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www.kartaroznorodnosci.pl 
Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy Karty Różnorodności dotycząca rezultatów wdrażania zasad Karty Różnorodności.

Jednym z zobowiązań wynikających z podpisania Karty Różnorodności jest coroczne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej postępów we wdrażaniu Karty Różnorodności w organizacji.
 
Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich sygnatariuszy. 

Jeśli organizacja w ciągu dwóch lat od podpisania Karty nie wypełni ankiety, zostanie wykluczona z grona Sygnatariuszy.

Instrukcja
Formularz zawiera 19 pytań.
Wszystkie pola są obowiązkowe.
Dane dotyczą ostatniego pełnego roku kalendarzowego. 
Odpowiedzi na pytania 1-4 będą publikowane na stronie Karty Różnorodności w powiązaniu z nazwą firmy/organizacji.
Odpowiedzi na pozostałe pytania będą publikowane na stronie Karty Różnorodności wyłącznie w postaci danych zbiorczych.
W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z Marzeną Strzelczak: marzena.strzelczak@fob.org.pl; tel. +48 22 627 18 71.
Dane organizacji/firmy
Nazwa organizacji/firmy 
…………………………………………………………….
Forma działalności:
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
firma
organizacja pozarządowa
	jednostka administracji publicznej

uczelnia
inna

2.a Jeżeli wybrana została odpowiedź 2a, prosimy zaznaczyć branżę:
Proszę zaznaczyć branżę, w której działa firma.
branża chemiczna
budownictwo i nieruchomości
elektronika i AGD
energetyka
farmaceutyka
finanse
FMCG
handel
hotelarska
IT
konsulting
media
motoryzacja
przemysł chemiczny
przemysł ciężki
przemysł drzewny, papierniczy i meblowy
przemysł elektromaszynowy
przemysł odzieżowy
przemysł spożywczy
rachunkowość i księgowość
recykling
restauracje
surowce i paliwa
telekomunikacja
transport i logistyka
usługi
usługi wodno-kanalizacyjne
	inna, jaka? ………………………….


Proszę podać: 
datę podpisania Karty Różnorodności: ……………………
	datę wypełnienia ankiety: ……………………..
	rok którego dotyczą dane (dane obejmują 12 miesięcy – ostatni, pełny rok kalendarzowy) …………………….

Wielkość organizacji ze względu na poziom zatrudnienia:
Mikro (mniej niż 10 pracowników)		
Mała (10 do 49 pracowników)
Średnia (50 do 249 pracowników) 
	Duża (powyżej 250 pracowników)





Pracownicy i pracownice
Liczba osób zatrudnionych (w tym:  członków kadry kierowniczej, osób z umowami na czas nieokreślony i na czas określony, pracowników tymczasowych, praktykantów i stażystów):
Proszę uzupełnić (stan na koniec roku – proszę wpisać bd, jeśli brak danych):

ogółem  
kobiet
mężczyzn
Liczba osób zatrudnionych:



Liczba członków w kadrze kierowniczej:



Liczba osób zatrudniona na czas nieokreślony:



Liczba osób zatrudniona na czas określony:



Liczba praktykantów oraz stażystów:



Liczba osób zatrudniona na umowę o pracę



Liczba osób zatrudniona na umowę zlecenie



Liczba osób zatrudniona na umowę o dzieło



Liczba osób zatrudniona na inny niż ww rodzaj umowy




Średni wiek osób zatrudnionych

ogółem
kobiet
mężczyzn















Struktura zatrudnienia pracowników/pracownic w 2015 roku
Proszę wpisać liczbę lub procent lub bd, jeśli brak danych
KATEGORIA
a. Ogólna liczba osób objętych daną kategorią
b. % kobiety
c. % osób w wieku do 30 lat
d. % Osób w wieku 50+
e. % Osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują
f. % Osób z niepełnosprawnością
g. % Osób o innym niż polskie obywatelstwie
Wszyscy zatrudnieni







przyjęci do pracy w 2015 roku







najwyższa kadra zarządzająca (1)







wyższa kadra menedżerska (2)







niższa kadra menedżerska(3)







osoby, które awansowały 







osoby uczestniczące w szkoleniach wewnętrznych  i zewnętrznych







prezesi/prezeski, wiceprezesi/wiceprezeski, dyrektorzy generalni/dyrektorki generalne, członkowie/członkinie zarządu, członkowie/członkinie rady nadzorczej
dyrektorzy/dyrektorki
kierownicy/kierowniczki komórek


Różnica w wynagrodzeniu, rozumianym jako  średnie roczne wynagrodzenie podawane brutto z uwzględnieniami premii, kobiet i mężczyzn na poszczególnych stanowiskach:
Proszę wpisać liczbę lub bd, jeśli brak danych

a. Najwyższa  kadra zarządzająca (1)
b. Wyższa kadra menedżerskie (2)
c. Niższa kadra menedżerska (3)
d. Stanowiska szeregowe
nieskorygowana różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn (gdzie 100 proc. to wynagrodzenie mężczyzn)
wynik równania = średnie wynagrodzenie kobiet/średnie wynagrodzenie mężczyzn*100 proc.




