektywną ocenę kom-

petencji  i potencjału potencjalnego pracownika
 W przedsiębiorstwie wprowadzono dwa narzędzia zarządzania zasobami 
ludzkimi pozwalające określić pożądane kompetencje potencjalnego pracow-
nika; są to: zakres obowiązków (tabela 1.) i profi l poszukiwanego kandydata 
(tabela 2.).
Zakresy obowiązków dla każdego stanowiska w fi rmie są opracowywane  wg 
ustalonego schematu. Rozwiązanie można zastosować zarówno do opisania 
istniejących stanowisk, jak również przy tworzeniu nowych.

Tabela 1. Schemat zakresu obowiązków

Wzór – Schemat zakresu obowiązków

A. Nazwa stanowiska:

B. Cel lub cele zajmowanego stanowiska:

Określamy, co ma być wynikiem pracy na danym stanowisku. Dodatkowo możemy 
uzupełnić cel główny celami uzupełniającymi istotnymi dla fi rmy, np.:
rzetelne wykonywanie pracy przy obróbce materiału, zapewniające wysoką jakość 
otrzymanego produktu oraz jak najmniejszy procent odpadu.
I
Dbanie o bezpieczeństwo swoje, współpracowników i zakładu.
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C. Główne czynności:

Wymieniamy czynności składające się na opisywane stanowisko pracy. 
W tym punkcie można określić jak często na danym stanowisku wykonywane są 
poszczególne obowiązki, np. codziennie, raz w tygodniu, raz na miesiąc itp. Opis 
powinien zawierać zarówno to, co ma wykonywać pracownik, jak również to, jakiej 
pracy oczekujemy, np. rzetelnie, szybko, dokładnie.

D. Czynności ogólnofi rmowe:

Tu wymieniamy czynności, które nie są specyfi czne dla danego stanowiska, ale obo-
wiązują na nim i są wymagane przez pracodawcę. Są to m.in.:
- wykonywanie poleceń służbowych
- dbanie o mienie fi rmy
- traktowanie w uprzejmy sposób klientów i kolegów z pracy
- terminowe wywiązywanie się z zadań
- zachowanie tajemnicy służbowej
- itp.

E. Umiejętności/uprawnienie potrzebne na stanowisku pracy:

Np.:
- znajomość obsługi obrabiarki typu…
- uprawnienia operatora wózka jezdniowego
- prawo jazdy kat. …
- znajomość towaru, materiału itd.

F. Cechy potrzebne na stanowisku pracy:

W tym punkcie możemy wymienić cechy specyfi czne dla danego stanowiska, jak 
i te, których oczekujemy od wszystkich pracowników. Zwracamy uwagę na to, w ja-
kim wieku pracownicy najlepiej sprawdziliby się na tym stanowisku. 

Zakres obowiązków stworzony dla każdego stanowiska pracy ułatwia również 
egzekwowanie oczekiwań stawianych pracownikom. 

Tabela 2. Profi l poszukiwanego kandydata, który wykorzystamy przy rekrutacji, two-
rzymy w oparciu o zakres obowiązków

Wzór – Profi l poszukiwanego kandydata

Opis stanowiska pracy:

Część A, B i C z zakresu obowiązków

Wymagania formalne:

Część E z zakresu obowiązków
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Cechy:

Część D i F z zakresu obowiązków

Charakterystyka zespołu, w którym kandydat będzie pracował:

(Ewentualnie samodzielne stanowisko pracy) 

Po utworzeniu profi lu poszukiwanego kandydata możemy przejść do poszuki-
wania  i selekcji przyszłych pracowników.

Katalog dobrych praktyk – proces uczenia się 
w organizacji
Charakterystyka przedsiębiorstwa
 W przedsiębiorstwie ogromną wagę przywiązuje się do szkoleń związa-
nych z bezpieczeństwem pracy i ochroną przeciwpożarową. Podejście to ma 
pełne uzasadnienie z racji branży, w której działa fi rma. Większość pracowni-
ków zatrudniona jest na produkcji przy maszynach i urządzeniach mogących 
stanowić niebezpieczeństwo przy niewłaściwym użytkowaniu. Zagrożenie po-
żarem również jest wysokie ze względu na obrabiany podczas produkcji mate-
riał. Pracownicy regularnie przechodzą szkolenia bhp, a właściciele dbają, aby 
realizowane one były przez fi rmę gwarantującą rzetelność. 
 Właściciele, przy wsparciu pracownika ds. administracyjnych, realizują 
szkolenia, odnosząc się do bieżących potrzeb w fi rmie. 

Rekomendacje: 
1. Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników ze szczególnym uwzględnie-

niem pracowników 50+ w sytuacji wprowadzania w fi rmie nowych tech-
nologii, produktów, usług, narzędzi itp.

 W zakresie badania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie wpro-
wadzono narzędzie, jakim jest „Ankieta potrzeb szkoleniowych”. W celu wy-
chwycenia najistotniejszych potrzeb szkoleniowych zalecono przeprowadzanie 
ankiety zarówno z pracownikiem, jak i z jego bezpośrednim przełożonym. 

2. Wprowadzenie oceny efektywności szkoleń
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 Ocena efektywności szkoleń w przedsiębiorstwie składa się z następują-
cych działań: 
 przeprowadzenie ankiety oceny efektywności szkolenia bezpośrednio po 

jego zakończeniu
 przeprowadzenie ankiety oceny efektywności szkolenia w czasie odroczo-

nym (po ok. 3 miesiącach i po roku)
 ocena dokonywana przez bezpośredniego przełożonego pracownika, w za-

kresie efektywności wykorzystania w pracy nowych umiejętności. Prze-
prowadzona jest  w odroczonym czasie (po ok. 3 miesiącach i po roku).

Charakterystyka przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo zatrudnia głównie osoby po 50. roku życia, które cechuje 
przywiązanie do miejsca pracy oraz doświadczenie zawodowe. Pracownicy  
ci często przejawiają jednak niechęć do nowych technologii. Proces szkoleń  
w przedsiębiorstwie zależy głównie od osób zarządzających, pracownicy nie 
mają wpływu na planowanie szkoleń. Kadra uczestniczy przede wszystkim  
w szkoleniach twardych, dających konkretne umiejętności. W przedsiębiorstwie 
nie deleguje się pracowników na szkolenia „miękkie” rozwijające umiejętności: 
praca w zespole, sposoby radzenia sobie ze stresem, obsługa klienta trudnego 
itp.

Rekomendacje:
1. Badanie potrzeb pracowniczych w zakresie zapotrzebowania na szkolenia 

oraz badanie luk kompetencyjnych.
 W przedsiębiorstwie należy wprowadzić systematyczne badanie potrzeb 
szkoleniowych wśród pracowników. Proces ten powinien ujawnić luki kompe-
tencyjne pracowników. Zaleca się, aby badanie odbywało się przynajmniej raz 
w roku.  
2. Modyfi kacja systemu sporządzania planów szkoleń. 
 Dokonując planu szkoleń, należy uwzględnić potrzeby pracowników. Po-
nadto istotne jest, aby szkolenia odpowiadały również na potrzeby organizacji 
jako całości, a nawet otoczenia organizacji (np. obsługa klientów).
3. Sporządzanie planów szkoleń wewnętrznych. 
 W przedsiębiorstwie nie uwzględnia się szkoleń międzypracowniczych 
(mentoring, intermentoring, merytoryczny opiekun pracownika wchodzącego 
do organizacji). Wprowadzenie tego typu wymiany doświadczeń pozwoli na 
utrzymanie wyrównanego poziomu kompetencyjnego w zespole kadrowym, 
wzmocni relacje miedzy pracownikami młodszymi i starszymi, co wpłynie na 
zminimalizowanie niechęci do nowych rozwiązań technologicznych. 
4. Budowanie zespołów pracowniczych zróżnicowanych wiekowo, w celu pro-

pagowania uczenia się poprzez pracę.
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Katalog dobrych praktyk – planowanie karier 
zawodowych
Charakterystyka przedsiębiorstwa
W przedsiębiorstwie jako karierę zawodową traktuje się zdobywanie kolejnych 
stanowisk w hierarchii zakładowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż w przedsię-
biorstwie wprowadza się analizę odciążenia pracowników obowiązkami, co po-
zwala na przesuwanie ich między stanowiskami, tak by uniknąć konieczności 
zwalniania.

Rekomendacje:
1. Wprowadzenie do praktyki w miarę możliwości usług z zakresu nowocze-

snego doradztwa karier.
2. Analiza zakresu czynności, obowiązków, opisu stanowisk pracy pracowni-

ków po 50. roku życia i dostosowanie ich do możliwości pracowników (wie-
dza i doświadczenie rośnie z wiekiem, ale możliwości fi zyczne i umysłowe 
maleją)

3. Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie procedur za-
rządzania wiekiem w aspekcie planowania karier zawodowych pracowni-
ków  z różnych grup wiekowych. 

Charakterystyka przedsiębiorstwa
W przedsiębiorstwie poszukiwanie osoby na stanowisko kierownicze właściciele 
rozpoczynają od własnych zasobów kadrowych. Konsultują swoje wybory ze 
średnią kadrą kierowniczą i zdarza się, że kierownikiem średniego szczebla 
zostaje pracownik fi rmy. Jednak rekrutacji wewnętrznej nie prowadzi się w for-
mie przekazania otwartej informacji wszystkim pracownikom. Decydują  o niej 
doświadczenia dotychczasowe z pracownikami i rozpatruje się kandydatury 
jedynie osób, które swoją dotychczasową pracą zdobyły zaufanie i potwierdziły 
posiadanie pożądanych na danym stanowisku cech i kompetencji. 
W fi rmie pracownicy mają zakres obowiązków dostosowany do wieku. Uwzględ-
nia się możliwości fi zyczne starszych pracowników, a także brak doświadczenia 
młodszych. W ramach realizacji projektu unijnego w fi rmie zrealizowano wy-
mianę doświadczeń i wiedzy w oparciu o Intermentoring, którym objęta była 
para osób 35- i 50+. 

Rekomendacje:
1. Planowanie ścieżek rozwoju zawodowego dla osób wyróżniających się za-

angażowaniem w pracę i stanowiących potencjalne zaplecze dla średniej 
kadry kierowniczej. 
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 Ścieżka kariery zawodowej w przedsiębiorstwie nie jest zależna od liczby 
wakatów na stanowiskach kierowniczych, zakłada tzw. awans poziomy. Pracow-
nik pozostaje na danym stanowisku, ale wykorzystuje się go w dodatkowych 
zadaniach, np. jest zapraszany na zebrania osób decyzyjnych przy rozwiązy-
waniu pojawiających się problemów lub podejmowaniu istotnych decyzji dla 
działalności fi rmy. Może zostać też formalnie awansowany na opiekuna staży-
stów i otrzymać za tę działalność gratyfi kację fi nansową. Istotne jest to, że 
jest ona zaplanowana i pracownik ma poczucie dążenia do jasno określonych 
celów oraz poczucie sukcesu, gdy osiąga kolejne szczeble. Rekomendowane 
rozwiązanie może zostać zaproponowana pracownikom w każdym wieku i na 
każdym etapie pracy w fi rmie. 
 Z perspektywy pracownika rozwój kariery zawodowej jest ważnym instru-
mentem zapewniającym perspektywę awansu i bezpieczeństwo zatrudnienia. 

Katalog dobrych praktyk – stosowanie 
elastycznych form pracy

Charakterystyka przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo produkcyjne, które opiera swoją działalność na pracy zmia-
nowej. Zatrudniani pracownicy to osoby w różnym wieku, wśród których 58 
proc. stanowi kadra po 50. roku życia. W tej grupie wiekowej często wystę-
pują uwarunkowania zdrowotne i rodzinne niepozwalające na codzienną pracę  
w określonych godzinach. W związku z powyższym w przedsiębiorstwie stosuje 
się elementy uelastycznienia zatrudnienia, m.in. pracownicy sami wybierają 
godziny pracy i na tej podstawie tworzone są grafi ki na kolejne tygodnie pracy.
Ze względu na liczną grupę pracowników starszych i ich bogate doświadczenie 
cenne dla pracodawcy niezbędne są dodatkowe rozwiązania wspierające tę 
grupę.

Rekomendacje:
1. Wprowadzenie dodatkowych dni urlopu dla pracowników starszych, co 

ułatwi godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

 Wprowadzenie dodatkowego dnia urlopu wypoczynkowego dla osób  po 
50. roku życia (ukończone 50 lat – 1 dzień dodatkowo urlopu, ukończone 55 
lat – 2 dni dodatkowo urlopu, ukończone 60 lat – 4 dni dodatkowo urlopu). 
Ponadto można rozszerzyć katalog urlopów okolicznościowych dla tej grupy 
pracowników, o dni wolne z tytułu urodzenia wnuka lub planowanej wizyty 
u lekarza.
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2. Informowanie pracowników o korzystnych rozwiązaniach w zakresie ela-
stycznych form pracy i zatrudniania.

 Przedstawienie pracownikom katalogu rozwiązań w zakresie elastycznego 
zatrudnienia pozwoli im na podjęcie świadomej dyskusji z przełożonymi na 
temat czasu pracy lub formy zatrudnienia. 

Charakterystyka przedsiębiorstwa
W przedsiębiorstwie zdecydowana większość pracowników ma umowę na czas 
nieokreślony – 95 proc. Jest to traktowane jako ogromny atut fi rmy  z per-
spektywy pracowników. Daje im on poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia oraz 
wszelkie przywileje socjalne. Jednak należy pamiętać, że umowa o pracę to  
z perspektywy fi rmy najdroższa forma zatrudnienia. 

