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Dr Stanis³aw Wojnicki prowadzi firmê doradcz¹ 

SW Mentoring (www.swmentoring.pl). Jako konsultant, coach 

biznesowy i interim manager pracuje z zarz¹dami firm 

realizuj¹c programy zwiêkszaj¹ce ich efektywnoœæ: 

specjalizuje siê m.in. w budowaniu synergii kadry kierowniczej, 

zwiêkszaniu efektywnoœci zespo³ów w rozwi¹zywaniu 

problemów oraz wdra¿aniu programów zarz¹dzania wiekiem 

i tworzenia ci¹g³oœci miêdzypokoleniowej. Jest polskim 

przedstawicielem brytyjskiego akceleratora biznesu Gomad 

Thinking, pomagaj¹cego firmom zwiêkszaæ wykorzystanie 

w³asnego potencja³u poprzez usprawnienie procesów 

myœlowych le¿¹cych u podstaw decyzji biznesowych. 
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Obserwowane w ostatnich latach zmiany 
demograficzne stawiaj¹ przed liderami 
przedsiêbiorstw coraz trudniejsze 
wyzwania zarz¹dcze. Na rynek pracy 
silnie wp³ywa pokolenie Y, które, choæ 
wcale nie tak roszczeniowe, jak 
wczeœniej s¹dzono, to jednak podatne 
na zupe³nie odmienn¹ motywacjê, ni¿ 
skupione na karierze pokolenie X. 
Dochodzi do tego wyd³u¿enie wieku 
emerytalnego, spadek liczby urodzin 
i chwiejna kondycja rynku pracy, co 
stawia w³adze przedsiêbiorstw przed 
niespotykanymi dotychczas wyzwaniami 
zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem wiekiem. 
I w³aœnie tej tematyce, dotychczas 
zaniedbywanej, poœwiêcona jest ksi¹¿ka 
Stanis³awa Wojnickiego „Ró¿ne 
pokolenia, jedna organizacja”. 
Publikacja jest cennym Ÿród³em wiedzy 
dla mened¿erów zarz¹dzaj¹cych 

 wielopokoleniowymi, 
opracowanym przez praktyka biznesu 
w oparciu o liczne studia przypadków. 
Ksi¹¿ka zawiera kompleksowe ujêcie 
tematu zarz¹dzania wiekiem jako 
zagadnienia obejmuj¹cego wszystkie 
pokolenia i ich wspó³pracê, poruszaj¹c 
tak istotne aspekty jak zarz¹dzanie 
wiedz¹, talentami, sukcesj¹ czy 
rozwojem talentów. A wszystko to 
w oparciu o polskie realia 
i przyk³ady, co wyró¿nia ksi¹¿kê 
spoœród innych publikacji opartych 
o zachodnie case’y, czêsto oderwane od 
polskiej rzeczywistoœci.

Pawe³ Kubisiak

Z-ca Redaktora Naczelnego Harvard 

Business Review Polska

 
zespo³ami

Szybkie zmiany demograficzne, jakie ju¿ zachodz¹ w polskim spo³eczeñstwie, oraz 

prognozy na nadchodz¹ce lata stawiaj¹ przed firmami wszystkich bran¿ znacz¹ce 

wyzwania zarówno co do zarz¹dzania wspó³prac¹ ró¿nych pokoleñ pracowników, jak 

i dostosowania strategii biznesowej oraz metod obs³ugi klienta do zró¿nicowanych potrzeb 

ró¿nych pokoleñ klientów. Ksi¹¿ka pisana jest z perspektywy zarz¹dzaj¹cych firmami: 

analizuje rzeczywiste problemy, jakie powstaj¹ w zarz¹dzaniu ró¿norodnoœci¹ wiekow¹ 

w fabryce, centrum obs³ugi klienta, biurze lub sprzeda¿y, i opisuje praktyczne narzêdzia 

przydatne mened¿erom i kadrowcom do ich rozwi¹zywania; przytacza liczne przyk³ady 

sytuacji i praktyki z polskich firm w ostatnich latach, stanowi¹c kompendium praktycznej 

wiedzy w tym zakresie niezbêdnej przedsiêbiorcom, zarz¹dzaj¹cym wszystkich szczebli, 

szefom kadr i HR biznes partnerom. 

