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Stan Zarządzania Różnorodnością w Polskich firmach

metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

próba

• Próba Ogólnopolska n=200, w tym:

• małe firmy (mniej niż 50 pracowników) n=150, 

• średnie i duże (50 i więcej pracowników) n=50

• Sygnatariusze Karty  n=50

termin realizacji 19.03.2019 – 05.04.2019

respondent
Pracownicy działu HR, kadr, zajmujący się zatrudnieniem, 
zarządzaniem zasobami ludzkimi 

cele

Określenie stanu w jakim znajduje się Zarządzanie Różnorodnością
w polskich firmach.

Określenie stanu działań podejmowanych w firmach w zakresie 
ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników oraz stanu 
polityki WLB.

wykonawca PBS  Sp. z o.o.
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Informacje o projekcie

Badanie składało się z dwóch modułów. Moduł Sygnatariuszy Karty, do którego
zaproszone zostały firmy i organizacje, które podpisały Kartę Różnorodności (n=50)
oraz moduł ogólnopolski, który przedstawia reprezentatywną próbę polskich firm
(n=200). Z uwagi na tematykę badania pominięto firmy zatrudniające mniej niż 10
pracowników. W efekcie w próbie znalazło się 150 firm małych (zatrudniających
mniej niż 50 pracowników) oraz 50 firm średnich i dużych (zatrudniających 50 i więcej
pracowników). W analizie wyników zastosowano wagi analityczne, tak by struktura
firm odpowiadała populacji.

W module ogólnopolskim pierwsza część badania dotyczyła ogólnej znajomości
polityki Zarządzania Różnorodnością. Następnie zostały wyłonione firmy
zaangażowane, które prowadzą działania w zakresie Zarządzania Różnorodnością,
tym firmom zadano te same pytania co Sygnatariuszom Karty. Z kolei firmom
niezaangażowanym zadano pytania mające na celu zbadanie jakie mogą być
powody ich braku zainteresowania tym tematem. Wszystkim respondentom w obu
modułach zadano pytania o politykę firmy w zakresie ochrony zdrowia i poprawy
dobrostanu pracowników oraz politykę Work-Life Balance.

Charakterystyka badanych

Próba Sygnatariuszy Karty to w zdecydowanej większości firmy średnie i duże, które
zatrudniają więcej niż 50 pracowników (82%). Próba ogólnopolska, po nałożeniu wagi
analitycznej, odzwierciedla strukturę populacji, w której firmy średnie i duże stanowią
17% badanych. W grupie firm zaangażowanych proporcja średnich i dużych firm
w strukturze się trochę zwiększa.



Najważniejsze wyniki
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O WIEDZA O CSR I ZR

Tematyka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest ciągle niezbyt dobrze znana wśród polskich firm –

jedynie 24% firm słyszało o CSR, a w takie działania angażuje się 14% z nich. Znajomość polityki

Zarządzania Różnorodnością deklaruje 41% firm, jednak tylko 7% identyfikuje to jako działania związane

z dbaniem o różnorodność pracowników ze względu na płeć, wiek, rasę czy niepełnosprawność. Wśród

firm średnich i dużych świadomość badanego zagadnienia jest trochę wyższa – w tej grupie niemal

połowie znane jest pojęcie zarządzania różnorodnością, a 14% prawidłowo identyfikuje je jako

zatrudnianie różnorodnych pracowników ze względu na wiek, płeć, rasę itd.

ZAANGAŻOWANIE

Ponad połowa polskich firm (51%) deklaruje prowadzenie działań, które można określić jako politykę

Zarządzania Różnorodnością. Najbardziej zaangażowane są średnie i duże przedsiębiorstwa – tego typu

praktyki stosuje 59% z nich. W dalszej części raportu te firmy, które prowadzą działania związane

z zarządzaniem różnorodnością, nazywane są ‘firmami zaangażowanymi’ w odróżnieniu od ‘firm

niezaangażowanych’, które takich działań nie prowadzą.
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INTERESARIUSZE

Działania związane z różnorodnością wśród Sygnatariuszy Karty skupiają się przede wszystkim wokół

zagadnień dotyczących równości płciowej (96%), a także niepełnosprawności (80%) oraz wieku

pracowników - zarówno osób młodych, jak i starszych (odpowiednio 78% i 84%). Ponad dwie trzecie

badanych deklarowało, że działania ich firmy dotyczą również względów rasowych i etnicznych,

tożsamości płciowej czy osobistych przekonań.