Rekomendacje: 
1. Wprowadzenie umów cywilnoprawnych dla 2 grup: młodych pracowników  

na okres próbny oraz pracowników emerytowanych. 
 W pierwszym przypadku proponujemy zastosowanie miesięcznych umów 
zlecenia dla pracowników świeżo zatrudnionych na okres próbny, po pierwszym 
miesiącu umowę o pracę przedsiębiorstwo może podpisywać jedynie z osoba-
mi, które sprawdziły się i wydają się być cennymi nabytkami. 
 Emerytowani pracownicy, którzy podjęli decyzję o przejściu na emeryturę, 
mogą wspierać fi rmę w określonych okresach czasu, podejmując współpracę 
na umowę cywilnoprawną. 

Katalog dobrych praktyk – ochrona i promocja 
zdrowia

Charakterystyka przedsiębiorstwa
 W przedsiębiorstwie przywiązuje się bardzo dużą wagę do rzetelnych 
badań lekarskich. Pracownicy pod tym względem mają zapewnioną właści-
wą opiekę, daleko wykraczającą poza funkcjonujący w większości polskich 
fi rm standard. Świadczona opieka nie przekłada się jednak na świadomość 
pracowników w zakresie ochrony zdrowia.

Rekomendacje:
1. Wprowadzenie działań mających na celu edukację prozdrowotną pracow-

ników i promowanie dbałości o zdrowie. 
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 Realizacja spotkań edukacyjnych dla pracowników z dietetykiem oraz 
warsztatów kulinarnych „zdrowej kuchni”. 
Pracownicy mogą uczyć się na nich zasad zdrowego żywienia powiązanych 
tematycznie z różnymi schorzeniami lub zagrożeniami dla zdrowia, wynikają-
cymi również ze starzenia się. Tematyka spotkań powinna dotyczyć problemów 
otyłości, chorób serca, cukrzycy, a także utrzymania sprawności umysłu. 
Dodatkowym urozmaiceniem tych spotkań mogą być warsztaty kulinarne,  np. 
warsztaty kuchni śródziemnomorskiej.

Charakterystyka przedsiębiorstwa
 W przedsiębiorstwie są robione badania w zakresie zagrożeń na stanowisku 
pracy. Ponadto na każdym stanowisku pracy szacuje się ryzyko zawodowe 
i każdy pracownik jest informowany o tym ryzyku. Pracownicy otrzymują ubra-
nie robocze i środki czystości. W zakładzie nie prowadzi się badań na temat 
stresu czy wypalenia zawodowego. Badania lekarskie są wykonywane tylko 
w zakresie wymaganym prawem. Rokrocznie zakład refunduje pracownikom 
szczepienia przeciwko grypie. 

Rekomendacje:
1. Korzystanie z okresowego wsparcia lekarza medycyny pracy na zasadzie 

doradztwa medycznego, a nie okresowych badań lekarskich.
 
 Spotkania z lekarzem medycyny pracy pozwolą pracownikom starszym 
na bieżąco konsultować wątpliwości dotyczące stanu zdrowia. Ponadto każdy 
pracownik będzie miał możliwość w konsultacji z lekarzem ustalić zakres badań 
i działań profi laktycznych mających na celu utrzymanie dobrego stanu zdrowia.

2. Prowadzenie profi laktyki stresu (szkolenia, zajęcia relaksacyjne) oraz 
popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu (organizacja 
aktywnych imprez integracyjnych – Nordic Walking, wyjścia na basen).

 Wprowadzenie do planu szkoleń, a następnie realizacja zajęć z zakresu 
radzenia sobie ze stresem pozwoli na redukcję niekorzystnego stanu emo-
cjonalnego, jaki może pojawić się w trakcie pracy. Ponadto popularyzacja ak-
tywnych form spędzania czasu wolnego będzie sprzyjała podejmowaniu przez 
pracowników różnych aktywności.
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Katalog dobrych praktyk – wewnątrzzakładowa 
fl uktuacja pracowników

Charakterystyka przedsiębiorstwa
 Przedsiębiorstwo z wieloletnią praktyką na rynku zatrudnia głównie pra-
cowników z długoletnim stażem. Ceni ich doświadczenie i przywiązanie do 
fi rmy. Są to osoby cenne dla przedsiębiorstwa, jednak niechętnie wdrażają 
nowe rozwiązania i stronią od nowinek technicznych. Z czasem do kadry przed-
siębiorstwa dołączyło kilku młodych pracowników. Ambitni absolwenci uczelni 
wyższych, którzy posiadają wiedzę teoretyczną, jednak brak im doświadczenia. 
Ich atutem jest dobra znajomość najnowszych technologii  i umiejętność szyb-
kiego przyswajania wiedzy.
 Problem, jaki pojawił się w zespole, to widoczna rywalizacja między pra-
cownikami i niekorzystna atmosfera pracy.

Rekomendacje:
1. Organizowanie zespołów roboczych umożliwiających wymianę doświad-

czeń między pracownikami.
2. Dzielenie obowiązków na danym stanowisku między pracownika starszego  

i młodszego.

Charakterystyka przedsiębiorstwa
 Przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników w różnym wieku. Pracownicy 
dobrze sprawdzają się na zajmowanych stanowiskach, jednak niechętnie dzielą 
się między sobą doświadczeniami. Problem pojawia się w okresie urlopowym. 
Nieobecnego pracownika z dużym doświadczeniem nie jest w stanie zastąpić 
osoba młoda. Podobnie młodego pracownika, wykonującego swoje obowiązki 
w oparciu o zaawansowane oprogramowanie komputerowe, nie jest w stanie 
zastąpić osoba starsza. 

Rekomendacje:
1. Dokonywanie przesunięć między stanowiskami w taki sposób, aby nieza-

leżnie od wieku pracownicy musieli zdobywać nowe umiejętności przydat-
ne do pracy  w danym przedsiębiorstwie.

2. System premiowania uzależniony od umiejętności zdobywanych na kolej-
nych stanowiskach i zdolności wykorzystania ich w praktyce. 
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Katalog dobrych praktyk – warunki zakończenia 
pracy

Charakterystyka przedsiębiorstwa
 Decyzje o zakończeniu zatrudnienia w przedsiębiorstwie podejmują sami 
pracownicy bez znaczącego oddziaływania w tym zakresie kierownictwa. Przej-
ście na emeryturę nie jest koniecznością, a wyborem pracownika. Po odejściu 
kontakt byłych pracowników z fi rmą jest sporadyczny.

Rekomendacje:
1. Utrzymywanie kontaktów z pracownikami, którzy już zakończyli karierę 

zawodową (może w przyszłości wystąpi potrzeba nawiązania z nimi współ-
pracy, stosunku pracy).

2. Monitorowanie struktury wiekowej pracowników w celu planowania za-
trudnienia, planowania efektywnej polityki kadrowej. 

3. Zapraszanie byłych pracowników na ważne uroczystości, wydarzenia 
w fi rmie oraz dokumentacja tych uroczystości na stronie www, tak by 
pracownicy czuli się nadal związani z przedsiębiorstwem, pomimo że nie 
są zatrudnieni.

Charakterystyka przedsiębiorstwa
 Przedsiębiorstwo szczyci się długoletnią współpracą z pracownikami. 
Pracownicy deklarują, że warunki, jakie zapewnia im pracodawca, są dobre,  
a praca w fi rmie daje im poczucie bezpieczeństwa. Decyzję o odejściu  z przed-
siębiorstwa/przejściu na emeryturę pracownicy podejmują sami. Często zdarza 
się jednak, że byli pracownicy po przejściu na emeryturę nie potrafi ą odnaleźć 
się w nowej sytuacji.

 Rekomendacje:
1. Wprowadzenie stopniowego przechodzenia na emeryturę – zmniejszenie 

wymiaru czasu pracy. 



Instrukcja budowania  Strategii 
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1. Charakterystyka odbiorców narzędzia 
i korzyści związane z wdrożeniem Strategii 
Zarządzania Wiekiem

 Zarządzanie wiekiem to obszar, którym przedsiębiorcy mogą z powodze-
niem zarządzać w taki sposób, aby uzyskać korzyści zarówno dla fi rmy, jak 
i pracowników. Narzędzie przedstawione w niniejszym opracowaniu było te-
stowane na przedsiębiorstwach z sektora MŚP reprezentujących różne branże. 
Wyselekcjonowane fi rmy posiadają swoje siedziby na terenie woj. podlaskiego. 
Każda z tych fi rm, niezależnie od branży, liczby zatrudnionych osób oraz liczby 
pracowników po 50. roku życia, przy zaangażowaniu kluczowych osób  z po-
wodzeniem stworzyła i wdrożyła Strategię Zarządzania Wiekiem. 
 Przy pomocy prezentowanego narzędzia każde z przedsiębiorstw uczest-
niczących w projekcie wypracowało dokument Strategii Zarządzania Wiekiem. 
W dokumentach tych zebrano informacje charakteryzujące dane przedsiębior-
stwo. Uwzględniono również aspekty rozwoju tych przedsiębiorstw oraz plany 
związane z rozwojem personelu ze szczególnym uwzględnieniem kadry po 50. 
roku życia. Ponadto wyodrębniono obszary zawodowe, w których szczególnie 
istotne jest zarządzanie wiekiem. Określono mocne i słabe strony personelu 
w tych obszarach. Zdefi niowano i spisano czynności zaradcze. 
 Wskazane powyżej aspekty sprawiają, że każdy z przedsiębiorców, wdra-
żając Strategię Zarządzania Wiekiem, odkryje korzyści, jakie ona za sobą nie-
sie. Jedną  z takich korzyści jest uregulowanie, pod kątem wieku, procesu 
rekrutacji. Właściwe kierowanie nim daje możliwość kształtowania kadr przed-
siębiorstwa. Przedsiębiorca zyskuje zatem możliwość kierowania różnorod-
nością wiekową kadr, a co za tym idzie, różnorodnością wiedzy, umiejętności 
i doświadczeń.
 Wykorzystując różnorodność wiekową zespołu kadrowego, przedsiębiorca 
zyskuje możliwość projektowania wymiany wiedzy między pracownikami. Przy 
umiejętnym przydzielaniu zadań ma on szansę zyskać zespół pracowników 
wzajemnie uczących się. Jest to istotny aspekt m.in. z uwagi na tendencje 
wskazującą na starzenie się społeczeństwa. Zgodnie z powyższym przedsię-
biorcy, w najbliższych latach, będą mieli ograniczoną możliwość zatrudniania 
młodych pracowników. W obliczu takiej prognozy niezbędne jest kształcenie 
osób starszych w kierunku nowoczesnych technologii. Nieuchronne jest jednak 
odchodzenie tych pracowników, co sprawia, że z czasem z fi rmy odchodzi per-
sonel posiadający długoletnie doświadczenie. Strategia Zarządzania Wiekiem 
zakłada przekazywanie cennego doświadczenia młodszym pracownikom. 
 Zdobywanie wiedzy niezależnie od wieku i pełnionego stanowiska to 
warunek niezbędny dla rozwoju przedsiębiorstwa. Z tego względu niezbędne 
jest, aby zarządzanie personelem uwzględniało proces kształcenia i rozwijania 
umiejętności. Szkolenia i warsztaty zaplanowane adekwatnie do wieku, wiedzy 
oraz pełnionych obowiązków pracownika dają gwarancję rozwoju. Starannie 
zaplanowana ścieżka szkoleniowa pracowników przekłada się na rozwój przed-
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siębiorstwa. Wpływa to również pozytywnie na relacje miedzy pracodawcą 
i pracownikami. Korzystając  z elementu Strategii Zarządzania Wiekiem, jakim 
jest planowanie karier zawodowych, pracodawca zyskuje pracownika, który 
nieustannie rozwija swoje umiejętności i wykorzystuje je na swoim stanowisku 
pracy. Ponadto wzmocnieniu ulega proces identyfi kacji kadr z przedsiębior-
stwem. 
 Pracodawca, który zadbał o różnorodność wiekową w swoim przedsiębior-
stwie oraz zaplanował ścieżkę szkoleniową pracownikom, powinien również 
zaplanować rozwiązania, które będą sprzyjały godzeniu obowiązków zawodo-
wych i rodzinnych. Ten aspekt jest regulowany przez elastyczne formy zatrud-
nienia. Rozwiązania, jakie można zaprojektować w ramach elastycznych form 
zatrudnienia pozwolą zatrzymać cennych pracowników nawet w sytuacji, gdy 
obowiązki rodzinne wymagają od nich dużego zaangażowania i uniemożliwiają 
przebywanie w fi rmie. Wdrażając Strategię Zarządzania Wiekiem w tym obsza-
rze, pracodawca unika konieczności rozstania się  z pracownikami, którzy są 
zmuszeni więcej czasu poświęcić obowiązkom pozazawodowym. Rozwiązania 
proponowane w ramach elastycznych form pracy są korzystne również dla 
pracowników. Zyskują oni świadomość, że w przypadku, gdy nie będą mogli 
pracować w ściśle określonych godzinach, pracodawca ma możliwość zapro-
ponowania kilku rozwiązań sprzyjających godzeniu obowiązków zawodowych  
i rodzinnych. Zaprojektowanie rozwiązań w ramach elastycznych form pracy to 
oszczędność dla pracodawcy i poczucie bezpieczeństwa dla pracownika. 
 Kolejnym obszarem, jaki reguluje Strategia Zarządzania Wiekiem, jest 
ochrona  i promocja zdrowia. Dużym kosztem dla pracodawców są pracownicy, 
którzy długotrwale przebywają na zwolnieniach lekarskich i mają problemy 
zdrowotne. Jednym z rozwiązań przeciwdziałających takim sytuacjom jest 
program sprzyjający ochronie zdrowia. Wdrożenie tego rozwiązania wymaga 
dokonania analizy zagrożeń zdrowotnych na danym stanowisku pracy. Analiza 
daje podstawę do zaplanowania odpowiednich badań lekarskich, które wykony-
wane cyklicznie pozwolą zapobiegać pogłębianiu schorzeń charakterystycznych 
dla danego stanowiska. Ponadto istnieje również możliwość doposażenia sta-
nowisk pracy w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób, 
a co za tym idzie, skrócenia okresu niezdolności do pracy zawodowej.
 Ostatnim obszarem, który podejmuje Zarządzanie Wiekiem, są warunki 
kończenia pracy. Rozstanie pracodawcy i pracownika to wrażliwy aspekt, który 
można przeprowadzić tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracownikowi  
i wzmacniać dobry wizerunek pracodawcy. Planowanie procesu kończenia za-
trudnienia pracowników gwarantuje pracodawcy płynność na stanowiskach 
pracy, na których zmieniają się pracownicy. Ponadto pracodawca, pozosta-
jąc  w stałym kontakcie z pracownikiem, może nadal z nim współpracować 
w przypadku, gdy wystąpi np. konieczność zastępstwa czy wprowadzenia nowo 
zatrudnionej osoby w obowiązki na danym stanowisku.Proponowane narzędzie 
było testowane i zostało dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw z sektora 
MŚP. Zostało stworzone tak, aby uwidocznić szczególne potrzeby pracowników 
starszych, zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Powyższe aspekty nie wyklu-
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czają jednak możliwości stosowania narzędzia w dużych przedsiębiorstwach. 
Każde z przedsiębiorstw może wykorzystać zgromadzony zestaw narzędzi do 
stworzenia i wdrożenia Strategii Zarządzania Wiekiem. Dokument ten pozwoli 
usystematyzować i przewidzieć rozwiązania dla wielu trudnych aspektów zwią-
zanych z tendencją starzenia się kadr.  