najwyższa kadra zarządzająca - prezesi/prezeski, wiceprezesi/wiceprezeski, dyrektorzy generalni/dyrektorki generalne, członkowie/członkinie zarządu, członkowie/członkinie rady nadzorczej
wyższa kadra menedżerska - dyrektorzy/dyrektorki
niższa kadra menedżerska - kierownicy/kierowniczki komórek

Zarządzanie różnorodnością
Prosimy ocenić wymienione poniżej obszary zarządzania różnorodnością pod kątem ważności z punktu widzenia zarządzania różnorodnością w organizacji.  
Proszę wstawić X w odpowiednią kratkę w tabeli przy każdym wymienionym obszarze:
Obszar
a. nieistotny z punktu widzenia mojej organizacji 
b. istotny, ale nie priorytetowy
c. priorytetowy
płeć



wiek



stan zdrowia / niepełnosprawność



rasa / pochodzenie etniczne



narodowość



religia / wyznanie / bezwyznaniowość



przekonania polityczne



przynależność związkowa



orientacja psychoseksualna / tożsamość płciowa



status rodzinny



styl życia



forma, zakres i podstawa zatrudnienia, pozostałe typy współpracy



inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne – jakie? ……………………..




Czy w organizacji istnieje polityka zarządzania różnorodnością jako niezależny, formalny  dokument  lub odrębna część polityki zarządzania zasobami ludzkimi organizacji lub polityki CSR? 
Proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź.
TAK, jako niezależny dokument. 
TAK, jako odrębna część polityki zarządzania zasobami ludzkimi organizacji lub polityki CSR. 
	NIE, nie ma takiego dokumentu, ale  funkcjonuje jako zbiór zasad w różnych politykach zarządzania 
	NIE, nie ma takiego dokumentu, ale jesteśmy  w trakcie zatwierdzania dokumentu polityki zarządzania różnorodnością.
	NIE, nie ma takiego dokumentu i te kwestie nie są uwzględnione w oficjalnych dokumentach. 
 
Jakie konkretne działania rzecz różnorodności podejmuje organizacja?

a) wdrożenie (spisanie i wprowadzone) polityk równościowych (rozumianych jako zbiór zasad odnoszących się do konkretnego tematu; proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi): 
polityka wyrównywania szans             
	polityka równej płacy  
	polityka antydyskryminacyjna 
	polityka antymobbingowa 
polityka zarządzania wiekiem 
	 inne, jakie?  (prosimy wymienić)………………………………………….
	żadna z powyższych
b) wyznaczenie osoby/osób do kontaktu w przypadku zachowań, które mogą naruszać zasadę równego traktowania lub mieć charakter zachowań mobbingowych
TAK
	NIE
c) wyznaczenie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie różnorodnością w organizacji
TAK
	NIE
d) wyznaczenie oddzielnego budżetu na zarządzanie różnorodnością w organizacji
TAK
	NIE
e) wdrożenie procedur uwzględniających politykę równych szans 
TAK
	NIE
Jeśli zaznaczyłaś/eś odpowiedź e.1 – TAK, wymień  jakie? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
stworzone zostały przejrzyste ścieżki kariery i kryteria awansu
zostały dostosowane miejsca pracy dla osób potrzebujących  zmian w tym zakresie (w tym z niepełnosprawnościami)
istnieją programy wspierania work-life balance; wdrożone są działania ułatwiające łączenie pracy z życiem osobistym  
	oferowana jest pomoc osobom zatrudnionym, gdy ci zostają rodzicami lub gdy muszą zaopiekować się starszym członkiem/członkinią rodziny
	stosowana jest ochrona przed zwolnieniami i utrzymaniem zatrudnienia z perspektywy zarządzania różnorodnością 
	wdrożone są programy rozwoju zawodowego z uwzględnieniem płci i wieku
	Inne działania, jakie (prosimy wymienić)? 
……………………………………………………………………………………………………. 

Komunikacja, monitoring, raportowanie
Organizacja prowadzi następujące działania w ramach komunikacji działań z zakresu zarządzania różnorodnością:
Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
prowadzi dialog społeczny uwzględniający zarządzanie różnorodnością
prowadzi badania opinii i potrzeb pracowników i pracownic
posiada mechanizm wprowadzania inicjatyw pracowniczych
	opublikowała informację o zarządzaniu różnorodnością na stronie internetowej
	opublikowała informację o zarządzaniu różnorodnością na stronie intranetowej

informuje kluczowych interesariuszy (wszystkie osoby ważne z punktu widzenia organizacji), głównie zaś pracowników, o podpisaniu Karty Różnorodności
żadne z powyższych