Badanie na próbie ogólnopolskiej pokazuje, że firmy deklarujące prowadzenie działań związanych

z różnorodnością skupiają się podobnie jak Sygnatariusze Karty na zagadnieniach dotyczących równości

płciowej (62%), niepełnosprawności (52%), oraz wieku pracowników (55% - osób starszych; 53% osób

młodych). Wśród ogółu firm działania te podejmowane są przez znacznie mniej firm: 32% wszystkich firm

prowadzi działania w zakresie równości płciowej, 27% w zakresie niepełnosprawności, 27% i 28%

w zakresie wieku – osób młodych i starszych. Pozostałe zagadnienia – a więc tożsamość płciowa,

orientacja seksualna, względy etniczne czy wyznaniowe są traktowane niemal marginalnie – tego typu

działania podejmowane są przez zaledwie kilkanaście procent polskich przedsiębiorstw.

Największe różnice pomiędzy firmami małymi i dużymi są związane z zaangażowaniem w działania

dotyczące niepełnosprawności. 34% wszystkich firm średnich i dużych angażuje się w działania

dotyczące osób niepełnosprawnych, w porównaniu do tego w takie działania angażuje się co czwarta

mała firma (25%).
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ZMIANY ORGANIZACYJNE

Wśród firm zaangażowanych 36% ma wyznaczoną osobę odpowiedzialną za wprowadzanie w życie

działań związanych z zarządzaniem różnorodnością, osoba taka w 37% firm dysponuje osobnym

budżetem na takie działania i jest najczęściej powiązana z Zarządem (49%) lub działem HR (25%).

Natomiast w grupie Sygnatariuszy Karty Różnorodności osobę odpowiedzialną za takie działania posiada

58% organizacji, w 41% z nich osoba ta dysponuje osobnym budżetem, a jej miejsce

w strukturze jest już bardziej zróżnicowane. Najczęściej osoba taka jest powiązana z działem HR (38%),

z Zarządem (28%) lub Komunikacją i Marketingiem (14%).

BARIERY

Najczęściej wskazywanym przez firmy zaangażowane problemem we wprowadzaniu działań z zakresu

zarządzania różnorodnością jest brak zainteresowania ze strony pracowników (35%), niewystarczająca

wiedza w tym temacie (26%), brak osoby odpowiedzialnej za takie działania (25%) oraz niedostrzeganie

korzyści jakie działania z zakresu zarządzania różnorodnością mogą przynieść firmie (20%). Wśród

Sygnatariuszy Karty najczęściej wskazywaną wyzwaniem/barierą jest niewystarczająca wiedza (52%).

Brak zainteresowania ze strony pracowników jako barierę wskazywało 36% Sygnatariuszy.

Firmy, które nie angażują się w działania z zakresu różnorodności, wskazywały, że powodami, dla których

tego nie robią, jest przede wszystkim brak zainteresowania ze strony pracowników (59%), w dalszej

kolejności brak osoby odpowiedzialnej (19%) oraz niewystarczająca wiedza w temacie zarządzania

różnorodnością (14%).



10Zarządzanie 
różnorodnościąNajważniejsze wyniki

KORZYŚCI Z ZR

Po wprowadzeniu działań związanych z różnorodnością, firmy zaangażowane najczęściej zauważyły

poprawę w obszarze zgodności z prawem (65%), efektywności pracy i współpracy pracowników oraz

atmosfery w firmie (po 61%), lojalności pracowników (54%) i motywacji i zaangażowania pracowników

(53%). Najrzadziej zauważana była poprawa w obszarze zwiększania różnorodności klientów (27%) oraz

ogólnej przewagi konkurencyjnej (29%).

Z kolei wśród Sygnatariuszy Karty najczęściej obserwowane zmiany na lepsze dotyczyły motywacji

i zaangażowania pracowników (78%) oraz warunków pracy (64%), wyniku prowadzonej działalności

(56%), postrzegania firmy jako odpowiedzialnej społecznie (54%) oraz relacji z kontrahentem (52%).

Najrzadziej zauważono poprawę w zakresie ogólnej przewagi konkurencyjnej (22%) oraz efektywności

pracy i współpracy pracowników (24%).

Zdecydowana większość firm niezaangażowanych obecnie w działania dotyczące zarządzania

różnorodnością nie widzi potrzeby wprowadzania w swojej organizacji tego typu działań (88%). Wśród

korzyści jakie mogą przynieść takie działania wskazali przede wszystkim przyciąganie i utrzymanie

utalentowanych osób (44%), poprawę atmosfery w firmie (41%) oraz poprawę wizerunku firmy (38%).

Połowa firm niezaangażowanych ocenia, że działania z zakresu zarządzania różnorodnością nie mogą

przynieść korzyści w zakresie zysków finansowych firmy oraz ogólnej przewagi konkurencyjnej.
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DZIAŁANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA I POPRAWY DOBROSTANU PRACOWNIKÓW

Działania z zakresu ochrony zdrowia oraz poprawy dobrostanu pracowników podejmuje 66%

Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Wśród 22% Sygnatariuszy polityka ta została sformalizowana w formie

jednolitego dokumentu a w 44% organizacji podejmowane są konkretne działania ale nie opracowano

polityki. Wśród ogółu przedsiębiorstw w Polsce 22% posiada opracowaną w formie dokumentu politykę

w zakresie ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników, a 34% firm realizuje konkretne

inicjatywy mimo braku opracowania takiej polityki.