Od momentu, kiedy pojawi³o siê 
pojêcie zarz¹dzania wiekiem, 
z regu³y traktowane by³o ono 
w kategoriach k³opotu i obci¹¿enia 
dla firmy, z którym powinien 
poradziæ sobie dzia³ HR. Ksi¹¿ka 
Stanis³awa Wojnickiego odczarowuje 
to zagadnienie. Posiadania w firmie 
pracowników zró¿nicowanych pod 
wzglêdem wieku nie nale¿y traktowaæ 
jako obci¹¿enia, lecz jako sytuacjê, 
któr¹ trzeba zarz¹dzaæ. Umiejêtne 
potraktowanie tego wyzwania nie 
tylko umo¿liwia unikniêcie wielu 
pu³apek, w które wpadaj¹ 
nieprzygotowani, ale przede 
wszystkim stwarza firmie szereg 
okazji i przynosi wymierne 
organizacyjne i finansowe korzyœci.

Jak to zrobiæ – mo¿na dowiedzieæ siê 
z niniejszej ksi¹¿ki. Szczególnie 
pomocne s¹ przyk³ady narzêdzi, 
których skutecznoœæ autor dowiód³ 
w praktyce i które w prosty i ³atwy 
sposób mo¿na zastosowaæ w ka¿dej 
firmie.

Roman Wendt, prezes Stowarzyszenia 
Interim Managers

Po³owa ksi¹¿ki poœwiêcona jest 
narzêdziom. Powierzchowna 
klasyfikacja okreœli³aby je: “do 
zarz¹dzania wiekiem”. Jest jednak 
“wiêcej ni¿ widaæ”. By zobaczyæ 
wiêcej, radzê skupiæ siê na czêœci 
drugiej: “Cztery wymiary zarz¹dzania 
wiekiem w firmie”. Autor przypomina 
tam w³aœciw¹ kolejnoœæ wymiarów 
i myœlenia o wieku pracowników. 
Zatem najpierw Klienci, nastêpnie 
Organizacja firmy, a potem 
Mened¿erowie, którzy skorzystaj¹ 
najbardziej zarz¹dzaj¹c Pracownikami 
przy pomocy Narzêdzi. Rekomendujê tê 
pracê mened¿erom niezale¿nie od 
pe³nionej funkcji czy te¿ miejsca 
w schemacie organizacyjnym firmy. Za 
10 lat, wed³ug ró¿nych Ÿróde³, 
ubêdzie nam dwa miliony osób w wieku 
produkcyjnym. Ci, którzy pozostan¹, 
stopniowo stworz¹ spo³ecznoœci 
demograficzne w przedsiêbiorstwie 
oraz spo³ecznoœci Klient-firma, inne 
ni¿ obecnie. Do tych zmian ksi¹¿ka 
znakomicie przygotowuje.

Grzegorz Sobiecki, prezes SKF Polska 
SA, cz³onek Kapitu³y Sêdziowskiej 
Polish National Sales Award.

Ma ponad 20 lat doœwiadczenia na kierowniczych stanowiskach w korporacjach 

miêdzynarodowych (bran¿a przemys³owo-handlowa i bankowoœæ). Pracowa³ w Polsce, 

Francji, USA, Holandii i krajach Bliskiego Wschodu. 

By³y stypendysta Fulbrighta na University of  Pennsylvania w Filadelfii, 

wspó³za³o¿yciel i pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarz¹dzania Kadrami. 

Cz³onek Stowarzyszenia Interim Managerów (SIM) oraz Polskiego Stowarzyszenia 

Mentoringu (PSM).
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Stanis³aw Wojnicki

CZTERY WYMIARY 
ZARZ¥DZANIA 

WIEKIEM W FIRMIE
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