2. Matryca Strategii Zarządzania Wiekiem – 
zasady korzystania

 Stworzenie strategii zarządzania wiekiem dla danego przedsiębiorstwa 
wymaga zaangażowania osób kluczowych w fi rmie, tj.: właściciela przedsię-
biorstwa, pracownika kadr lub działu HR. Ponadto tworzenie dokumentu wy-
maga szczegółowej analizy stanowisk zajmowanych przez pracowników po 
50. roku życia. Niezbędne jest uwzględnienie w strategii innych dokumentów 
regulujących zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa (inne strategie, regula-
miny itp.).
 Poza informacjami dotyczącymi samego przedsiębiorstwa niezbędne jest 
zebranie informacji dotyczących lokalnego rynku oraz funkcjonowania na nim 
fi rmy. W celu ukierunkowania pracy, w ramach niniejszego narzędzia udostęp-
niono matrycę, która stanowi zestaw zagadnień, rozwinięcie których pozwoli 
stworzyć kompletny dokument. 
 Jedną z części składowych matrycy stanowią zagadnienia składające się 
na część ogólną (Rys. 1). Prezentowane zagadnienia stanowią podstawę do 
stworzenia części teoretycznej Strategii Zarządzania Wiekiem w przedsiębior-
stwie. Każde  z zagadnień przedstawione w części ogólnej zostało opracowane  
dla woj. podlaskiego. Zebrane informacje stanowią podstawę do samodzielnego 
przeanalizowania i przeredagowania z uwzględnieniem informacji istotnych 
dla przedsiębiorstwa, które zdecydowało się wdrożyć Strategię Zarządzania 
Wiekiem.   

 

Rysunek 1. Matryca – część ogólna
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Zestawienie zagadnień oraz ich podstawowe opracowanie zostało udostępnione 
jako edytowalny plik. Tak przygotowane narzędzie ułatwi opracowanie części 
ogólnej dokumentu osobie tworzącej strategię dla konkretnego przedsiębior-
stwa. 
 W następnym kroku należy zgodnie z kolejnymi punktami zawartymi  
w matrycy zawrzeć informacje zebrane podczas audytu przeprowadzonego  
w przedsiębiorstwie. Audyt należy przeprowadzić w oparciu o kolejny element 
narzędzia, jakim jest ankieta AUDYTU Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA WIEKIEM, 
opis której został zamieszczony w kolejnym punkcie.

Wstaw nazwę 

przedsiębiorstwa  

Wstaw nazwę 

przedsiębiorstwa  

Rysunek 2. Matryca – wyniki audytu
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3. Ankieta Audytu – zbieranie informacji 
niezbędnych  do stworzenia Strategii 
Zarządzania Wiekiem

 Ankieta audytu to narzędzie, które pozwoli przeprowadzić audyt przedsię-
biorstwa ukierunkowany na Zarządzanie Wiekiem. Korzystając z ankiety, moż-
na zebrać podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa wdrażającego 
Strategię Zarządzania Wiekiem. Z narzędzia może korzystać osoba tworząca 
dokument dostosowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Ankieta 
została opracowana w taki sposób, aby ułatwić pracę zarówno pracownikowi 
przedsiębiorstwa, który został zobowiązany do stworzenia Strategię Zarzą-
dzania Wiekiem, jak i osobie niezwiązanej z danym przedsiębiorstwem, która 
tworzy taki dokument. 

3.1  Ankieta Audytu – część I
 Ankieta audytu składa się z trzech części. Każda z części bada aspekt 
zarządzania wiekiem z innej perspektywy. Część pierwsza to arkusz stworzo-
ny do pracy na podstawie dokumentów funkcjonujących w fi rmie. Analizując 
strategie  i polityki, zgodnie z którymi funkcjonuje przedsiębiorstwo, należy 
odnaleźć informacje takie jak misja/cel fi rmy, cele zarządzania ludźmi itd. 
zgodnie z częścią I ankiety. Uzyskane informacje należy przenieść do arkusza 
przedstawionego poniżej (rysunek 3). Istotne jest, aby zwrócić szczególną 
uwagę na informacje dotyczące pracowników po 50. roku życia. 

 

 

 

 

 

 

W kolejnych polach ankiety 

wpisujemy informacje 

uzyskane na podstawie analizy 

dokumentów/polityk 

Rysunek 3. Ankieta Audytu - część I
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W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie posiada funkcjonujących dokumen-
tów/polityk, na podstawie których można pozyskać informacje niezbędne do 
wypełnienia ankiety, dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy z osobami za-
rządzającymi w przedsiębiorstwie.
 Na podstawie informacji, jakie pozwala nam zgromadzić część I Ankiety 
Audytu, audytor jest w stanie ocenić, jakie kroki zostały podjęte w przedsię-
biorstwie w celu usystematyzowania zarządzania personelem. Ponadto uzy-
skuje pierwsze informacje na temat uwzględnienia w zarządzaniu szczególnych 
potrzeb pracowników starszych. Zebrane informacje stanowią podstawę do 
scharakteryzowania przedsiębiorstwa oraz punkt wyjścia do dalszych prac.

3.2  Ankieta Audytu – część II
 Część II ankiety (rysunek 4) pozwala zgromadzić podstawowe dane sta-
tystyczne niezbędne do stworzenia Strategii Zarządzania Wiekiem w przed-
siębiorstwie. Wypełnić tę część ankiety może pracownik działu kadr danego 
przedsiębiorstwa. Zaangażowanie tej osoby jest niezbędne. W przypadku, gdy 
nie ma możliwości, aby pracownik kadr udzielił niezbędnych informacji, należy 
uzyskać je od właściciela fi rmy lub innej osoby pełniącej obowiązki pracownika 
kadr. Informacje do wypełnienia części II ankiety można uzyskać na podstawie 
wywiadu z właściwą osobą lub po udzieleniu instrukcji przekazać tę część do 
wypełnienia osobie odpowiedzialnej za obowiązki kadrowe.
 Aby wypełnić część II ankiety audytu, należy uzyskać informacje na te-
mat struktury wiekowej pracowników przedsiębiorstwa. Ponadto niezbędne 
będą informację na temat wykształcenia pracowników, ich stażu pracy oraz 
formy zatrudnienia. Należy również zwrócić uwagę na liczbę osób pracujących, 
które osiągnęły wiek emerytalny, pracujące osoby niepełnosprawne oraz pra-
cowników, którzy godzą pracę zawodową z opieką na osobą zależną. Należy 
odnotować wszystkie fakty wskazujące na działania przedsiębiorstwa sprzyja-
jące utrzymaniu  i godzeniu zatrudnienia z obowiązkami rodzinnymi. Ponadto 
audytor powinien zwrócić uwagę na przywileje wobec pracowników starszych, 
jeżeli takie mają miejsce.
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Rysunek 4. Ankieta Audytu - część II

 Zebrane informacje należy umieścić w treści dokumentu Strategii Zarzą-
dzania Wiekiem. Dane statystyczne pozwolą na szczegółowe przedstawienie 
struktury zatrudnieniowej w przedsiębiorstwie. Należy dokonać przedstawienia 
zasobów ludzkich pod względem płci, wieku, wykształcenia itp. Informacje, 
które zostaną przeniesione do właściwego dokumentu strategii, powinny od-
zwierciedlać strukturę przedsiębiorstwa, a w efekcie końcowym posłużą jako 
dane, z których wynikają jego mocne i słabe strony (Analiza SWOT).

3.3 Ankieta Audytu – część III
 Kolejna część ankiety audytu dotyczy konkretnych obszarów zarządzania 
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Obszary, które zawarto w ankiecie, 
są niezbędne do stworzenia Strategii Zarządzania Wiekiem z uwzględnieniem 
potrzeb pracowników po 50. roku życia. Forma pozyskiwania informacji, jaką 
przewidziano  w celu wypełniania ankiety, to bezpośredni wywiad z osobami 
wskazanymi  w ankiecie. W arkuszach dotyczących kolejnych obszarów audytor 
znajdzie cel, jaki powinien osiągnąć, prowadząc rozmowę. Ponadto arkusze za-
wierają przykładowe pytania dedykowane dla konkretnego obszaru. Wskazane 
pytania stanowią jedynie wskazówkę, ukierunkowanie dla audytora. Do zgro-
madzenia właściwych informacji niezbędne jest rozszerzenie katalogu pytań 
w taki sposób, aby osiągnąć wyznaczony cel i uzyskać szczegółowe informacje 
właściwe dla danego obszaru. Pod katalogiem proponowanych pytań znajduje 
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się miejsce, które audytor może wykorzystać na notatki. Ostatecznie powinny 
się tam znaleźć najistotniejsze informacje dotyczące pracowników starszych, 
charakterystyczne dla audytowanego obszaru. Ponadto kolejne arkusze części 
III ankiety audytu zawierają informacje dotyczące osób, od których należy 
pozyskiwać informacje w ramach danego obszaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audytowany obszar  

Cel audytu  

Osoby, od których 
pozyskujemy 

informacje  

Przykładowe pytania  

Rysunek 5. Ankieta Audytu - część III. Kolorem zaznaczono: audytowany obszar, cel 
audytu, przykładowe pytania oraz osoby, od których powinniśmy pozyskać informacje 
w danym obszarze.

 

 W celu uzyskania kompletnych informacji należy przeprowadzić anali-
zę każdego z dziewięciu obszarów. Istotne jest, aby uzyskać informacje od 
wszystkich osób wskazanych  w ankiecie. Takie podejście pozwoli na poznanie 
tematu z perspektywy pracowników różnego szczebla.
 Zebrane informacje stanowią podstawę do napisania Strategii Zarządzania 
Wiekiem zgodnie z matrycą opisaną w punkcie 3.
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1. Warsztaty Lokalnej Koalicji (moduły 
tematyczne):

Poprzez koalicję rozumie się pakt, porozumienie osób lub grup podejmujących 
wspólne działanie, z zachowaniem zasady, że każdy z uczestników kieruje się 
osobistym interesem. W związku z koalicją podmioty łączą się w celu osią-
gnięcia wspólnego celu. Na przykład na płaszczyźnie gospodarczej w ujęciu 
mikroekonomicznym występuje koalicja przedsiębiorstw łączących się ze sobą 
na pewnej płaszczyźnie w celu zwiększenia zysku. Tłem utworzenia lokalnej 
koalicji na rzecz utrzymania aktywności (wydłużenia) zawodowej pracowników 
50+ w MŚP są zmiany demografi czne na współczesnym rynku pracy. 
Z roku na rok społeczeństwo polskie staje się coraz starsze. Tożsame zmiany 
obserwuje się również na terenie powiatu hajnowskiego. Zmniejsza się liczba 
osób młodych wchodzących na rynek pracy, z powodu nie tylko starzenia się spo-
łeczeństwa, ale także z powodu migracji ludzi młodych. Przybywa tych, którzy 
stają się nieaktywni zawodowo z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego bądź 
w wyniku przejścia na wcześniejsze świadczenia emerytalne. 56 lat – to przecięt-
ny wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce. Pod tym względem jest to naj-
niższy wskaźnik w całej Europie. Możliwość uzyskania wcześniejszych świadczeń 
emerytalnych odbija się na niskiej aktywności zawodowej ludności w przedziale 
55-64 lata.
Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na wysokie 
dysproporcje w udziale osób w wieku 50+ w ogólnej liczbie zatrudnionych 
w sektorze publicznym i prywatnym. Pracownicy 45+ stanowią jedynie 27,6 
proc. zatrudnionych w sektorze prywatnym wobec 41,9 proc. w sektorze pu-
blicznym. Odpowiednio w tych sektorach udział 55+ wynosi 7,5 proc. i 11,7 
proc., zaś 65+ w sektorze prywatnym jest trzykrotnie mniejszy niż w sektorze 
publicznym (0,4 proc. w stosunku do 1,2 proc.). Dane te wskazują, iż fi rmy 
sektora publicznego stwarzają lepsze warunki utrzymania aktywności zawo-
dowej 50+. 
W ramach innowacyjnych rozwiązań w obszarze problemowym MŚP 50+ moż-
na określić następujące działania: 
 szkolenia oraz doradztwo dla osób w wieku 50+ zatrudnionych w sektorze 