Działania podejmowane przez firmy i organizacje w zakresie ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu

pracowników to w większości badanych podmiotów inicjatywy związane z integrowaniem zespołu (96%

Sygnatariuszy i 71% ogółu firm), przestrzeganiem przepisów prawa pracy (96% Sygnatariuszy i 92% ogółu

firm), właściwej organizacji pracy (92% i 87%) oraz poprawy fizycznych warunków pracy i wyposażenia

stanowiska (90% i 83%).
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ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Osobę odpowiedzialną za działania związane z ochroną zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników

posiada 40% Sygnatariuszy Karty Różnorodności. W połowie tych firm osoba ta związana jest z działem

HR. Wśród ogółu firm polskich osobę odpowiedzialną za te działania ma 37% podmiotów, a osoba ta

związana jest przede wszystkim z Zarządem (40%) i działem HR (23%).

KORZYŚCI

Wzrost efektywności i produktywności (74%), wyższe zaangażowanie pracowników (70%) oraz wzrost

zadowolenia z pracy (62%) to najczęściej wskazywane przez Sygnatariuszy Karty Różnorodności korzyści

będące efektem realizacji działań z zakresu ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników.

Wśród ogółu polskich przedsiębiorców najczęściej wskazywano natomiast zwiększenie retencji

pracowników (69%), wzrost zadowolenia z pracy (61%), wyższe zaangażowanie pracowników (56%) oraz

wzrost efektywności i produktywności (56%). Sygnatariusze najrzadziej wskazywali na niższą absencję

chorobową pracowników (32%) jako korzyść z podejmowanych działań, zaś wśród ogółu firm najmniejszy

odsetek wskazań uzyskała poprawa atmosfery w pracy i relacji między pracownikami (37%).
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DZIAŁANIA Z ZAKRESU WLB

Opracowaną i wdrożoną politykę w zakresie Work Life Balance w formie jednolitego dokumentu posiada

14% Sygnatariuszy Karty Różnorodności a ponad połowa (54%) nie ma polityki ale realizuje działania

służące WLB. W firmach tych za politykę WLB odpowiada dyrektor działu HR (42%), bądź jest specjalne,

dedykowane temu zagadnieniu stanowisko (10%). Wśród ogółu polskich przedsiębiorstw zaledwie 3% ma

opracowaną i wdrożoną politykę, a 16% podejmuje konkretne działania niezależnie od opracowania

polityki.

Sygnatariusze Karty Różnorodności znacznie częściej niż ogół przedsiębiorców w Polsce deklaruje

działania dotyczące WLB, z których mogą korzystać ich pracownicy. Działania podejmowane przez

Sygnatariuszy to przede wszystkim możliwość skorzystania przez pracowników z elastycznych godzin

pracy (80%), pracy zdalnej (76%), zwrotu kosztów/dopłaty do dodatkowych kart

rekreacyjnych/sportowych/kulturalnych (58%), specjalnych udogodnień dla kobiet w ciąży

powracających do pracy po urlopie rodzicielskim (54%) oraz specjalnie zaaranżowana przestrzeń

w biurze (54%). Wśród ogółu polskich firm najczęściej wskazywanym działaniem jest możliwość

skorzystania przez pracowników z elastycznych godzin pracy (49%). Pozostałe działania są wskazywane

przez mniej niż jedną trzecią firm – krótszy wymiar pracy niż wynikający z Kodeksu Pracy (29%),

dodatkowe dni wolne (22%), udogodnienia dla osób zajmujących się osobami zależnymi (23%) oraz

specjalne udogodnienia dla kobiet w ciąży oraz rodziców powracających do pracy po urlopie

rodzicielskim(22%).
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ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Osobą odpowiedzialną za politykę/działania z zakresu Work Life Balance w 18% firm jest Dyrektor działu

HR, w 12% jest specjalne dedykowane stanowisko. Większość respondentów nie wiedziała kto jest za taką

politykę odpowiedzialny bądź w firmie nie ma takiego stanowiska. Wśród Sygnatariuszy Karty

Różnorodności w 42% organizacji za politykę/działania w zakresie WLB odpowiada Dyrektor działu HR, w

12% jest specjalnie dedykowane stanowisko. W pozostałych organizacjach respondenci nie wiedzieli kto

się tym zajmuje bądź takiego stanowiska nie ma.

