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Wstęp

idea zarządzania różnorodnością rozwija się 
w ogromnym tempie. To jeden z głównych 
trendów firm społecznie odpowiedzialnych, 
ale przede wszystkim ważny temat społeczny.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat 
stara się wspierać i promować zagadnienia 
związane z różnorodnością w miejscu 
pracy. Przykładem tego są chociażby 
wydane dotychczas publikacje – „Firma = 
różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, 
zarządzanie” (2009) czy „Zarządzanie 
różnorodnością w Polsce” (2009). 
Obecnie przedstawiamy Państwu kolejne 
wydawnictwo poświęcone tematowi 
różnorodności w miejscu pracy. Dotyczy 
ono wdrażania w organizacji zobowiązań 
zapisanych w Karcie Różnorodności.

Karta Różnorodności – europejska 
inicjatywa, której koordynatorem w Polsce 
jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu – 
zobowiązuje swoich sygnatariuszy m.in. 
do zaimplementowania polityki równego 
traktowania i zarządzania różnorodnością, 
prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej 
wśród wszystkich zatrudnionych, aktywnego 
przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi 
w miejscu pracy, a także raportowania  
o podjętych działaniach i upowszechniania 
zarządzania różnorodnością wśród  
partnerów biznesowych i społecznych.

Karta niewątpliwie może stać się pierwszym 
krokiem do wdrożenia oraz uporządkowania 
procesu zarządzania różnorodnością  
w organizacji. Karta nie ocenia, ale zachęca, 
wskazuje kierunki, edukuje, daje narzędzia. 

O procesie jej powstawania oraz korzyściach, 
jakie niesie, mogą Państwo przeczytać  
w publikacji. Dążyliśmy do tego, aby 
przewodnik po Karcie miał charakter jak 
najbardziej praktyczny, stąd znajdą w nim 
Państwo wiele opinii, komentarzy, a także 
dobrych praktyk konkretnych firm i organizacji 
– sygnatariuszy Karty w Polsce.

Serdecznie zapraszam do lektury i przyłączenia 
się do grona sygnatariuszy oraz sympatyków 
Karty Różnorodności.

Mirella Panek-Owsiańska 
prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Promuj różnorodność 

w swoim miejscu pracy!
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ZarZądZanie różnorodnością 
motorem roZWoju 
W unii  europejskiej 

Różnorodność populacji jest coraz 
bardziej charakterystyczną cechą 
współczesnej Europy. Jednocześnie  
w obecnej trudnej sytuacji gospo-

darczej i demograficznej zadaniem Europy 
jest stwarzanie jak najlepszych warunków 
dla zwiększenia konkurencyjności, podwyż-
szanie kwalifikacji pracowników i wspieranie 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Różnorodność to szansa, która przynosi 
korzyści zarówno organizacjom prywatnym 
i publicznym, jak i całemu społeczeństwu. 
Istnieje szereg dowodów i argumentów 
uzasadniających różnorodność w miejscu 
pracy, co pozwala zrozumieć, dlaczego coraz 
więcej europejskich przedsiębiorstw wdraża 
strategie na rzecz różnorodności i równości 
nie tylko ze względów etycznych i prawnych, 
ale również w celu osiągnięcia korzyści 
biznesowych.

Jedną z takich korzyści jest rozszerzenie  
możliwości związanych z rekrutacją i utrzy-
maniem pracowników dzięki korzystaniu  
z różnorodnej puli jak najlepiej wykwalifiko-

wanych osób. Skuteczne środki promowania 
różnorodności pomagają uzyskać dostęp 
do szerokiej bazy talentów, prowadząc do 
większej innowacyjności i tworzenia nowych 
możliwości związanych z marketingiem 
produktów.

Mechanizmy promujące różnorodność  
w miejscu pracy przyczyniają się również  
do poszerzenia bazy klientów i ułatwienia 
dostępu do rynków. Przedsiębiorstwa i klienci  
w Europie stają się coraz bardziej zróżnico-
wani pod względem zapotrzebowania na róż-
norodne produkty i usługi wysokiej jakości. 
Posiadanie zespołu pracowników, który jest 
odzwierciedleniem coraz bardziej zróżnicowa-
nego społeczeństwa, może sprawić, że firma 
będzie skuteczniej reagować na potrzeby 
wynikające z różnorodności potencjalnych 
klientów. 