 Monitoring 
Proszę ustosunkować się do poniższych kwestii wstawiając X w odpowiednią kratkę

a.TAK
b.NIE
	Organizacja monitoruje wskaźniki zatrudnienia ze względu na płeć



	Organizacja monitoruje wskaźniki zatrudnienia ze względu na inne cechy niż płeć 



	Organizacja monitoruje wskaźniki awansu ze względu na płeć



	Organizacja monitoruje wskaźniki awansu ze względu na inne cechy niż płeć 



	Organizacja regularnie dokonuje analizy wynagrodzeń, np. różnicę wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach:




Czy w ostatnim okresie raportowania zostały zgłoszone przypadki dyskryminacji i/lub  mobbingu?
TAK 
NIE 
BRAK DANYCH 

 Czy w danym okresie pracownicy/e organizacji/ły wzięli/ły udział w szkoleniach na temat przeciwdziałania dyskryminacji i/lub mobbingowi?
obowiązkowych 
 TAK
	NIE
nieobowiązkowych 
 TAK
	NIE
Proszę podać procent pracowników i pracownic objętych tymi szkoleniami: 
…………..

Raportowanie
Proszę ustosunkować się do poniższych kwestii, zaznaczając właściwe odpowiedzi:
Organizacja corocznie raportuje wskaźniki dotyczące zarządzania różnorodnością na wszystkich poziomach funkcjonowania organizacji, w tym do Rady Nadzorczej i Zarządu 
TAK
	NIE
Organizacja corocznie raportuje wskaźniki dotyczące zarządzania różnorodnością na wszystkich poziomach funkcjonowania organizacji, w tym do Rady Nadzorczej i Zarządu, oraz dokonuje ich analizy 
TAK
NIE
Organizacja corocznie raportuje wskaźniki dotyczące zarządzania różnorodnością na poziomie Zarządu 
TAK
NIE
Organizacja corocznie raportuje wskaźniki dotyczące zarządzania różnorodnością na poziomie Zarządu oraz dokonuje ich analizy 
TAK
NIE
Elementy zarządzania różnorodnością są częścią raportowania CSR, m.in. w raportach społecznych organizacji*
TAK
	NIE
Czy organizacja promuje i upowszechnia zarządzanie różnorodnością w Polsce poprzez udział w inicjatywach innych niż Karta Różnorodności? – proszę zaznaczyć  właściwą odpowiedź:
TAK
	NIE
Jeśli wybrana została odpowiedź TAK (14.f. a), proszę wymienić te inicjatywy:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Patrząc z perspektyw ostatniego roku (lub okresu od podpisania Karty – w przypadku nowych sygnatariuszy) zauważył/a Pan/i zmiany w swojej organizacji, jeśli chodzi o poniższe obszary?
Proszę ustosunkować się do poniższych odpowiedzi wstawiając x w odpowiednią kratkę przy każdym z zagadnień:

Czy zarządzanie różnorodnością w Pan/i organizacji przyczyniło się w ostatnim okresie do:
a.TAK , widzę zmiany
b.NIE, nie widzę zmian
wypełnienia wymogów prawa/zgodność z prawem


	przyciągania i utrzymania utalentowanych osób?



	promowania postawa większego szacunku?



	zwiększenia różnorodności klientów/klientek?



	lepszej odpowiedzi na oczekiwania zróżnicowanych klientów/klientek?



	pojawienia się nowych możliwości / produktów / nowych rynków



	zwiększenia innowacyjności i kreatywności pracowników / pracownic ?



	poprawy wizerunku / reputacji firmy?



	lepszego zarządzania zasobami ludzkimi (np. mniej konfliktów wśród pracowników wynikających z różnic w kulturze, wieku itp.)?



	poprawienia ogólnej przewagi konkurenycjnej ?



	poprawy wyników prowadzonej działalności ?



	Zmian w innych obszarach, jakich ? .............................



Jeśli zaznaczyli Państwo odpowiedź 17.l, proszę wskazać obszary zmian:
………………………………………………………………………………………………………………….

Jaki wpływ ma Pani/Pana zdaniem Karta Różnorodności na rozwój polityki różnorodności i działań na rzecz różnorodności w Pani/Pana organizacji? 
Proszę ocenić w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak jakiegokolwiek wpływu, 3 – pewien wpływ, a 5 – ogromny wpływ.


1


2

3

4

5
 

Proszę uzasadnić:
……………………………………………………………………………..


Osoba wypełniająca
Dane kontaktowe 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę …………………………………………..
Adres e-mail osoby wypełniającej ankietę ………………………………………………….
Potwierdzenie adresu e-mail ………………………………………………………………..

Przesyłając ankietę:
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) danych organizacji, zamieszczonych w formularzu dla potrzeb prowadzenia programu Karta Różnorodności, którego organizacja jest sygnatariuszem. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych organizacji do analiz zbiorczych, pod warunkiem zachowania poufności nazwy organizacji oraz cech, które mogłyby ją identyfikować. 
	Wyrażam zgodę na publikację przez FOB wybranych informacji o organizacji - odpowiedzi na pytania 1 – 4 -  na stronie Karty Różnorodności w postaci zbiorczego raportu.
	Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych i ich poprawiania, a także wycofania ww. zgody w każdym czasie. 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!