KORZYŚCI

Najczęściej wskazywaną przez Sygnatariuszy Karty Różnorodności korzyścią wynikająca dla

organizacji/firmy z realizacji programów/działań z zakresu WLB jest większa atrakcyjność firmy podczas

procesów rekrutacyjnych (76%). Korzyść tą wskazało 32% ogółu przedsiębiorców. Druga w kolejności

najczęściej wskazywana przez Sygnatariuszy korzyść, to większa satysfakcja pracowników (70%). Jest to

też najczęściej wskazywana korzyść przez ogół przedsiębiorców (41%). Większą motywację pracowników

wskazało 68% Sygnatariuszy i 38% ogółu przedsiębiorców, a większą produktywność pracowników 58%

Sygnatariuszy i 32% ogółu firm.



Wyniki szczegółowe



Wiedza o CSR i ZR

Próba ogólnopolska



17Zarządzanie 
różnorodnościąZnajomość polityk CSR i ZR

Wiedza o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zarządzaniu Różnorodnością

Czy słyszał(a) Pan(i) o Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu (CSR) i czy Pana(i) firma angażuje się w takie 
działania?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - wszystkie firmy (n=200).

Jednym z głównych filarów CSR jest dbałość o przyjazne 
miejsce pracy, w tym zarządzanie różnorodnością 
w organizacjach. Czy słyszał(a) Pan(i) o takiej polityce?

10%

14%

76%

Tak, słyszałem(am) i firma angażuje się w

takie działania

Tak, słyszałem(am), ale firma nie angażuje

się w takie działania

Nie słyszałem(am)

41%

58%

1%

Tak

Nie

Nie wiem, trudno powiedzieć

CSR

Wśród średnich 

i dużych firm 11%
Wśród średnich 

i dużych firm 47%

Wśród średnich 

i dużych firm 16%
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Wiedza o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zarządzaniu Różnorodnością

Co rozumie Pan(i) pod pojęciem zarządzania różnorodnością? Z czym się to Panu(i) kojarzy?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - wszystkie firmy (n=200).

Nie wiem, trudno powiedzieć55%

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW, 

NABYWANIE KWALIFIKACJI 

PRZYJAZNE 

ŚRODOWISKO PRACY 

DLA PRACOWNIKA

8%

ZATRUDNIANIE 
PRACOWNIKÓW O 

RÓŻNYCH KWALIFIKACJACH

5%

RÓŻNORODNI 
PRACOWNICY: 

ZE WZGLĘDU NA 
RÓŻNE CECHY np. 
WIEK, PŁEĆ, RASĘ 

RÓŻNE DZIAŁALNOŚCI FIRMY 5%

ZARZĄDZANIE BIZNESEM 

ORAZ ZASOBAMI 
LUDZKIMI

12%

Tolerancja, brak dyskryminacji

7%



Działania z zakresu ZR

Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty
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Działania z zakresu Zarządzania Różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością dotyczy między innymi przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy oraz tworzenia 
przyjaznego środowiska pracy dla wszystkich grup (bez względu na wiek, płeć, sprawność, orientację seksualną, 
tożsamość płciową, względy rasowe, religijne, przekonania itd.) 

Czy Pana(i) firma prowadzi tego typu działania?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - wszystkie firmy (n=200).

51%45%

4%

Tak

Nie

Nie wiem

FIRMY ZAANGAŻOWANE

FIRMY NIEZAANGAŻOWANE

Wśród średnich 
i dużych firm procent 
firm zaangażowanych 

wynosi 59%

88% firm 

zaangażowanych 

uważa, że takie 

działania są 

zdecydowanie 

i raczej istotne dla 

ich organizacji
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Działania z zakresu Zarządzania Różnorodnością

Odpowiadający: Próba ogólnopolska – wszystkie firmy (n=200). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

32%

28%

27%

27%

11%

12%

16%

20%

10%

OGÓŁ POLSKA* SYGNATARIUSZE

96%

84%

80%

78%

72%

70%

68%

66%

8%

Równość płciowa 
(równość kobiet i mężczyzn)

Osoby starsze (powyżej 50 lat)

Niepełnosprawność

Osoby młode (poniżej 26 lat)

Tożsamość płciowa

Orientacja seksualna

Względy rasowe i etniczne

Religia i osobiste przekonania

Inne

odsetek odp. „tak” odsetek odp. „tak”

* Pytanie zadawane tylko firmom, które zadeklarowały, że prowadzą takie działania, procentowanie 
do próby ogólnopolskiej

Działania Pana(i) firmy w zakresie zarządzania różnorodnością dotyczą?
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Działania z zakresu Zarządzania Różnorodnością

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy zaangażowane (n=108). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

62%

55%

52%

53%

22%

23%

31%

38%

19%

FIRMY ZAANGAŻOWANE SYGNATARIUSZE

96%

84%

80%

78%

72%

70%

68%

66%

8%

odsetek odp. „tak” odsetek odp. „tak”

Równość płciowa 
(równość kobiet i mężczyzn)

Osoby starsze (powyżej 50 lat)

Niepełnosprawności

Osoby młode (poniżej 26 lat)

Tożsamość płciowa

Orientacja seksualna

Względy rasowe i etniczne

Religia i osobiste przekonania

Inne

Działania Pana(i) firmy w zakresie Zarządzania Różnorodnością dotyczą:



Zmiany organizacyjne w ZR

Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty



24Zarządzanie 
różnorodnościąOsoba odpowiedzialna

Zmiany organizacyjne w Zarządzaniu Różnorodnością

Czy w Pana(i) firmie/organizacji jest osoba 
odpowiedzialna za wprowadzenie w życie działań 
związanych z zarządzaniem różnorodnością?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy zaangażowane (n=108).