Dowiedziono, że przedsiębiorstwa o róż-
norodnych zasobach ludzkich, które pro-
mują takie wartości, jak integracja zespołu, 
akceptacja i uczenie się od siebie nawzajem, 
osiągają lepsze wyniki i działają w sposób 
bardziej wydajny, a ich pracownicy wykazują 

większą motywację do pracy i zaangażowanie 
przy zmniejszonej absencji, co w ostatecz-
nym rozrachunku oznacza dla firmy znaczące 
oszczędności.

Różnorodność przyczynia się wreszcie do 
poprawy wizerunku i reputacji przedsiębior-
stwa, co ma również wpływ na ostateczne 
decyzje handlowe i ekonomiczne podejmo-
wane przez klientów w konfrontacji z różnymi 
możliwościami dostępnymi na rynku.

Co więcej, społeczeństwo niezwykle mocno 
popiera działania promujące różnorodność  
w miejscu pracy. Wyniki najnowszego bada-
nia Eurobarometru dotyczącego dyskrymina-
cji1 pokazują, że Europejczycy szeroko popie-
rają: szkolenie pracowników i pracodawców  
w kwestiach dotyczących różnorodności 
(79% respondentów), monitorowanie pro-
cedur rekrutacji (76%) oraz monitorowanie 
struktury zasobów ludzkich (69%).  

Komisja Europejska ma świadomość korzy-
ści płynących z różnorodności w miejscu 
pracy i od kilkunastu lat aktywnie zwalcza 
dyskryminację za pomocą ustawodawstwa, 

Lina PaPamichaLoPouLou, szefowa zespołu polityki przeciwdziałania dyskryminacji i koordynacji działań na rzecz społeczności romskiej, 
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Komisja Europejska

dzięki czemu miliony ludzi może w pełni 
wykorzystywać swój potencjał, a tysiące 
przedsiębiorstw może korzystać z ich talen-
tów. Liczne dyrektywy w sprawie równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu, dostępu 
do towarów i usług oraz ubezpieczenia 
społecznego, dyrektywa w sprawie równego 
traktowania przy zatrudnieniu czy dyrektywa 
w sprawie równości rasowej2 to instrumenty 
prawne, które przyczyniają się do wdrażania 
równości. Najnowszy wniosek legislacyjny 
mający na celu osiągnięcie 40-procentowego 
udziału osób płci niedostatecznie reprezen-
towanej na stanowiskach niewykonawczych 
członków zarządu3 to aktualny przykład 
działań legislacyjnych w tej dziedzinie.

Jednakże same przepisy to jeszcze nie 
wszystko, a odpowiedzialność za wspieranie 
różnorodności spoczywa nie tylko na insty-
tucjach europejskich, ale przede wszystkim 
na państwach członkowskich, organach ds. 
równości, organizacjach pozarządowych, 
przedsiębiorstwach, związkach zawodo-
wych i pracodawcach na szczeblu krajowym. 
Wszyscy oni pełnią ważną rolę w zwalczaniu 

dyskryminacji i we wprowadzaniu różnorod-
ności do struktury zatrudnienia.

W tym kontekście Komisja z zadowole-
niem przyjmuje i wspiera przedsięwzięcia, 
takie jak Karty Różnorodności wdrażane 
w różnych krajach Europy, jako sposób na 
zaangażowanie przedsiębiorstw i organizacji 
w dobrowolne inicjatywy w zakresie różno-
rodności.

Karta Różnorodności to krótki dokument,  
w którym wyszczególniono główne zobo-
wiązania dotyczące tworzenia i akceptacji 
różnorodności w miejscu pracy. Kartę może 
podpisać każda firma lub instytucja niezależ-
nie od swojej wielkości. Karta stanowi zobo-
wiązanie do przestrzegania podstawowych 
zasad równości i poszanowania różnorodno-
ści wszystkich osób w środowisku pracy, bez 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
pochodzenie etniczne, wyznanie czy orienta-
cję seksualną.