MŚP
  wdrożenie w MŚP Intermentoringu
 Wdrożenie w MŚP strategii oraz procedur i narzędzi zarządzania wiekiem.
W odpowiedzi na powyższe problemy zawiązana zostanie lokalna koalicja 
na rzecz utrzymania (wydłużenia) aktywności zawodowej pracowników 50+ 
w MŚP. 
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2. Zalecenia dotyczące moderatora/ów:
Prowadzenie poszczególnych warsztatów w ramach powołanej koalicji przypa-
dać będzie moderatorom. Dla efektywnego działania (efektywnej pracy) koalicji 
w każdym warsztacie wystąpi:

  moderator będący inicjatorem działań (ze strony ZDZ), który będzie pełnić 
rolę eksperta merytorycznego w zakresie tematyki Intermentoringu, ob-
szarów zarządzania wiekiem w MŚP 

  moderator zewnętrzny (coach, doradca, ekspert w zakresie tworzenia part-
nerstw, ekspert w dziedzinie wprowadzania strategii)

  Zadania moderatora-inicjatora:
  wprowadzenie do tematyki poszczególnych warsztatów
  omówienie poszczególnych narzędzi wypracowanych w trakcie realizacji 

działań w projekcie Innowacje 50+
  przygotowanie tematyki poszczególnych spotkań oraz jej modyfi kacja 

w miarę potrzeb.
  Zadania moderatora zewnętrznego:
  kierowanie pracami w trakcie poszczególnych warsztatów
  doprowadzenie do określenia zasad, celów i formy funkcjonowania koalicji
  rozwiązywanie sporów i konfl iktów między partnerami
   doprowadzenie do wypracowania wspólnej strategii działania
   spisanie wspólnej strategii działania. 

3. Zasady oraz sposoby doboru instytucji do 
udziału w warsztatach

Listę doboru podmiotów lokalnej koalicji buduje inicjator (ZDZ), odwołując 
się do swoich doświadczeń, znajomości potencjału poszczególnych podmio-
tów, ich możliwości w zakresie oddziaływania na analizowany problem. Ważne 
jest, by dokładnie zidentyfi kować wszystkie środowiska związane bezpośrednio 
i pośrednio z tematem utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ 
w MŚP. Wprowadzenie dużej różnorodności w zakresie form organizacyjnych, 
odpowiedzialności, zakresu działania wpłynie na wypracowanie efektywnych 
rozwiązań w danym obszarze. 
Do lokalnej koalicji na rzecz utrzymania aktywności zawodowej 50+ w MŚP za-
proszone zostały podmioty, których misją jest bezpośrednie działanie na rzecz 
poprawy aktywności zawodowej pracowników MŚP powiatu hajnowskiego, oraz 
podmioty, które w sposób pośredni mogą oddziaływać na ten obszar. 

Wśród zaproszonych podmiotów pojawiły się:
• Instytucje rynku pracy (PUP, instytucje szkoleniowe)
• Lokalne instytucje społeczne (MOPS, GOPS)
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• Przedstawiciele władz lokalnych (starostwo powiatowe, urząd miasta)
• Lokalnie działające organizacje pracodawców
• Przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie – będące odbiorcami wypra-

cowywanych produktów
• Lokalne grupy działania
• Instytucje doradcze
• Instytucje promujące zajęcia sportowo-rekreacyjne
• Podmioty systemu oświaty
• Służby mundurowe.

Listę osób zaproszonych na pierwsze spotkanie koalicji przygotował Inicjator 
koalicji (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku). Przesłane zostały 
zaproszenia drogą elektroniczną, faksem oraz pocztą tradycyjną. Wykorzysta-
ne zostały także osobiste spotkania przedstawicieli Inicjatora z potencjalnymi 
partnerami.
Nie ma obowiązku, aby na każdym spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy. 
Zalecane jest, aby na pierwszym spotkaniu pojawili się wszyscy. Spotkania 
koalicjantów można podzielić na poszczególne tematy – obszary problemowe, 
w których uczestniczyć będzie część partnerów zgodnie z ich działalnością. 

4. Lokalna strategia działania:

Cele partnerstwa:
Partnerzy koalicji wypracują rozwiązania w postaci strategii działania na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad za-
rządzania wiekiem w MŚP. Założenia strategii zostaną opracowane z uwzględ-
nieniem wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz programów 
nauczania na uczelniach wyższych. Spotkania lokalnej koalicji obejmują pięć 
warsztatów o następującej tematyce:

  funkcjonowanie lokalnej koalicji na rzecz wydłużania aktywności zawodo-
wej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP

  obszary zarządzania wiekiem a metody/sposoby wydłużania aktywności 
zawodowej pracowników 50+ w MŚP

  Intermentoring jako metoda prowadząca do wydłużania aktywności zawo-
dowej pracowników 50+ w MŚP

  strategia działania lokalnej koalicji na rzecz wydłużania aktywności zawo-
dowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP 
na lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnowskiego

  przyjęcie strategii działania na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 
pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP na 
lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnowskiego.
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Zasady współpracy oraz odpowiedzialność partnerów:
Skuteczne budowanie partnerstwa lokalnego wiąże się z koniecznością prze-
strzegania pewnych zasad, bez których zastosowania nie będzie możliwe sku-
teczne funkcjonowanie partnerstwa. Do tych zasad należą:

  równość wszystkich partnerów wobec siebie (angażowanie wszystkich 
uczestników na każdym etapie działań oraz podejmowanie wspólnych de-
cyzji, poszanowanie każdego uczestnika i uwzględnianie w podejmowanych 
działaniach jego możliwości i chęci zaangażowania) 

  budowanie partnerstw oddolnie na poziomie lokalnym (rozwiązywanie pro-
blemów dotyczących wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ 
w MŚP nie jest problemem tylko lokalnym, jednakże efektywne rozwiązania 
w tej dziedzinie powinny sprowadzać się do poziomu lokalnego, rozwiązanie 
problemów powinno następować tylko i wyłącznie poprzez zaangażowanie 
osób, podmiotów bezpośrednio zainteresowanych, eksperci zewnętrzni po-
winny pełnić wyłącznie role doradcze) 

   wspólne planowanie i podejmowanie decyzji, a następnie ich wspólne 
wdrażanie (do partnerstwa należy angażować wszystkich uczestników oraz 
starać się, aby wszyscy mieli możliwość uczestniczenia w procesie plano-
wania i podejmowania decyzji)

   innowacyjność i kompleksowość podejmowanych działań (kompleksowość 
partnerstwa przejawia się poprzez zaangażowanie wszystkich partnerów, 
którzy mogą uzyskać korzyści z partnerstwa, oraz podjęcie wszystkich 
niezbędnych działań, bez których nie ma możliwości uzyskania pożądanego 
efektu, innowacyjność jest integralną częścią każdego nowo tworzonego 
partnerstwa, skuteczne działające partnerstwa podejmują się realizacji no-
watorskich projektów, które charakteryzują się innowacyjnymi, wcześniej 
niestosowanymi rozwiązaniami)

  zaufanie, otwartość i jawność działań (wszyscy uczestnicy powinni otwarcie 
mówić o swoich oczekiwaniach. Wszystkie decyzje, działania realizowane 
w ramach partnerstwa powinny być jawne i uzasadnione, a wszyscy człon-
kowie partnerstwa powinni sobie ufać)

  koncentracja na rzeczywistych problemach (koncentracja na problemach 
faktycznie wymagających wsparcia)

  łagodzenie konfl iktów, szukanie dróg dochodzenia do kompromisu 
(członkowie powinni postrzegać siebie jako partnerów, a nie konkurentów)

  poszerzanie kręgu partnerskiego (pojawienie się nowych problemów w ana-
lizowanym obszarze wymusza pojawienie się nowych partnerów, którzy 
będą uzupełniali i wzmacniali zawiązaną koalicję).

Formy fi nansowania działań:
Finansowanie działań wypracowanych przez lokalną koalicję będzie następo-
wało ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, w ramach dostępnych w latach 2012-2013 środków.
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5. Programowanie działania Lokalnej 
Koalicji na rzecz utrzymania aktywności 
zawodowej pracowników 50+ w MŚP

I warsztat Lokalnej Koalicji:
FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ KOALICJI NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYW-
NOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW 50+ ORAZ WDRAŻANIA ZASAD ZA-
RZĄDZANIA WIEKIEM W MŚP

Data i godz. 
spotkania 

9 luty 2012 r., godz. 9-13

Miejsce Ośrodek ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52, sala konferencyj-
na

Program 
warsztatów

1. Wydłużanie aktywności zawodowej pracowników 50+ w MŚP, 
w aspekcie zmian demografi cznych (ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian na lokalnym rynku pracy)

2. Prezentacja tematyki następnych czterech warsztatów 
z uwzględnieniem obszaru tematycznego wydłużania aktyw-
ności zawodowej pracowników 50+ oraz zarządzania wiekiem 
w MŚP

3. Identyfi kacja roli poszczególnych uczestników warsztatów 
w obszarze „Co ja/moja instytucja/organizacja może uczynić 
na rzecz wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ 
w MŚP?”

4. Analiza składu lokalnej koalicji na rzecz wydłużania aktywno-
ści zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad za-
rządzania wiekiem w MŚP oraz propozycje zaproszenia innych 
partnerów, w celu zachowania interdyscyplinarności działań 
koalicji 

5. Spisanie Regulaminu działania Lokalnej Koalicji na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ w MŚP 
(postanowienia ogólne, cel i zakres działalności, partnerzy, 
zespoły problemowe…)

Metody pracy Miniwykład
Metaplan 
Dyskusja moderowana

Rezultaty Zawiązanie się lokalnej koalicji na rzecz utrzymania aktywności 
zawodowej pracowników 50+ w MŚP

Moderatorzy Sebastian Rynkiewicz, Anna Zubalewicz (ZDZ)
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II warsztat Lokalnej Koalicji
OBSZARY ZARZĄDZANIA WIEKIEM A METODY/SPOSOBY WYDŁUŻANIA AK-
TYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW 50+ W MŚP

Data i godz. 
spotkania 

13 luty 2012 r., godz. 9-13

Miejsce
Ośrodek ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52, sala konferencyj-
na

Program 
warsztatów

1. Prezentacja obszarów zarządzania wiekiem w MŚP oraz in-
nowacyjnych narzędzi właściwych poszczególnym obszarom 
(wypracowanych podczas realizacji projektu Innowacje 50+):

 Obszar pozyskiwania i doboru pracowników

 Obszar procesów uczenia się w organizacji 

 Obszar planowania karier zawodowych pracowników 

 Obszar stosowania elastycznych form pracy i zatrud-
nienia

 Obszar ochrony i promocji zdrowia

 Obszar wewnątrzzakładowej fl uktuacji pracowników

 Obszar zakończenia warunków pracy oraz odejścia 
z MŚP.

2. Przedstawienie warunków i rezultatów testowania prezento-
wanych narzędzi w trakcie audytów w zakresie zarządzania 
wiekiem w MŚP oraz budowy Strategii Zarządzania Wiekiem 
w MŚP

3. Propozycje działań koalicjantów na rzecz wzbogacania zesta-
wu narzędzi zarządzania wiekiem w MŚP o działania pozaor-
ganizacyjne (burza mózgów – prezentacja pomysłów)

4. Usystematyzowanie podanych propozycji z określeniem roli 
lokalnych koalicjantów we wspieraniu procesu zarządzania 
wiekiem w MŚP

Metody pracy
Miniwykład
Burza mózgów 
Dyskusja moderowana

Rezultaty
Wypracowanie przez uczestników warsztatów propozycji narzędzi/
działań na rzecz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP 
w aspekcie wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ 

Moderatorzy Sebastian Rynkiewicz, Anna Zubalewicz (ZDZ)
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III warsztat Lokalnej Koalicji
INTERMENTORING JAKO METODA PROWADZĄCA DO WYDŁUŻANIA AKTYW-
NOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW 50+ W MŚP 

Data i godz. 
spotkania 

16 luty 2012 r., godz. 9-13

Miejsce
Ośrodek ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52, sala konferencyj-
na

Program 
warsztatów

1. Prezentacja idei Intermentoringu (sposobu wdrażania i funk-
cjonowania w trakcie realizacji projektu Innowacje 50+):

 Rola trenera osobistego w planowaniu działań Inter-
mentoringu 

 Ankieta badania potrzeb trójstronnych pracownik--
-przełożony-pracodawca w aspekcie planowania zakresu 
Intermentoringu 

 Omówienie wyników Intermentoringu na przykładzie 
wybranych fi rm uczestniczących w projekcie Innowacje 
50+.