Czy Pana(i) firma/organizacja posiada osobę 
odpowiedzialną za zarządzanie różnorodnością?

Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

36%

64%

Tak Nie

58%

42%

Tak Nie

FIRMY ZAANGAŻOWANE SYGNATARIUSZE



25Zarządzanie 
różnorodnościąOsobny budżet

Zmiany organizacyjne w Zarządzaniu Różnorodnością

Czy ta osoba dysponuje osobnym budżetem 
przeznaczonym na realizację tych działań?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska – firmy posiadające osobę 

odpowiedzialną za ZR (n=38).

Czy ta osoba dysponuje osobnym budżetem 
przeznaczonym na realizację tych działań?

Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – organizacje posiadające osobę 

odpowiedzialną za ZR (n=29).

37%

58%

5%

Tak Nie Nie wiem

41%

55%

4%

Tak Nie Nie wiem

FIRMY ZAANGAŻOWANE SYGNATARIUSZE



26Zarządzanie 
różnorodnościąPowiązania strukturalne

Zmiany organizacyjne w Zarządzaniu Różnorodnością

Z jakim działem/departamentem jest ona związana? Z jakim działem/departamentem jest ona związana?

16%

8%

2%

49%

25%

Z HR-ami

Z Zarządem

Z Komunikacją /

Marketingiem

Z Działem Jakości

Z innym

FIRMY ZAANGAŻOWANE SYGNATARIUSZE

21%

14%

28%

38%Z HR-ami

Z Zarządem

Z Komunikacją /

Marketingiem

Z Działem Jakości

Z innym

Odpowiadający: Próba ogólnopolska – firmy posiadające osobę 

odpowiedzialną za ZR (n=38).

Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – organizacje posiadające osobę 

odpowiedzialną za ZR (n=29).



Bariery dla wprowadzania ZR

Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty



28Zarządzanie 
różnorodnościąWyzwania i bariery / firmy zaangażowane

Bariery dla wprowadzania Zarządzania Różnorodnością

A jakie wyzwania/ bariery towarzyszyły wprowadzaniu zarządzania różnorodnością w Pana(i) firmie/organizacji?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska – firmy zaangażowane (n=108). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

26%

35%

25%

20%

7%

8%

28%

FIRMY ZAANGAŻOWANE SYGNATARIUSZE

52%

36%

16%

12%

4%

8%

24%

Brak lub niewystarczająca wiedza 
w temacie ZR

Brak zainteresowania ze strony 
pracowników

Brak osoby odpowiedzialnej

Nie widać korzyści jakie firma 
odnosi

Niechęć zarządu

Inne przyczyny / bariery

Żadne z powyższych/ Brak



29Zarządzanie 
różnorodnościąWyzwania i bariery / firmy zaangażowane

Bariery dla wprowadzania Zarządzania Różnorodnością

A jakie wyzwania/ bariery towarzyszyły wprowadzaniu zarządzania różnorodnością w Pana(i) firmie/organizacji?  Inne:

FIRMY ZAANGAŻOWANE SYGNATARIUSZE

Niezrozumienie 

efektów 

wprowadzanych 

zmian

Dostosowanie 

pomieszczeń
Bariery 

językowe

Zepsucie 

rynku pracy

Bariery 

językowe

Obawa o spadek 
efektywności w 

związku z 
zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych

Przekonanie 

niektórych 

managerów, że 

nie jest to 

dobre

Negatywne 

opinie 

pracowników o 

podpisaniu i 

wdrożeniu karty

Niechęć do 

nowych ludzi



30Zarządzanie 
różnorodnościąWyzwania i bariery / firmy zaangażowane

Bariery dla wprowadzania Zarządzania Różnorodnością

Czy Pana(i) firma prowadzi tego typu 
działania?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska (n=200).

Dlaczego Pan(i) firma takich działań nie prowadzi?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska – firmy niezaangażowane(n=92).