Karty Różnorodności funkcjonują przede 
wszystkim jako prywatna inicjatywa firm 
współpracujących z administracją publiczną  

i organizacjami społecznymi, której celem 
jest zwiększanie świadomości na temat ko-
rzyści płynących z różnorodności oraz wpły-
wu różnorodności na poprawę społecznego 
i zawodowego rozwoju kraju. Karty często 
tworzą narzędzia i promują wymianę do-
świadczeń, pomagając przedsiębiorstwom 
w pokonywaniu problemów związanych  
z brakiem wydajności. Jednocześnie poma-
gają docenić różnice, które przyczyniają się 
do tworzenia innowacyjnego i konkurencyj-
nego środowiska w Europie. Obecnie Karty 
Różnorodności podpisało prawie 6500 firm  
i instytucji publicznych z Unii Europejskiej.

Komisja Europejska wspiera europejską 
platformę na rzecz Kart Różnorodności  
w ramach projektu „Wsparcie dla dobro-
wolnych inicjatyw promujących zarządzanie 
różnorodnością w miejscu pracy”4. Platfor-
ma stanowi punkt spotkania dla krajowych 
sygnatariuszy Kart Różnorodności, umożli-
wiający wymianę doświadczeń, najlepszych 
praktyk i narzędzi. Obecnie Karty Różnorod-
ności wdrożono w 12 państwach członkow-
skich UE: w Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, 
Francji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, 
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Niemczech, Polsce, Szwecji i we Włoszech. 
Punktem docelowym jest powołanie orga-
nizacji do spraw wdrażania Karty Różnorod-
ności w każdym kraju europejskim, której 
głównym zadaniem byłoby wspieranie wielu 
cennych praktyk biznesowych.

Najważniejszym i ostatecznym celem  
w przedsiębiorstwie jest nie tylko posiadanie 
pracowników, którzy rozumieją preferencje 
konsumentów czy lepsza koegzystencja 
młodszego i starszego pokolenia, osób różne-

go pochodzenia etnicznego, religii czy orien-
tacji seksualnej. Prawdziwym wyzwaniem 
jest sprawienie, aby różnorodność stała się 
motorem wzrostu dla organizacji zarówno 
w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 
Karty Różnorodności mogą pomóc w reali-
zacji tego zamierzenia.  

Aby rzeczywiście osiągnąć ten cel, istotne  
jest zwiększanie świadomości na temat ko-
rzyści, jakie wiążą się z różnorodnością  
w przedsiębiorstwie, oraz na temat sposobów 

zarządzania różnorodnością. Dlatego  
z ogromnym zadowoleniem przyjmuję wiado-
mość o publikacji Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu – koordynatora Karty Różnorodno-
ści w Polsce – dotyczącej wdrażania Karty 
w organizacjach. Stanowi ona rzeczywisty 
wkład w osiągnięcie wspomnianego celu, 
prezentując sposoby wprowadzania filozofii 
różnorodności w organizacji, wyjaśniając sens 
różnorodności z biznesowego punktu widze-
nia, a także przedstawiając udane przykłady 
Kart Różnorodności z innych krajów Europy.

1  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#393, 20.08.2013
2 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm, 20.08.2013
3  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm, 20.08.2013
4  http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm, 20.08.2013

GeneZa i  europejski kontekst 
k art różnorodności 1

Karty Różnorodności mają ściśle euro-
pejski charakter z kilku powodów.  
Po pierwsze docelowo mają powstać 
we wszystkich krajach Unii Europej-

skiej, po drugie zainicjowane zostały już  
w 12 państwach, po trzecie zaś projekt dzieje 
się pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. 
Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Jednak 
żeby zrozumieć charakter tego projektu, nale-
ży cofnąć się do momentu powstania Kart  
i prześledzić rozwój tego przedsięwzięcia.