2. Poszukiwanie sposobów wykorzystania wypracowanych na-
rzędzi w działaniach lokalnej koalicji 

3. Propozycje działań koalicjantów, przykładów promujących 
Intermentoring oraz jego korzyści dla potencjalnych uczestni-
ków procesu 

4. Przedstawienie przez moderatora możliwości fi nansowania 
przedstawionych działań ze szczególnym uwzględnieniem 
środków z PO KL (wprowadzenie do IV warsztatu)

Metody pracy
Miniwykład
Burza mózgów 
Dyskusja moderowana

Rezultaty

Wypracowanie przez uczestników warsztatów propozycji i prak-
tycznych rozwiązań promujących Intermentoring jako nowocze-
sne narzędzie prowadzące do zaangażowania pracowników 50+ 
i w aspekcie do wydłużania aktywności zawodowej tej grupy pra-
cowników 

Moderatorzy Sebastian Rynkiewicz, Anna Zubalewicz (ZDZ)
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IV warsztat Lokalnej Koalicji
STRATEGIA DZIAŁANIA LOKALNEJ KOALICJI NA RZECZ WYDŁUŻANIA AK-
TYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW 50+ ORAZ WDRAŻANIA ZASAD 
ZARZĄDZANIA WIEKIEM W MŚP NA LATA 2012-2013 NA TERENIE POWIATU 
HAJNOWSKIEGO 

Data i godz. 
spotkania 

23 luty 2012 r., godz. 9-13

Miejsce
Ośrodek ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52, sala konferencyj-
na

Program 
warsztatów

1. Prezentacja zarysu strategii przez moderatora

2. Poszukiwanie przez uczestników warsztatów pomysłów na 
działania zawarte w strategii z uwzględnieniem perspektyw: 
MŚP jako organizacji, pracownika 50+ zatrudnionego w MŚP, 
fi nansowej, koalicji

3. Ustalenie wizji, misji, celu ogólnego oraz celów szczegóło-
wych strategii 

4. Zdefi niowanie działań w ramach strategii oraz ustalenie 
harmonogramu ich realizacji i przypisanie zakresu odpowie-
dzialności za poszczególne działania (z uwzględnieniem zasad 
współpracy) 

5. Opracowanie wskaźników monitorowania realizacji zadań za-
wartych w strategii 

6. Analiza SWOT oraz analiza ASTRA w odniesieniu do opraco-
wanych działań w ramach strategii 

Metody pracy

Miniwykład
Analiza SWOT
Analiza ASTRA 
Dyskusja moderowana

Rezultaty
Zarys Strategii działania Lokalnej Koalicji na rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad 
zarządzania wiekiem w MŚP na lata 2012-2013

Moderatorzy Sebastian Rynkiewicz, Anna Zubalewicz (ZDZ)
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V warsztat Lokalnej Koalicji
PRZYJĘCIE STRATEGII DZIAŁANIA NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW 50+ ORAZ WDRAŻANIA ZASAD ZARZĄDZA-
NIA WIEKIEM W MŚP NA LATA 2012-2013 NA TERENIE POWIATU HAJNOW-
SKIEGO 
(sesja podsumowująca z udziałem lokalnych przedstawicieli Powiatowej 
Rady Zatrudnienia, przedstawicieli uczelni wyższych o specjalności zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, planowanie karier zawodowych)

Data i godz. 
spotkania 

27 luty 2012 r., godz. 9-13

Miejsce
Ośrodek ZDZ w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 52, sala konferencyj-
na

Program 
warsztatów

1. Prezentacja wypracowanej strategii na rzecz wydłużania ak-
tywności zawodowej pracowników 50+ oraz zasad zarządzania 
wiekiem w MŚP na lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnow-
skiego 

2. Podpisanie porozumienia o skierowaniu strategii do realizacji

3. Dyskusja na temat działań wypracowanych i przyjętych w stra-
tegii z udziałem zaproszonych gości

4. Zaopiniowanie działań lokalnej koalicji oraz samej strategii 
przez zaproszonych gości 

Metody pracy
Prezentacja 
Dyskusja moderowana 

Rezultaty
Przyjęcie Strategii działania na rzecz wydłużania aktywności zawo-
dowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania w ie-
kiem w MŚP na lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnowskiego

Moderatorzy Sebastian Rynkiewicz, Anna Zubalewicz (ZDZ)



Strategia działania Lokalnej Koalicji 
na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej 

pracowników 50+ oraz wdrażania zasad 
zarządzania wiekiem w MŚP na lata 2012-2013 na 

terenie powiatu hajnowskiego
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Biuro Projektu: Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku, 15-732 Bia ystok, ul. Choroszcza ska 31, tel./fax 48 85 6525062, www.pracujemy50plus.pl 
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Strategia została
zatwierdzona i przyjęta 

do realizacji w dn. 28.02.2012 r.

Wstęp
W lutym 2012 roku odbyło się pięć moderowanych spotkań warsztatowych 
z udziałem przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, innych 
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 hajnowskiego. Uczest-
nicy spotkania pod przewodnictwem moderatorów: Anny Zubalewicz repre-
zentującej Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oraz Sebastiana 
Rynkiewicza reprezentującego fi rmę „Tomas Consulting” T. Perkowski Sp.j., 
przeanalizowali mocne i słabe strony oraz zidentyfi kowali szanse i zagrożenia 
płynące z otoczenia, wyznaczyli cele, które należy osiągnąć, aby poprawić 
sytuację pracowników 50+ na rynku pracy. Na spotkaniach zostały wyznaczo-
ne działania pozwalające osiągnąć zamierzone cele oraz zasady współpracy, 
odpowiedzialności członków koalicji przy realizacji wyznaczonych zadań.  

1. Obszar objęty strategią działania 
Powiat hajnowski zajmuje obszar południowo-wschodniej części województwa 
podlaskiego – niezwykle malowniczy teren najzdrowszego ekologicznie obszaru 
„Zielonych Płuc Polski”. W dwóch miastach: Hajnówka i Kleszczele, oraz w 242 
miejscowościach wiejskich zamieszkuje ok. 50 tys. osób. Na powierzchni 1624 
km2 znajduje się dziewięć gmin: miejska Hajnówka, miejsko-wiejska Kleszczele 
oraz wiejskie – Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, 
Narew, Narewka. Siedzibą powiatu hajnowskiego jest miasto Hajnówka. 

Poniżej w tabeli przedstawiono dane demografi czne powiatu hajnowskiego oraz 
gminy miejskiej Hajnówka z podziałem ludności na wiek przedprodukcyjny, 
produkcyjny oraz poprodukcyjny. Analizując poniższe dane, należy pamiętać 

o tym, iż dane dotyczące faktycznej populacji mogą nieznacznie się różnić. 
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Tabela 1. Dane demografi czne w 2010 r. 

POWIAT HAJ-
NOWSKI

GMINA MIEJSKA 
HAJNÓWKA

Ludność 45 838 21 444

w tym kobiety 23 573 11 309

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 6 975 3 542

Ludność w wieku produkcyjnym 27 339 13 819

Ludność w wieku poprodukcyjnym 11 524 4 083

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Białym-
stoku

W tabeli poniżej przedstawiono ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej oraz osób fi zycznych prowadzących działalność gospodarczą zare-
jestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności.

Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2010 
r.

POWIAT HAJ-
NOWSKI

GMINA MIEJSKA 
HAJNÓWKA

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON ogółem 2 954 1 683

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 644 785

Osoby fi zyczne prowadzące działalność gospo-
darczą zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 
tys. ludności

491 628

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Białym-
stoku

Tabele poniżej prezentują dane przedstawiające wysokość bezrobocia w powie-
cie hajnowskim. Analizując poniższe dane, należy uwzględnić, iż nie wszyst-
kie osoby pozostające bez pracy rejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy 
(m.in. kobiety, które posiadają ubezpieczenie przy mężu). Jednocześnie należy 
uwzględnić także, iż część ludności w wieku produkcyjnym pracuje w strefi e 
tzw. pracy na czarno. 
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Tabela 3. Dane o rynku pracy w 2010 r.

POWIAT HAJ-
NOWSKI

GMINA MIEJSKA 
HAJNÓWKA

Pracujący 9 016 4 604

Bezrobotni zarejestrowani 2 108 1 065

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym w proc. 7,7 7,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Białym-
stoku

Tabela 4. Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia w powiecie hajnowskim w 2011 r.

L.p. Wyszczególnienie OGÓŁEM

1. Bezrobotni zarejestrowani 631

2. Bezrobotni, którzy podjęli pracę 173

3. Prace interwencyjne 53

4. Podjęcie działalności gospodarczej 2

5. Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobot-
nego 3

6. Rozpoczęcie szkolenia 4

7. Rozpoczęcie stażu 12

8. Rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej 72

9. Ukończenie 60/65 lat 11

10. Nabycie praw emerytalnych lub rentowych 13

11. Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Hajnówce

Tabela 5. Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia zarejestrowane  w końcu danego 
miesiąca w PUP w Hajnówce

Wyszczególnienie Styczeń 2010 Styczeń 2011 Styczeń 2012

Ogółem 669 606 602

W tym kobiety 206 202 206

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Hajnówce
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W wyniku spotkań warsztatowych ustalono, iż strategia działania będzie reali-
zowana na terenie poniżej wymienionych przedsiębiorstw i instytucji: 

• Areszt Śledczy w Hajnówce
• Bank Spółdzielczy w Hajnówce
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Hajnówce 
• Hajnowski Klub Sportowy „Żubr”
• „Kurier Poranny” w Hajnówce
• Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
• Park Wodny w Hajnówce
• Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
• Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sawiccy” Sp.j. w Hajnówce
• „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywcza w Hajnówce
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce
• Telewizja Kablowa Hajnówka Sp.j. 
• „Tomas Consulting” T. Perkowski Sp.j.
• Urząd Miasta w Hajnówce
• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
• Zakłady Maszynowe „Hamech” Sp. z o.o. w Hajnówce

Poniżej zostały przedstawione struktury wiekowe pracowników w wybranych 
przedsiębiorstwach, instytucjach na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka. Anali-
zując poniższe dane, zauważa się różnorodność struktury wiekowej w przed-
siębiorstwach, instytucjach.

Tabela 6. Struktura wiekowa pracowników Aresztu Śledczego w Hajnówce

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

kobiety 7 5 2

mężczyźni 51 27 4

razem 58 32 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Aresztu Śledczego w Hajnówce
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Tabela 7. Struktura wiekowa pracowników Banku Spółdzielczego w Hajnówce

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

3 13 32

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Spółdzielczego w Hajnówce

Tabela 8. Struktura wiekowa pracowników Hajnowskiego Klubu Sportowego „Żubr”

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

kobiety 0 0 0

mężczyźni 0 1 0

razem 0 1 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Hajnowskiego Klubu Sportowego 
„Żubr”

Tabela 9. Struktura wiekowa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hajnówce

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

kobiety 9 11 4

mężczyźni 4 1 1

razem 13 12 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Hajnówce

Tabela 10. Struktura wiekowa pracowników Parku Wodnego w Hajnówce

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

kobiety 8 9 2

mężczyźni 9 4 0

razem 17 13 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Parku Wodnego w Hajnówce
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Tabela 11. Struktura wiekowa pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Hajnówce

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

kobiety 1 2 2

mężczyźni 0 0 1

razem 1 2 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Hajnówce

Tabela 12. Struktura wiekowa pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce 

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

kobiety 11 12 3

mężczyźni 1 1 2

razem 12 13 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Haj-
nówce

Tabela 13. Struktura wiekowa pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. 
z o.o. w Hajnówce

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

kobiety 0 1 3

mężczyźni 1 11 17

razem 1 12 20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. w Hajnówce

Tabela 14. Struktura wiekowa pracowników Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Sa-
wiccy” Sp.j. w Hajnówce

do 35. roku 
życia 35-45 46-55 po 56. roku 

życia

kobiety 5 5 33 2

mężczyźni 7 8 3 6

razem 12 13 36 8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
„Sawiccy” Sp.j. w Hajnówce
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Tabela 15. Struktura wiekowa pracowników „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spo-
żywcza w Hajnówce

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

Kobiety 40 33 33

Mężczyźni 9 5 3

Razem 49 38 36

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Społem” Powszechna Spółdzielnia 
Spożywcza w Hajnówce

Tabela 16. Struktura wiekowa pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce 
w ujęciu procentowym

2011

do 35. roku życia 11 proc.

35-55 44,5 proc.

pow. 55 lat 44,5 proc.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Spółdzielni Mieszkaniowej w Haj-
nówce

Tabela 17. Struktura wiekowa pracowników Zakładu Maszynowego „Hamech” Sp. 
z o.o. w Hajnówce

do 30. roku życia 31-50 pow. 50 lat

10 49 85

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Maszynowego „Hamech” 
Sp. z o.o. w Hajnówce

Tabela 18. Struktura wiekowa pracowników „Runo” Sp. z o.o. w Hajnówce

do 35. roku życia 35-50 pow. 50 lat

Kobiety 19 14 8

Mężczyźni 4 6 7

Razem 23 20 15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych „Runo” Sp. z o.o. w Hajnówce
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Poniżej w tabeli zawarto dane przedstawiające ilość osób po 50. roku życia, 
które ukończyły kursy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Hajnówce. Ana-
lizując poniższe dane, należy zauważyć, iż znaczna większość uczestników 
kursów pochodziła w miasta. Natomiast nieliczne osoby zamieszkujące na wsi 
uczęszczały na kursy.  