FIRMY NIEZAANGAŻOWANE

59%

6%

14%

19%

9%

4%

23%

4%

Brak zainteresowania ze strony 
pracowników

Brak potrzeby

Brak lub niewystarczająca wiedza 
w temacie ZR

Brak osoby odpowiedzialnej

Nie widać korzyści jakie firma 
odnosi

Niechęć zarządu

Inne przyczyny / bariery

Nie wiem, trudno powiedzieć

52%44%

4%

Tak

Nie

Nie wiem

nie ma 
takich 

problemów 
u nas w 
firmie

Wprowadzanie 
takich działań 

jest zbędne

Brak takiej 
różnorodności 

w firmie



Korzyści związane z ZR

Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty



32Zarządzanie 
różnorodnościąObserwowane zmiany

Korzyści związane z Zarządzaniem Różnorodnością

Czy od momentu wprowadzenia tych działań zauważył(a) Pan(i) poprawę w poniższych obszarach działalności firmy?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy zaangażowane (n=108). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

29%

17%

18%

6%

6%

42%

11%

19%

32%

37%

30%

21%

23%

23%

32%

30%

25%

30%

28%

39%

45%

18%

37%

32%

7%

7%

11%

14%

13%

6%

10%

6%

6%

7%

12%

16%

11%

8%

8%

10%

2%

2%

1%

5%

4%

3%

2%

4%

Zdecydowanie tak Raczej tak

FIRMY ZAANGAŻOWANE SYGNATARIUSZE

Atmosfera w firmie

Lojalność pracowników

Przyciąganie i utrzymanie
utalentowanych osób

Zwiększanie różnorodności 
klientów

Ogólna przewaga 
konkurencyjna

Zgodność z prawem

Innowacja i kreatywność 
pracowników

Warunki pracy
18%

8%

10%

14%

6%

18%

8%

8%

46%

24%

26%

8%

28%

28%

36%

34%



33Zarządzanie 
różnorodnościąObserwowane zmiany cd.

Korzyści związane z Zarządzaniem Różnorodnością

Czy od momentu wprowadzenia tych działań zauważył(a) Pan(i) poprawę w poniższych obszarach działalności firmy?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy zaangażowane (n=108). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

22%

16%

18%

16%

14%

22%

10%

39%

37%

33%

24%

36%

24%

27%

25%

30%

30%

34%

37%

34%

36%

8%

11%

9%

13%

7%

7%

10%

5%

3%

7%

10%

5%

7%

13%

2%

2%

3%

5%

1%

5%

4%

Zdecydowanie tak Raczej tak

FIRMY ZAANGAŻOWANE SYGNATARIUSZE

Efektywność pracy i 
współpracy pracowników

Motywacja i zaangażowanie 
pracowników

Satysfakcja pracowników

Relacje z kontrahentem

Wiedza, umiejętności i 
kompetencje pracowników

Postrzeganie firmy jako 
odpowiedzialnej społecznie

Wynik prowadzonej 
działalności

6%

8%

6%

6%

12%

30%

38%

48%

48%

30%

40%

48%

24%



34Zarządzanie 
różnorodnością

?

Potencjalne korzyści / firmy niezaangażowane
Korzyści związane z Zarządzaniem Różnorodnością

Czy widzi Pan(i) potrzebę 
wprowadzenia takich działań?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy niezaangażowane (n=92).

Jak Pan(i) uważa, czy takie działania mogą przynieść korzyści w zakresie 
następujących obszarów działalności firmy?

8%

20%

15%

14%

28%

5%

4%

9%

21%

23%

15%

16%

12%

13%

31%

26%

25%

30%

20%

31%

33%

10%

10%

8%

12%

9%

12%

9%

40%

21%

28%

27%

27%

36%

40%

2%

3%

3%

3%

5%

2%

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak ani nie

Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

FIRMY NIEZAANGAŻOWANE

11%

88%

1%

Tak Nie Nie wiem

Zyski finansowe firmy

Atmosfera w firmie

Wizerunek firmy

Lojalność pracowników

Przyciąganie i utrzymanie 
utalentowanych osób

Zwiększanie różnorodności 
klientów

Ogólna przewaga 
konkurencyjna



Działania z zakresu ochrony zdrowia i poprawy 

dobrostanu pracowników

Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty



36Zarządzanie 
różnorodnościąPolityka ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników

Działania z zakresu ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników

Czy w firmie została opracowana i wdrożona polityka w zakresie ochrony zdrowia pracowników oraz poprawy 
dobrostanu pracowników:

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy zaangażowane (n=200). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

22%

38%

40%

Tak, ma charakter jednolitego dokumentu

Nie

Nie, ale są realizowane konkretne inicjatywy

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE

21%

44%

34%

Tak, ma charakter jednolitego dokumentu

Nie

Nie, ale są realizowane konkretne inicjatywy



37Zarządzanie 
różnorodnościąGrupy interesariuszy / Ogół firm

Działania z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu pracowników

Odpowiadający: Próba ogólnopolska (N=200). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

71%

92%

87%

83%

42%

61%

50%

23%

29%

20%

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE

96%

96%

92%

90%

86%

84%

80%

74%

54%

36%

odsetek odp. „tak” odsetek odp. „tak”

Integrowanie zespołu

Przestrzeganie przepisów prawa pracy

Właściwa organizacja pracy

Poprawa fizycznych warunków pracy i 

wyposażenia stanowiska

Szkolenia pracowników z zakresu 

doskonalenia kompetencji interpersonalnych

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

w miejscu pracy

Partycypacyjny model zarządzania

Programy ochrony zdrowia

Dofinansowania do ubezpieczenia 

zdrowotnego/medycznego członka rodziny 

lub partnera pracownika

Tworzenie koleżeńskich grup wsparcia

Działania Pana(i) firmy w zakresie ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników:



38Zarządzanie 
różnorodnościąPrzeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

Działania z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu pracowników

Odpowiadający: Próba ogólnopolska (n=131). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty (n=42).