Pomysł powołania Karty Różnorodności 
narodził się we Francji w 2004 roku  
w raporcie wydanym przez francuski think 
tank Instytut Montaigne. W publikacji „Les 
oubliés de l’égalité des chances”2 autorstwa 
Yazida Sabega (francuskiego prezesa 
firmy AXA) oraz dziennikarza Laurence’a 
Méhaignerie pojawia się propozycja stwo-
rzenia spójnego dokumentu, który nie tylko 
porządkuje polityki równego traktowania 
w firmach, ale wpływa również na politykę 
państwa, np. poprzez zamówienia publiczne. 
Inauguracja Karty nastąpiła 22 października 
2004 roku, kiedy to 33 firmy, w tym kilka  
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,  

jako pierwsze podpisały Kartę3. Przy współ-
pracy partnerów prywatnych i publicznych  
i wsparciu władz politycznych został założony 
Sekretariat Generalny ds. Karty Różnorodno-
ści, który skupia się na promocji i podnosze-
niu świadomości MŚP i mikroprzedsiębiorstw.

Kolejne Karty Różnorodności pojawiały się 
jako autonomiczne dokumenty, dostosowane 
do specyfiki polityki równego traktowania  
w danym państwie. Jednak zawsze idea  
i kształt projektu nawiązywały do francuskiej 
Karty, która do tej pory jest największą  
i najbardziej rozwiniętą tego typu inicjatywą 
w Europie.

Karta Różnorodności we Francji była pierw-
szym takim dokumentem w Europie i stała 
się inspiracją dla innych krajów – kolejno: 
Brukseli, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Austrii, 
Szwecji, Polski, Luksemburga, Finlandii, Irlan-
dii i Estonii. W kolejnych krajach koordynacji 
projektu podejmowały się różne podmioty 
– zarówno organizacje pozarządowe, jak też 
związki pracodawców, a także partnerstwa 
pomiędzy administracją publiczną a instytu-
cjami pozarządowymi czy biznesowymi.  

W każdym kraju model funkcjonowania Karty 
ma specyficzną formułę i sposób działania. 

Brukselska Karta Różnorodności, mająca 
silne powiązania z administracją publicz-
ną, zawiera zobowiązanie do stworzenia 
i przyjęcia dwuletniego „Planu na rzecz 
różnorodności”. Z kolei Karta Różnorodności 
w Niemczech – jedna z największych pod 
względem liczby sygnatariuszy (ponad 1000 
podmiotów: biznesu, NGO, administracji 
rządowej i lokalnej, landów, szpitali, uczelni  
i innych pracodawców) – objęta jest patrona-
tem Angeli Merkel, kanclerz Niemiec. Part-
nerstwo stworzone w ramach hiszpańskiej 
Karty Różnorodności powołało dedykowaną 
Fundację na rzecz Różnorodności (hiszp. Fun-
dacion para la diversidad), której celem jest 
promowanie Karty Różnorodności w Hiszpa-
nii. Interesująca jest również geneza Kart  
we Włoszech, w Finlandii, Luksemburgu,  
a także w Polsce. Podmioty, które koordynu-
ją projekt w tych krajach, to organizacje po-
zarządowe skupione wokół międzynarodowej 
organizacji CSR Europe; ich głównym celem 
jest promocja i edukacja w zakresie społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. Są to kolejno: 

k a r ta  r ó ż n o r o d n o ś c i  w  e u r o p i e
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1  Rozdział powstał na podst.: Magdalena Andrejczuk, Karta Różnorodności narzędziem wdrażania polityki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie [w:] Odpowiedzialne zarządzanie: Przeobra-
żenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, red. nauk. Jarosław S. Kardas, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012.
2  http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/im_rapport_oublies-de-legalite-des-chances.pdf, 20.02.2012
3  http://www.diversity-charter.com/diversity-charter-history.php, 20.02.2012
4  http://www.diversitycharter.se/, 20.02.2012.
5  Świadomość korzyści biznesowych odnoszonych dzięki europejskim Kartom Różnorodności. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, Komisja Europejska, 2012, s. 6.