Tabela 19. Ilość osób, które ukończyły kursy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego 
Hajnówka powyżej 50. roku życia z podziałem na płeć i miasto/wieś 

miasto wieś

K M K M

2009 75 81 8 13

2010 80 148 25 37
2011 79 63 17 36

2012 26 8 33 10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Kształcenia Zawodowego 
w Hajnówce
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2. Analiza SWOT dla sytuacji zawodowej 
grupy 50+ 
w sektorze MŚP na terenie powiatu 
hajnowskiego

W dniu 14.02.2012 roku odbyły się II warsztaty Lokalnej Koalicji na rzecz 
utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ w MŚP. W warsztatach 
uczestniczyli: przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, innych 
przedsiębiorstw i zrzeszeń pracodawców, osób prawnych działających na rynku 
pracy i w jego otoczeniu, instytucji rynku pracy oraz jednostek samorządu 
terytorialnego, związków zawodowych i organizacji pracowniczych, a także 
środków masowego przekazu. W ramach warsztatów uczestnicy identyfi kowali 
mocne oraz słabe strony sytuacji zawodowej grupy 50+ w sektorze MŚP na te-
renie powiatu hajnowskiego, a także płynące z otoczenia szanse i zagrożenia. 
Identyfi kacja mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń odbyła się na 
podstawie analizy każdego z poniżej wymienionych zasobów:

• ludzkie
• wiedzy
• rzeczowe
• fi nansowe
• aspekt prawny.

ANALIZA SWOT
Mocne strony Słabe strony

Zasoby ludzkie:
  mieszkańcy powiatu hajnowskiego za-

angażowani w rozwój swojego regionu

  pozytywnie nastawione na współpracę 
mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw, innych przedsiębiorstw i zrze-
szeń pracodawców, osób prawnych 
działających na rynku pracy i w jego 
otoczeniu, instytucji rynku pracy oraz 
jednostek samorządu terytorialnego, 
związków zawodowych i organizacji 
pracowniczych, a także środków ma-
sowego przekazu

  wykształceni i doświadczeni zawodowo 
pracownicy 50+

  odpowiedzialni, sumienni pracownicy 
50+

Zasoby ludzkie:
  niska motywacja i chęci do podnosze-

nia wiedzy wśród pracowników 50+

  niewystarczająca świadomość potrze-
by szkoleniowej wśród pracowników 
50+

  niska znajomość języków obcych 
wśród pracowników 50+

  nienadążanie pracowników 50+ za po-
stępem wiedzy technicznej

  niedbałość o zdrowy styl życia wśród 
pracowników 50+

  strach przed wyrażaniem potrzeb 
przez pracowników 50+

  wypalenie zawodowe pracowników 
50+
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  pracownicy 50+ umiejętnie gospoda-
rujący czasem 

  pracownicy 50+ zdeterminowani do 
wykonania postawionych im celów

  dyspozycyjni pracownicy 50+ (uregu-
lowane sprawy rodzinne)

  przeważające duże poczucie własnej 
wartości wśród pracowników 50+

  niechęć do zmian wśród pracowników 
50+

  częste zachorowania wśród pracowni-
ków 50+

  brak strategii promocji zatrudniania 
pracowników 50+

  występowanie braku wiary we własne 
możliwości wśród pracowników 50+

  niski poziom umiejętności pracowni-
ków 50+ do zdiagnozowania swoich 
potrzeb szkoleniowych

Zasoby wiedzy:
  dobra praktyka w stosowaniu metody 

Intermentoringu (przeszkolonych po 
20 osób 50+ oraz 35-)

  dobra praktyka w przeprowadzeniu 
zajęć sportowych dla osób 50+ (m.in. 
nordic walking, zajęcia na terenie par-
ku wodnego) – przeszkolonych 6 osób

  znajomość tradycji i przyzwyczajeń 
panujących w przedsiębiorstwach

Zasoby wiedzy:
  mała ilość szkoleń organizowanych  

dla pracowników 50+ 

  niewłaściwe dostosowanie oferty szko-
leniowej do potrzeb grupy docelowej

  niski poziom wiedzy pracodawców co 
do potrzeb szkoleniowych pracowni-
ków

  brak wiedzy na temat motywacji pra-
cowników 50+ wśród kadry menadżer-
skiej

  problem tzw. wiedzy cichej (ukrytej) 
w przedsiębiorstwach z sektora MŚP

Zasoby rzeczowe:
  bogata oferta kulturalna oraz przyrod-

nicza powiatu hajnowskiego

  prężnie działający Hajnowski Dom 
Kultury

  nowoczesny kompleks rekreacyjno-
-sportowy w regionie – Park Wodny

  nowo powstała trasa (w 2011 roku) 
Nordic Walking Park Kraina Puszczy 
i Żubra w powiecie hajnowskim

  dynamicznie działający Ośrodek 
Kształcenia Zawodowego w Hajnówce 

  działanie na terenie powiatu hajnow-
skiego Stowarzyszenia Uniwersytetu 
III wieku w Hajnówce

  działanie na terenie powiatu hajnow-
skiego Uniwersytetu Powszechnego 
im. Jana Józefa Lipskiego w Teremi-
skach (Teatr w Stodole)

Zasoby rzeczowe:
  nie w pełni atrakcyjna oferta kultural-

na dla młodzieży 

  brak nowoczesnego zaplecza rozryw-
kowego (m.in. restauracji, pizzerii, 
kina, kręgielni)

  niewystarczające zaplecze turystyczno-
-sportowe (wypożyczalnia rowerów) 

  niewykorzystanie efektu syner-
gii (atrakcje Białowieży połączone 
z atrakcjami w Hajnówce)
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Zasoby fi nansowe:
  umiejętność gospodarowania fi nansa-

mi przez pracowników 50+

  refundacje kosztów utrzymania miej-
sca pracy pracownika dla pracodawcy 
(z PUP, z ZUS po 10. dniu zwolnienia 
chorobowego)

Zasoby fi nansowe:
  nieprzewidziane/za niskie środki za-

planowane w budżecie przedsiębiorstw 
na szkolenia pracowników

  niewystarczające zasoby finansowe 
na kontynuację działań projektowych 
w pełnym zakresie

Aspekt prawny:
  ochrona prawna pracowników w wieku 

przedemerytalnym

  wypracowane regulaminy i etyka pracy

Aspekt prawny:
  brak opracowanego regulaminu/stra-

tegii aktywizacji zawodowej pracow-
ników 50+ oraz zarządzania wiekiem 
w MŚP w powiecie hajnowskim

  ograniczenia wiekowe w pozyskaniu 
środków na dofi nansowanie szkoleń 
dla pracowników 50+ z PUP

  ograniczenia dla osób 60+ w zakresie 
zakładania i rozwoju działalności go-
spodarczej, np. PROW Działanie 3.1.2

Szanse Zagrożenia

Zasoby ludzkie:
  wzrost świadomości społeczeństwa na 

temat potrzeby aktywności kulturo-
wej, sportowej

  wzrost zainteresowania pracowników 
50+ szkoleniami

  wzrost samozatrudnienia, po nabyciu 
nowej wiedzy i umiejętności

  możliwość pracy poza miejscem za-
mieszkania po nabyciu nowych umie-
jętności

  wzrost świadomości pracowników 50+ 
o posiadanej unikatowej wiedzy (zna-
jomość kuchni tradycyjnej, lokalnej 
historii)

  zróżnicowanie struktury wiekowej pra-
cowników, umożliwiające im przekazy-
wanie wzajemnie „ukrytej” wiedzy

  tworzenie nowych miejsc pracy (dla 
osób 50+ oraz 35-)

  odpływ osób młodych, starzenie się 
społeczeństwa

  promocja powiatu hajnowskiego

Zasoby ludzkie:
  napływ taniej siły roboczej

  pogorszenie stanu zdrowia wśród pra-
cowników 50+ uniemożliwiający dal-
szy rozwój zawodowy

  wzrost konkurencji młodszych osób 
z wyższym wykształceniem na rynku 
pracy 

  wzrost niechęci pracodawców do za-
trudniania pracowników 50+
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Zasoby wiedzy:
  przeprowadzenie kampanii promującej 

efekty prac Lokalnej Koalicji 50+

  rozpowszechnienie zastosowania me-
tody Intermentoringu w szkoleniach 
pracowników 50+

  promowanie zdrowego stylu życia

  przeprowadzenie analizy potrzeb 
miejsc pracy, na których mogą być 
zatrudnieni pracownicy 50+

  tworzenie kultury organizacyjnej 
w MŚP

  promocja przedsiębiorczości

  analiza możliwych do utworzenia 
przedsiębiorstw, które mają szanse 
utrzymania się na rynku

  zaproszenie fi rm doradczych w celu 
utworzenia/identyfi kacji potrzeb szko-
leniowych 

  zwiększenie liczby członków Stowarzy-
szenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Hajnówce 

  Pozyskanie dobrych praktyk i promo-
cja wypracowanych dobrych praktyk 
w innych projektach krajowych i mię-
dzynarodowych

Zasoby wiedzy:
  nienadążanie pracowników 50+ nad 

koniecznością ustawicznego kształce-
nia spowodowanego szybkim rozwo-
jem technologicznym 

  brak rozbudzonych potrzeb szkolenio-
wych wśród pracowników 50+

  automatyzacja procesów produkcyj-
nych grożąca redukcją etatów

Zasoby rzeczowe:
  utworzenie na terenie powiatu haj-

nowskiego fi rm eventowych, korzysta-
jących z tradycyjnej kuchni, lokalnej 
historii, różnorodności religijnej

  powstanie nowoczesnego zaplecza 
rozrywkowego

  stworzenie spółdzielni socjalnej ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
50+

Zasoby rzeczowe:
  zmniejszenie się liczby miejsc pracy 

dodatkowej

  likwidacja/bankructwo przedsiębiorstw

  likwidacja etatów pracy
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Zasoby fi nansowe:
  pozyskanie środków z Unii Europej-

skiej, budżetu państwa na szkolenia 
zawodowe oraz dodatkowe (m.in. 
sportowe, naukę języków obcych) pra-
cowników 50+

  utworzenie funduszy socjalnych w MŚP 
(środki przeznaczone na szkolenia za-
wodowe i dodatkowe)

  uzyskanie środków finansowych 
na kontynuację i rozwinięcie działań 
Lokalnej Koalicji

  zwiększenie przychodów przedsiębior-
ców poprzez napływ turystów z ze-
wnątrz

Zasoby fi nansowe:
  nieuzyskanie dofi nansowania na dzia-
łalność wspomagającą pracowników 
50+ ze środków Unii Europejskiej, bu-
dżetu państwa

  załamanie koniunktury gospodarczej

 

Aspekt prawny:
  wprowadzenie nowych/dostosowanie 

istniejących przepisów chroniących 
prawa pracowników 50+

  zwiększenie możliwości korzystania 
z elastycznych form zatrudnienia

  aktywny udział w konsultacjach spo-
łecznych nowego budżetu UE na lata 
2014-2020 oraz dokumentów strate-
gicznych na szczeblu lokalnym, regio-
nalnym, krajowym i międzynarodo-
wym

Aspekt prawny:
  podniesienie wieku emerytalnego 

  wprowadzenie przepisów utrudnia-
jących możliwości korzystania z ela-
stycznych form zatrudnienia



Strona 281

3. Cel strategiczny i cele szczegółowe 
partnerstwa oraz planowane do realizacji 
działania

Cele strategii zostały sformułowane podczas IV warsztatów (23 luty 2012 r.) na 
lokalnej koalicji na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ 
w MŚP. Przy określeniu celów wzięto pod uwagę wnioski wynikające z analizy 
SWOT. 

CEL STRATEGICZNY
Wzrost aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrożenie 
zasad zarządzania wiekiem w MŚP na terenie powiatu hajnow-

skiego, poprzez realizację działań zawartych w strategii do końca 
2013 roku.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Wzrost zainteresowania osób po 50. roku życia kursami/szkoleniami 

o 50 proc., w porównaniu do roku 2011, do końca 2013.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych działań: 
  Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wśród pracowników 50+
  Przeprowadzenie analizy branż, w których mogą być zatrudnione osoby po 

50. roku życia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
  Informowanie pracowników, pracodawców o regułach metody Intermen-

toringu
  Informowanie pracodawców o niskich kosztach zastosowania metody In-

termentoringu w szkoleniach
  Upowszechnianie narzędzia badającego potrzeby szkoleniowe i programu 

Intermentoringu 
  Upowszechnianie narzędzia ankiety, audytu zarządzania wiekiem
  Stworzenie modelu biznesowego spółdzielni socjalnej 
  Tworzenie biur karier 50+ na terenie powiatu hajnowskiego 
  Organizacja kursów/szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów 

wynikających z analizy branż, w których mogą być zatrudnione osoby po 
50. roku życia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet  

  Organizacja kursów/szkoleń dla pracowników zmieniających stanowisko 
pracy, z powodu przesunięć w fi rmie

  Organizacja szkolenia z zastosowaniem metody Intermentoringu dla pra-
cowników 50+ oraz 35-
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  Organizacja kursów/szkoleń dla osób po 50. roku życia z modułem aktyw-
ności fi zycznej

  Aktualizacja strategii działania zarządzania 50+ w ujęciu krótko, średnio 
i długoterminowym 

  Promocja partnerstwa międzypokoleniowego i międzyśrodowiskowego. 

Wskaźnik weryfi kacji: Liczba osób, które podniosły swoje kwalifi kacje poprzez 
udział w kursach/szkoleniach – wartość docelowa wzrost o 50 proc. w roku 
2013 w stosunku do roku 2011. 