56%

58%

49%

60%

87%

2%

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE

81%

86%

71%

69%

83%

2%

odsetek odp. „tak” odsetek odp. „tak”

Na etapie rekrutacji pracowników

Poprzez stworzenie jasnego i przejrzystego 

systemu dostępu do szkoleń

Poprzez stworzenie jasnego i przejrzystego 

systemu dostępu do awansów

Poprzez stworzenie jasnego i przejrzystego 

systemu awansu pracowników

Poprzez stworzenie jasnego i przejrzystego 

systemu wynagrodzeń i nagród

Żadne z powyższych

Działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy w szczególności realizowane w Pana(i) 
firmie?* Przeciwdziałanie:

*Na pytanie odpowiadały tylko firmy, które wskazały, że podejmują działania w zakresie przeciwdziałania 

dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.



Organizacja działań z zakresu ochrony zdrowia 

i poprawy dobrostanu pracowników
Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty



40Zarządzanie 
różnorodnościąOsoba odpowiedzialna

Organizacja działań z zakresu ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników

Czy w Pana(i) firmie/organizacji jest osoba odpowiedzialna za działania z zakresu ochrony zdrowia i poprawy 
dobrostanu pracowników?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy zaangażowane (n=200). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

37%

63%

Tak Nie

40%

60%

Tak Nie

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE



41Zarządzanie 
różnorodnościąPowiązania strukturalne

Organizacja działań z zakresu ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników

Z jakim działem/departamentem jest ona związana?

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE

30%

50%

5%

15%Z Zarządem

Z Komunikacją /

Marketingiem

Z HR

Z Działem Jakości

Z innym

Odpowiadający: Próba ogólnopolska – firmy posiadające osobę 

odpowiedzialną za działania z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu 

pracowników (n=77).

Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – organizacje posiadające osobę 

odpowiedzialną za działania z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu 

pracowników (n=20).

29%

8%

23%

40%

Z Zarządem

Z Komunikacją /

Marketingiem

Z HR

Z Działem Jakości

Z innym

BHP
Firma zewnętrzna

Inne
BHP
Inne



Korzyści związane z działaniami z zakresu ochrony zdrowia 

i poprawy dobrostanu pracowników
Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty



43Zarządzanie 
różnorodnościąObserwowane zmiany

Korzyści związane z działaniami z zakresu ochrony zdrowia i poprawy dobrostanu pracowników

Które korzyści są Pana/i zdaniem efektem realizacji w organizacji działań z zakresu ochrony zdrowia i poprawy 
dobrostanu pracowników:

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy zaangażowane (n=108). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

13%

15%

16%

13%

16%

20%

14%

22%

8%

43%

32%

33%

43%

45%

31%

38%

47%

29%

100%8%

13%

15%

11%

6%

9%

15%

5%

12%

3%

9%

8%

5%

3%

7%

4%

2%

7%

34%

31%

29%

29%

29%

33%

29%

24%

44%

Zdecydowanie tak Raczej tak

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE

Wzrost efektywności i produktywności

Niższa absencja chorobowa 
pracowników

Ograniczenie kosztów absencji 
chorobowych, wypadków przy pracy, 

leczenia

Wyższe zaangażowanie pracowników

Wzrost zadowolenia z pracy

Wzmocnienie marki firmy jako 
pracodawcy

Zmniejszenie stresu związanego z 
pracą

Zwiększenie retencji pracowników

Poprawa atmosfery w pracy i relacji 
między pracownikami 8%

12%

16%

18%

6%

32%

14%

10%

14%

42%

34%

34%

38%

56%

38%

42%

22%

60%



Działania z zakresu WLB

Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty



45Zarządzanie 
różnorodnościąPolityka WLB

Działania z zakresu WLB

Czy w firmie została opracowana i wdrożona polityka w zakresie WLB/równowagi między życiem zawodowym i 
prywatnym?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy zaangażowane (n=200). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

14%

32%
54%

Tak, ma charakter jednolitego dokumentu

Nie

Nie, ale są działania służące WLB

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE

3%

81%

16%

Tak, ma charakter jednolitego dokumentu

Nie

Nie, ale są realizowane konkretne inicjatywy



46Zarządzanie 
różnorodnościąDziałania/Programy WLB

Działania z zakresu WLB

Odpowiadający: Próba ogólnopolska (N=200). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