Wzrost zainteresowania osób po 50 roku życia członkostwem w Sto-
warzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce do końca 

2013 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych działań: 
  Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych człon-

ków stowarzyszenia, promocja otwartości dla mieszkańców 50+ powiatu 
hajnowskiego 

  Pakiety świadczeń wzajemnych dla członków koalicji, np. karta koalicji 50+
  Publikacja artykułów o działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w lokalnej prasie
  Wyemitowanie audycji o działalności Stowarzyszenia w telewizji lokalnej
  Zaangażowanie przedstawicieli władz lokalnych i innych stowarzyszeń 
  Rzecznicy i pomocnicy 50+ (oferowanie wzajemnej pomoc przy załatwianiu 

spraw w urzędach).

Wskaźnik weryfi kacji: Liczba członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Hajnówce – wartość docelowa 150 osób – do końca 2013 roku. 

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej aktywnego stylu życia osób, 
które ukończyły 50 lat, do końca 2013 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych działań:
  Organizacja zawodów sportowych dla osób po 50. roku życia, np. w pły-

waniu
  Organizacja pokazu dyscyplin sportu, np. walki judo
  Organizacja kursów/szkoleń na temat diety żywieniowej po 50. roku życia
  Organizacja kursów/szkoleń dla osób po 50. roku życia z modułem aktyw-

ności fi zycznej i kulturowej
  Organizacja kursów/szkoleń dla osób po 50. roku życia z modułem infor-

matycznym 
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  Pakiety zniżkowe dla osób po 50. roku życia np. do Parku Wodnego w Haj-
nówce i innych

  Promocja badań profi laktycznych, spotkań z dietetykami, innymi specja-
listami

  Publikacja artykułów na temat zdrowego stylu życia w prasie lokalnej 
  Promocja dobrych praktyk na terenie powiatu i za granicą w zakresie za-

trudnienia osób 50+
  Poszukiwanie partnerów zagranicznych do projektów transgranicznych 
  Wyemitowanie audycji na temat zdrowego stylu życia (dobrych praktyk) 

w telewizji lokalnej
  Promocja zdrowego stylu życia na festynach i imprezach masowych na 

terenie powiatu hajnowskiego
  Promocja powiatu hajnowskiego jako terenu przyjaznego przedsiębiorczo-
ści w oparciu o zrównoważony rozwój w mediach regionalnych. 

Wskaźnik weryfi kacji: Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych zdro-
wego stylu życia osób, które ukończyły 50 lat – wartość docelowa 1 do końca 
2013 roku. 

Zwiększenie liczby członków „Lokalnej Koalicji na rzecz utrzymania 
aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz zarządzania wiekiem 

w MŚP” o 25 proc. w porównaniu do dnia zawiązania koalicji, do 
końca 2013 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych działań:
  Promocja „Strategii działania na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej 

pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MŚP na 
lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnowskiego” w lokalnych mediach 

  Opracowanie pakietu świadczeń wzajemnych dla członków koalicji 
  Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych człon-

ków koalicji.

Wskaźnik weryfi kacji: Liczba członków Lokalnej Koalicji – wartość docelowa 25 
podmiotów – do końca 2013 roku. 
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4. Zasady współpracy, odpowiedzialność 
W celu utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50. roku życia 
w MŚP na terenie powiatu hajnowskiego zostanie zawiązana „Lokalna koalicja 
na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz zarządzania 
wiekiem w MŚP”. Koalicja działać będzie na zasadzie lokalnej grupy partner-
skiej. Nie będzie samodzielną organizacją, odrębnym podmiotem w rozumieniu 
przepisów prawa. Członkami niniejszej koalicji zostaną:

• Areszt Śledczy w Hajnówce
• Bank Spółdzielczy w Hajnówce
• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Hajnówce 
• Hajnowski Klub Sportowy „Żubr”
• „Kurier Poranny” w Hajnówce
• Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
• Park Wodny w Hajnówce
• Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
• Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce 
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sawiccy” Sp.j. w Hajnówce
• „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywcza w Hajnówce
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce
• Telewizja Kablowa Hajnówka Sp.j. 
• „Tomas Consulting” T. Perkowski Sp.j.
• Urząd Miasta w Hajnówce
• Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
• Zakłady Maszynowe „Hamech” Sp. z o.o. w Hajnówce

Ogólną koordynacją działań partnerów w ramach koalicji zajmować będzie się 
lider koalicji – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Lider koalicji 
reprezentować będzie koalicję na zewnątrz. Wszelkie pisma i inne materiały 
sygnowane przez koalicję wystawiane będą przez lidera.
Koalicja w każdym momencie swej działalności będzie otwarta na przyjęcie 
nowych członków-partnerów, równocześnie każdy członek-partner skupiony 
w koalicji będzie mógł w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w koalicji, 
wyrażając swą decyzję w formie pisemnego oświadczenia składanego na ręce 
lidera koalicji. 
Członkiem koalicji może zostać każde, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, 
inne przedsiębiorstwo i zrzeszenie pracodawców, osoby prawne działające na 
rynku pracy lub w jego otoczeniu, instytucje rynku pracy oraz jednostki sa-
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morządu terytorialnego, związki zawodowe i organizacje pracownicze, a także 
środki masowego przekazu.
W działaniach prowadzonych przez partnerów skupionych w koalicji uczestni-
czyć także będą mogli konsultanci, którzy nie występując w imieniu koalicji, 
wspomogą realizację celu działalności koalicji poprzez udostępnienie metodo-
logii działań i wiedzy w zakresie dobrych praktyk. 
Działalność koalicji przebiegać będzie w sposób bezkosztowy. W przypadku, 
gdyby z jego działalnością wiązały się jakieś koszta, decyzję co do ich pokrycia 
podejmują partnerzy skupieni w ramach koalicji. 
Decyzje o realizacji danego działania i uczestnictwa w nim podejmować będą 
każdorazowo poszczególni partnerzy. Nie jest wymagane, aby w konkretnej 
grupie roboczej brali udział przedstawiciele wszystkich partnerów.
Członkowie-partnerzy koalicji zbierać się będą na posiedzeniach plenarnych 
przynajmniej raz na kwartał w celu omówienia, monitoringu realizacji działań 
strategii. Dodatkowo będą organizowane spotkania grup zadaniowych – przy-
najmniej raz w miesiącu lub zgodnie z harmonogramem zaproponowanym 
przez grupę zadaniową, w celu kontroli realizacji konkretnego działania. 
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5. Formy fi nansowania działań, ze 
szczególnym uwzględnieniem projektów 
PO KL

Działania realizowane w ramach „Strategii działania na rzecz wydłużenia aktyw-
ności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem 
w MŚP na lata 2012-2013 na terenie powiatu hajnowskiego” będą fi nansowane 
ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 

• wewnętrzne 
  fundusz socjalny w MŚP i instytucjach 
  pakiet świadczeń wzajemnych

• zewnętrzne
  środki pochodzące z darowizny i sponsoringu
  środki pochodzące z budżetu państwa
  środki pochodzące z budżetu gminy
  środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  środki z programów transgranicznych
  środki z programów międzynarodowych.

Lokalna koalicja będzie promowała tworzenie funduszy socjalnych w przed-
siębiorstwach i instytucjach działających na terenie powiatu hajnowskiego. 
Środki zgromadzone w funduszu socjalnym będą przeznaczone na szkolenia 
zawodowe i dodatkowe (m.in. sportowe, naukę języków obcych) pracowników, 
w tym w szczególności pracowników po 50. roku życia. Środki przeznaczone 
będą także na wspieranie inicjatywy integracji pracowników poprzez organiza-
cję wspólnych wyjazdów.
Drugim źródłem wspierającym inicjatywę rozwoju aktywności zawodowej, 
kulturalnej, sportowej oraz zdrowotnej będzie utworzenie pakietu świadczeń 
wzajemnych. Przedsiębiorstwa zrzeszone w lokalnej koalicji będą oferowały 
pakiety zniżkowe na swoje usługi/produkty dla pozostałych członków. Działa-
nie takie zmotywuje inne przedsiębiorstwa z terenu powiatu hajnowskiego do 
przystąpienia do lokalnej koalicji na rzecz utrzymania aktywności zawodowej 
pracowników 50+ w MŚP. 

Działania wyznaczone w strategii realizowane będą także ze środków pocho-
dzących ze sponsoringu i darowizn. Sponsoring będzie polegał na fi nansowaniu 
określonego przedsięwzięcia w celu promocji sponsora. Sponsor przekaże środ-
ki fi nansowe, materialne lub usługi w zamian za działania promocyjne ze strony 
lokalnej koalicji. Wsparcia działań zawartych w strategii będą mogły udzielać 
także osoby fi zyczne, jak i prawne w formie darowizny. 
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Istotnym źródłem fi nansowania działań strategii będą środki pochodzące 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a w szczególności z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniżej zostały wymienione trzy przykładowe 
poddziałania, w ramach których członkowie lokalnej koalicji rozważą apliko-
wanie w najbliższym czasie. 

Poddziałanie 7.2.1

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu I kw. 2012

Typ konkursu Zamknięty

Planowana alokacja 7 000 000,00

Typ/typy projektów 
(operacji) przewi-
dziane do realizacji 
w ramach konkursu

Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej, obejmują-
ce następujące typy realizowanych operacji:
1. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów inte-
gracji społecznej, tj. centrów integracji społecznej, klubów 
integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz 
podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawo-
dowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność 
gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej
2. działania prowadzące do poszukiwania i testowania długo-
okresowych źródeł fi nansowania podmiotów integracji spo-
łecznej, wymienionych w typie operacji nr 1
3. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub 
zmianę kwalifi kacji i kompetencji zawodowych oraz rozwija-
nie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na 
rynku pracy
4. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji za-
wodowej u pracodawcy
5. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne prowadzące 
do integracji społecznej i zawodowej
6. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego 
i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej 
(w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywi-
zacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, 
treningu pracy)
7. rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne 
bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek 
pracy
8. wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytu-
cji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone 
psychicznie
9. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji 
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
10. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych 
form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe 
w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowisko-
we) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji 
zawodowej i społecznej
11. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy
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Szczegółowe kryte-
ria wyboru projek-

tów

Kryteria dostępu: 
1. Projekt skierowany wyłącznie do grup docelowych z obsza-
ru gmin województwa podlaskiego (w przypadku osób fi zycz-
nych – zamieszkują one na obszarze województwa podlaskie-
go w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenie 
których właściwy ośrodek pomocy społecznej nie realizował 
bądź przerwał realizację projektu systemowego w ramach 
Poddziałania 7.1.1 PO KL w latach 2008-2011
2. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofi nanso-
wanie projektu w ramach danego konkursu
3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biu-
ro projektu (lub posiada siedzibę, fi lię, delegaturę, oddział 
czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniając uczestnikom projektu możliwość osobistego kon-
taktu z kadrą projektu
4. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesięcy 
i jest nie dłuższy niż do 31 maja 2015 r.
5. Projektodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o do-
fi nansowanie posiada, co najmniej roczne, doświadczenie 
w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, któ-
rego dotyczy projekt
6. Projekt zapewnia zastosowanie, co najmniej dwóch, róż-
nych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego 
uczestnika projektu, rozumiane jako oddzielne typy operacji 
zapisane w SZOP
7. Projekt przewiduje szkolenia zawodowe (sześciocyfrowy 
kod zawodu i specjalności wraz z przypisaną mu właściwą 
nazwą wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o dofi nan-
sowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfi kacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu 
jej stosowania Dz.U. nr 82 poz. 537, zawód/specjalność jest 
zbieżny/-a z oferowanym wsparciem, kod zawodu odnosi się 
do konkretnego szkolenia proponowanego w ramach projek-
tu), natomiast moduł szkoleń językowych, ICT oraz miękkich 
mogą stanowić jedynie uzupełnienie wsparcia szkoleniowego 
(kryterium ma zastosowanie do każdego uczestnika projektu 
objętego szkoleniem)
8. W przypadku, gdy projekt przewiduje realizację kursów 
i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę 
kwalifi kacji i kompetencji zawodowych, Projektodawca za-
pewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych 
potencjalnych uczestników projektu w celu przeprowadzenia 
selekcji uczestników projektu oraz dostosowania tematyki 
szkoleń do ich predyspozycji. Wspomniana analiza zostanie 
przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifi kacje zawo-
dowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego
9. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczest-
ników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 
20 proc.
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Szczegółowe kryte-
ria wyboru projek-

tów

Kryteria strategiczne: 
1. Projekt realizowany w partnerstwie z ośrodkiem pomocy 
społecznej, który nie realizował projektu bądź przerwał jego 
realizację w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL w latach 2008-
2011 w województwie podlaskim, działającym na obszarze 
gminy, na terenie której realizowany jest projekt
2. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności 
podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji 
społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności 
zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji 
społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie 
jest działalność gospodarcza) w gminach, na terenie których 
liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
jest wyższa niż średnia liczba osób korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego 
(wskaźnik wykluczenia społecznego w danej gminie, liczony 
jako stosunek osób korzystających ze świadczeń OPS z tytu-
łu bezrobocia w danej gminie do ogółu mieszkańców danej 
gminy) 

Poddziałanie 7.2.2

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu I kw. 2012

Typ konkursu Zamknięty

Planowana alokacja

15 000 000,00 
Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została po-
dzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionu, w taki 
sposób, że: 
- kwota alokacji na realizację projektu w subregionie biało-
stockim (powiaty: miasto Białystok, białostocki, bielski, haj-
nowski, siemiatycki) wynosi 6 mln zł
- kwota alokacji na realizację projektu w subregionie łom-
żyńskim (powiaty: miasto Łomża, łomżyński, grajewski, kol-
neński, wysokomazowiecki, moniecki, zambrowski;) wynosi 
4,5 mln zł
- kwota alokacji na realizację projektu w subregionie suwal-
skim (powiaty: miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sej-
neński, sokólski) wynosi 4,5 mln zł
Spośród złożonych wniosków zostanie wyłoniony jeden Pro-
jektodawca na jeden subregion. W przypadku braku wyło-
nienia jednej IWES na dany subregion zostaną ogłoszone 
dodatkowe konkursy z obszarem realizacji ograniczonym do 
danego subregionu

Typ/typy projektów 
(operacji) przewi-
dziane do realizacji 
w ramach konkursu

1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym 
wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię 
społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób kom-
plementarny i łączny: 
- dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych
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Typ/typy projektów 
(operacji) przewi-
dziane do realizacji 
w ramach konkursu

- doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punk-
tów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsię-
biorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym 
doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii 
społecznej zewnętrznych źródeł fi nansowania, np. w postaci 
pożyczek 
- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności po-
trzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sek-
torze ekonomii społecznej 
- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz 
ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy 
lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów 
ekonomii społecznej) 
- promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze 
ekonomii społecznej
2. Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie 
do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej poprzez zastoso-
wanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących 
instrumentów: 
- wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych 
do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy 
w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne 
do pracy w spółdzielni socjalnej 
- przyznanie środków fi nansowych dla spółdzielni socjalnej 
na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni 
socjalnej do wysokości 20 tys. zł na: 
- założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych 
przez osoby fi zyczne 
- osobę fi zyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej 
- osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a 
ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spół-
dzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 
ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
- wsparcie pomostowe obejmujące fi nansowe wsparcie pomo-
stowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym 
wykorzystaniu przyznanych środków 
3. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania dłu-
gookresowych źródeł fi nansowania instytucji wspierających 
ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych

Szczegółowe kryte-
ria wyboru projek-

tów

Kryteria dostępu:
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 
województwa podlaskiego (w przypadku osób fi zycznych – 
zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obsza-
rze województwa podlaskiego)
2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biu-
ro projektu (lub posiada siedzibę, fi lię, delegaturę, oddział 
czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na



Strona 291

Szczegółowe kryte-
ria wyboru projek-

tów
Szczegółowe kryte-
ria wyboru projek-

tów

terenie województwa podlaskiego z możliwością udostępnie-
nia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapew-
niając uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 
z kadrą projektu
3. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesięcy 
i nie dłuższy niż do 30.06.2015 r. 
4. Benefi cjent przez okres co najmniej dwóch lat od zakoń-
czenia realizacji projektu będzie funkcjonował jako instytucja 
wspierająca ekonomię społeczną w województwie podlaskim
5. Projektodawca lub partner na dzień złożenia wniosku 
posiada, co najmniej roczne, doświadczenie w prowadzeniu 
działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy 
projekt 
6. Obszar realizacji projektu jest zawężony wyłącznie do te-
rytorium jednego subregionu w województwie podlaskim, tj. 
subregionu: białostockiego (powiaty: miasto Białystok, bia-
łostocki, bielski, hajnowski, siemiatycki) albo łomżyńskiego 
(powiaty: miasto Łomża, łomżyński, grajewski, kolneński, 
wysokomazowiecki, moniecki, zambrowski), albo suwalskiego 
(powiaty: miasto Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, 
sokólski) 
7. Projekt zakłada kompleksową realizację łącznie typów pro-
jektów nr 1, 2, 3 zapisanych w SZOP
8. Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofi nansowania 
projektu do tego, że prowadzony przez niego Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej będzie wdrażał standardy działania 
instytucji wsparcia ekonomii społecznej, a następnie podda 
się procesowi weryfi kacji wypełnienia ww. standardów
9. Projekt zakłada doradztwo biznesowe dla podmiotów eko-
nomii społecznej w zakresie pozyskiwania przez te podmioty 
zewnętrznych źródeł fi nansowania, w szczególności w postaci 
preferencyjnych pożyczek na rozwój działalności udzielanych 
w ramach Działania 1.4 PO KL
10. Grupę docelową w co najmniej 70 proc. stanowią podmio-
ty ekonomii społecznej

Kryteria strategiczne:
1. Projektodawca lub Partner w sposób komplementarny 
i łączny prowadził w 2011 r. działania, o których mowa w ty-
pie operacji nr 1 wskazanym w ramach Poddziałania 7.2.2 
w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL
2. Projekt zapewnia wykorzystanie modeli ośrodków wspiera-
nia przedsiębiorczości społecznej, zaprojektowanych na pod-
stawie modeli testowanych i zwalidowanych w ramach PIW 
EQUAL wraz ze wskazaniem we wniosku o dofi nansowanie 
modelu zastosowanego rezultatu
3. Projekt przewiduje tworzenie miejsc pracy w sektorze 
ekonomii społecznej w obszarach defi cytowych wynikających 
z potrzeb lokalnego rynku pracy 
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Poddziałanie 8.1.1

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu I kw. 2012

Typ konkursu Zamknięty

Planowana alokacja

20 000 000,00 zł (w tym wyodrębniona alokacja w wysokości 
10 000 000,00 zł na realizację projektów, w których bene-
fi cjentem pomocy publicznej jest projektodawca lub projekt 
skierowany jest do konkretnego przedsiębiorcy/przedsię-
biorców określonych (wymienionych z nazwy) we wniosku 
o dofi nansowanie) 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewi-
dziane do realizacji 
w ramach konkursu

1. ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo zwią-
zane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie 
zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw 
i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-tech-
nicznym przedsiębiorstwa 
2. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), w tym dla osób fi zycznych prowadzących działalność 
gospodarczą 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów

Kryteria dostępu: 
1. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, fi lię, delegaturę, oddział czy 
inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwo-
ścią udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu 
oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobiste-
go kontaktu z kadrą projektu 
2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 
województwa podlaskiego (w przypadku osób fi zycznych za-
mieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obsza-
rze województwa podlaskiego)
3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy 
4. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofi nan-
sowanie projektu w ramach danego konkursu
5. Projektodawca jest benefi cjentem pomocy publicznej 
lub projekt skierowany jest do konkretnego przedsiębiorcy/
przedsiębiorców określonych (wymienionych z nazwy) we 
wniosku o dofi nansowanie
6. Projekt jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców i ich 
pracowników, prowadzących działalność w następujących 
branżach/sektorach/przemysłach wg PKD 2007: przetwór-
stwo przemysłowe, dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, budow-
nictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa, 
działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa, działalność profe-
sjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna, pozostała 
indywidualna działalność usługowa, handel hurtowy i deta-
liczny
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Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów

Kryteria strategiczne: 
1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowa-
nymi bądź realizowanymi, fi nansowanymi z innych funduszy 
europejskich niż Europejski Fundusz Społeczny 
2. Wsparcie skierowane jest w 100 proc. do mikro- i/lub ma-
łych przedsiębiorców 
3. Grupę docelową projektu w 100 proc. stanowią osoby o ni-
skich kwalifi kacjach (z wykształceniem co najwyżej ponad-
gimnazjalnym) i/lub osoby starsze (osoby powyżej 50. roku 
życia) i/lub kobiety 
4. W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu 
do każdego uczestnika projektu, jako minimum, wsparcie 
ukierunkowane na tzw. zielone miejsca pracy w formie co 
najmniej jednego z poniżej wymienionych typów szkoleń: 
- kursy zawodowe w zakresie fotowoltaniki
- szkolenia w zakresie budowy i serwisu urządzeń wiatrowych 
- szkolenia w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odna-
wialnych 
- szkolenia z proekologicznych rozwiązań w zakresie: sys-
temów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na 
odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia 
w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, prze-
twarzania odpadów
- szkolenia dotyczące ekoturystyki, turystyki przyrodniczej 
i kulturowej, audytu ekologicznego. 
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INSTRUKCJA STOSOWANIA 
PRODUKTU FINALNEGO

PF12

Program prac Lokalnej Koalicji na 
rzecz 50+ w MŚP wraz ze wzorem 

strategii działania

                  
Biuro Projektu: Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku, 15-732 Bia ystok, ul. Choroszcza ska 31, tel./fax 48 85 6525062, www.pracujemy50plus.pl 
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1. Charakterystyka odbiorców narzędzia 
i korzyści związane z jego stosowaniem

Narzędzie zostało przygotowane do stosowania przez lokalne instytucje pla-
nujące zawarcie porozumienia prowadzącego do wypracowania wspólnych 
partnerskich działań w zakresie poprawy aktywności zawodowej pracowników 
po 50. roku życia zatrudnionych w sektorze MŚP. Stosowane może być ono 
zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne podmioty, których misją jest 
bezpośrednie działanie w obszarze problemowym lub które w sposób pośredni 
mogą oddziaływać na ten obszar. Stosowanie narzędzia wymaga wyłonienia li-
dera, który zidentyfi kuje problem i zainicjuje prace na rzecz utrzymania aktyw-
ności pracowników 50+. Lider dokonuje analizy zainteresowania problemem 
wśród lokalnych przedsiębiorców i instytucji. Sygnalizuje potrzebę podjęcia 
działań i monitoruje reakcje potencjalnych partnerów. Istotne jest, aby w koali-
cji znaleźli się przedstawiciele różnych sektorów gospodarczych oraz instytucji 
samorządowych działających w obszarze kapitału ludzkiego.
Lider powinien w swoich działaniach uwzględnić:

  Instytucje rynku pracy (PUP, instytucje szkoleniowe)
  Lokalne instytucje społeczne (MOPS, GOPS)
  Przedstawiciele władz lokalnych (starostwo powiatowe, urząd miasta)
  Lokalnie działające organizacje pracodawców
  Lokalne przedsiębiorstwa 
  Lokalne grupy działania
  Instytucje doradcze
  Instytucje promujące zajęcia sportowo-rekreacyjne
  Podmioty systemu oświaty
  Służby mundurowe.

Istotne jest, aby osob y działające w ramach koalicji znały nieprzychylne opinie 
związane z działaniami podejmowanymi przez koalicjantów. Opinie te mogą 
stanowić zagrożenie dla powodzenia podejmowanych prac na rzecz utrzymania 
aktywności pracowników po 50. roku życia. Zadania koalicji powinny uwzględ-
niać przeciwdziałania negatywnym opiniom. 
Stosowanie narzędzia generuje korzyści dla przedsiębiorców oraz pracowników 
po 50. roku życia. Główne korzyści przedsiębiorców:

  wspólne działanie na rzecz pracowników 50+
  upowszechnienie Intermentoringu
  upowszechnienie Zarządzania Wiekiem
  wykorzystany potencjał pracowników 50+
  większa efektywność zatrudnionych osób starszych.

Korzyści pracowników 50+:
  kształtowanie postawy otwartości, w tym gotowości na zmiany, łamania 

stereotypów dot. osób 50+
  identyfi kacja potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem aspektu wieku
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  wzmocnienie pozycji zawodowej w przedsiębiorstwie
  wzrost poczucia własnej wartości.

Narzędzie uwzględnia kompleksowe podejście do współpracy lokalnych pod-
miotów społeczno-gospodarczych. Zakłada konkretny program spotkań i warsz-
tatów prowadzących do opracowania lokalnej strategii działania. Wykorzystuje 
i upowszechnia doświadczenie i wypracowane dobre praktyki. Narzędzie to 
przedstawia tworzenie lokalnej grupy partnerskiej, której celem jest wypraco-
wanie strategii wspólnego działania na rzecz poprawy aktywności zawodowej 
pracowników po 50. roku życia zatrudnionych w sektorze prywatnym MŚP.

2. Schemat pracy z narzędziem – etapy 
powstawania Lokalnej Koalicji i strategii

 
„Program prac Lokalnej Koalicji na rzecz 50+  wraz 

ze wzorem strategii  

– I warsztaty 

Na tym etapie dochod  
 

 
, prezentacji 

. 

 
 definiuje problem 
  

problemu lub jego zminimalizowanie 
  
 zatrudnia moderatora 
 tworzy harmonogram spo  
 ni). 

WYPRACOW
 

( ) – II warsztaty 

Na tym etapie dochodzi do 
 

. 
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PROMOCJA INTERMENTORINGU – III warsztaty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIA DZI NIA LOKALNEJ KOALICJI ORAZ WD ANIA ZASAD 
A WIEKIEM w P na lata 2012-2013 – IV warsztaty 

Na tym etapie koalicjanci zapozn  z zary em trategii, po zu pomy ów na dz nia zawarte 
w egii z uwzg dnieniem p ektyw: M  jako organizacji, pracownika 50+ zatrudnionego  
w M  u tala  wiz  m j  cel ogólny oraz cele zczegó owe tegii, d niu  dz nia w ramach 

tegii oraz u  harmonogram ich realizacji oraz przyp u  z y odpowiedzialno ci za 
po zczególne dz nia (z uwzg dnieniem z d ó acy), opraco  ka niki monitorowania 
realizacji zada  zawartych w ategii. 

PRZY IE STRATEGII DZIA ANIA NA RZECZ WY IA AKTYWNO CI 
ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW 50+ ORAZ WDRA A ZASAD A 

WIEKIEM W M P – V warsztaty 

Etap V prac koalicji to prezentacja wypracowanej rategii, podp nie porozumienia o ierowaniu 
egii do realizacji, dy ku  na temat dz  wypracowanych i przy tych w gii (do dy ji 

powinny zo  zapro zone o oby ze trzne), zaopiniowanie dz  lokalnej koalicji oraz amej 
egii przez zapro zonych go . 

ROZWI ZANIE PROBLEM  KOALICJI 
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