49%

25%

29%

22%

20%

10%

19%

11%

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE

80%

76%

24%

30%

24%

26%

58%

10%

odsetek odp. „tak” odsetek odp. „tak”

Elastycznych godzin pracy

Pracy zdalnej

Krótszego wymiaru godzin pracy niż 

wynikający z Kodeksu Pracy

Dodatkowych dni wolnych

Dodatkowego dłuższego urlopu

Dodatkowego urlopu na aktywność 

wolontariacką i/lub społeczną

Zwrotu kosztów/dopłaty do dodatkowych 

kart rekreacyjnych/sportowych/kulturalnych

Specjalnych programów zachęcających do 

urlopu tacierzyńskiego w pełnym wymiarze

Z jakich działań/programów dotyczących WLB/równowagi między życiem zawodowym i prywatnym mogą skorzystać 
Pracownicy firmy:



47Zarządzanie 
różnorodnościąDziałania/Programy WLB cd.

Działania z zakresu WLB

Odpowiadający: Próba ogólnopolska (N=200). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

22%

23%

7%

4%

17%

1%

29%

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE

54%

26%

28%

2%

54%

10%

10%

odsetek odp. „tak” odsetek odp. „tak”

Specjalnych udogodnień dla kobiet w ciąży 

oraz rodziców powracających do pracy po 

urlopie rodzicielskim

Udogodnień dla osób zajmujących się 

osobami zależnymi (np. rodzicami, osobami 

przewlekle chorymi)

Zrzeszenia się w ramach sieci wewnętrznych 

(kobiet, mężczyzn, rodzin itp.)

Żłobka lub przedszkola w miejscu pracy

Specjalnie zaaranżowanej przestrzeni w 

biurze

Inne

Żadne z powyższych

Z jakich działań/programów dotyczących WLB/równowagi między życiem zawodowym i prywatnym mogą skorzystać 
Pracownicy firmy:



Organizacja działań z zakresu WLB

Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty



49Zarządzanie 
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Organizacja działań z zakresu WLB

Kto w firmie odpowiada za politykę/działania w zakresie WLB/równowagi między życiem zawodowym i prywatnym?

Odpowiadający: Próba ogólnopolska - firmy zaangażowane (n=200). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

18%

12%

70%

Dyrektor działu HR

Jest specjalne, dedykowane stanowisko

nie wiem

42%

10%

48%

Dyrektor działu HR

Jest specjalne, dedykowane stanowisko

nie wiem

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE



Korzyści związane z działaniami z zakresu WLB

Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty
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Korzyści związane z działaniami z zakresu WLB

Odpowiadający: Próba ogólnopolska (N=200). Odpowiadający: Sygnatariusze Karty - wszystkie organizacje (n=50).

38%

41%

32%

22%

32%

7%

38%

OGÓŁ POLSKA SYGNATARIUSZE

68%

70%

58%

42%

76%

6%

18%

odsetek odp. „tak” odsetek odp. „tak”

Większa motywacja pracowników

Większa satysfakcja pracowników

Większa produktywność pracowników

Wyższa retencja pracowników

Większa atrakcyjność firmy podczas 

procesów rekrutacyjnych

Inne

Żadne korzyści

Czy i jakie korzyści wynikają dla organizacji w związku z realizacją programów/działań z zakresu WLB?



Charakterystyka badanych

Próba ogólnopolska vs Sygnatariusze Karty
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Charakterystyka badanych

83%

17%

81%

19%

86%

14%

16%

14%

70%

Mniej niż 10 pracowników 10 do 49 więcej niż 50

POLSKIE FIRMY:

OGÓŁ

SYGNATARIUSZE

KARTY

POLSKIE FIRMY:

NIEZAANGAŻOWANE
POLSKIE FIRMY: 

ZAANGAŻOWANE

PL
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Charakterystyka badanych

POLSKIE FIRMY:

NIEZAANGAŻOWANE
POLSKIE FIRMY: 

ZAANGAŻOWANE

1%1%

13%

4%

25%

1%
2%

1%
5%

30%

17%

1% 2%

9%

3%

18%

4%
1%

5%34%

23%

Finanse i bankowość Energetyka Budownictwo Transport

Handel FMCG Administracja publiczna Edukacja

Kultura i rozrywka Produkcja/przemysł Usługi odmowa

6%
4%

4%
4%

2%
2%
10%

4%

6%

10%

48%

1%1%

17%

5%

32%

1%
1%

1%4%

25%

1%

SYGNATARIUSZE

KARTY

PL

POLSKIE FIRMY:

OGÓŁ



Dziękujemy za uwagę

81-812 Sopot
ul. Junaków 2

Tel.: (48-58) 550 60 70

Fax: (48-58) 550 66 70
kontakt@pbs.pl
www.pbs.pl