Fondazione Sodalitas, Finnish Business  
& Society (FBiS), IMS Luxembourg oraz  
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Austriac-
ka Karta powstała z inicjatywy Federalnej 
Izby Gospodarczej, we współpracy z Izbą 
Gospodarczą w Wiedniu oraz firmą doradczą  
ds. różnorodności – Pauser & Wondrak. 
Szwedzka Karta mówi o realizowaniu  
w każdej organizacji indywidualnej strategii 
różnorodności, która jest wypracowana na 
podstawie sytuacji wyjściowej sygnatariu-
sza4. Idea Karty w Irlandii zaszczepiona  
została przez ekspertkę ds. różnorodności 
Marię Hegarty oraz przedstawicieli takich  
organizacji i instytucji, jak: An Post, Dublin 
Bus, Dublin City University, ESB czy IBEC.  
Interesującym przykładem jest estońska 
Karta Różnorodności, która pojawiła się jako 
najmłodsza do tej pory (stan na wrzesień 
2013) i koordynowana jest przez Tallinn Law 

School – to jak dotąd jedyny przykład uczelni, 
która zajmuje się bezpośrednio tematem 
Karty.

Kolejne organizacje, przy wsparciu Komi-
sji Europejskiej, pracują nad wdrożeniem 
projektu w swoich krajach. Docelowo Karta 
Różnorodności ma być w każdym kraju UE.

Od 2010 roku inicjatywy Kart Różnorodno-
ści z całej Europy połączyły się, tworząc na 
szczeblu unijnym platformę finansowaną 
przez Komisję Europejską w ramach projektu 
„Wsparcie inicjatyw własnych promujących 
zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy 
w całej UE”. Przedstawiciele platform spoty-
kają się kilka razy w roku w celu wymiany po-
mysłów i informacji o najlepszych praktykach 
oraz aby wspierać wprowadzanie zmian  
w Europie. Platforma promuje nowe inicjaty-

wy związane z Kartami Różnorodności  
na terenie Europy, a po oficjalnej inauguracji 
zaprasza się je do członkostwa. Ostatecznym 
celem tego działania jest rozszerzenie platfor-
my na 28 krajów członkowskich5.

Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczeń 
pomiędzy instytucjami zaangażowanymi 
w tworzenie Kart Różnorodności w krajach 
europejskich jest unikatową przestrzenią do 
dzielenia się dobrymi praktykami, pomysłami 
oraz inicjowania działań mających na celu 
edukację i promocję tematu zarządzania róż-
norodnością, jak m.in. publikacje, narzędzia 
czy doroczna konferencja High Level Event. 
Więcej o Platformie tutaj: http://ec.europa.
eu/justice/discrimination/diversity/diversity-
charters/index_en.htm

f a k t y  d o t y c z ą c e  k a r t  r ó ż n o r o d n o ś c i

Państwo Nazwa karty Strona internetowa Organizacje koordynujące Liczba sygnatariuszy  
(stan na wrzesień 2013)

AUSTRIA Charta der Vielfalt chartader-vielfalt.at Federalna Izba Gospodarcza, Wiedeńska 
Izba Gospodarcza i Pauser & Wondrak

> 100

BRUKSELA Charte de la Diversité dans 
l’Entreprise – kCharter voor 
Diversiteit in de Onderneming

diversiteit.irisnet.be Struktura publiczna w ramach  
Terytorialnego Paktu na rzecz  
Zatrudnienia w Brukseli

162

ESTONIA Diversity Enriches erinevusrikastab.ee Tallinn Law School 17

FINLANDIA Monimuotoisuusverkosto fibsry.fi/fi/monimuotoisu-
usverkosto

Finnish Business & Society (FBiS) 25

FRANCJA Charte de la diversité charte-diversite.com IMSEntreprendre  pour la Cité 3000

HISZPANIA Fundación para la diversidad fundaciondiversidad.org Fundacion para la diversidad > 600

IRLANDIA Diversity Charter b.d. IBEC, grupa irlandzkich firm 15

LUKSEMBURG Charte de la Diversité  
Lëtzebuerg

chartediversite.lu Committee of the Diversity Charter 
Lëtzebuerg, IMS Luxembourg

81

NIEMCY Charta der Vielfalt chartader-vielfalt.de Charta der Vielfalt e.V. > 1500

POLSKA Karta Różnorodności kartaroznorodnosci.pl Forum Odpowiedzialnego Biznesu 80

SZWECJA Diversity Charter Sweden diversitycharter.se Charter in Sweden 35

WłOCHY Carta per le pari opportunità  
e l’uguaglianza sul lavoro

cartapariopportunita.it Fondazione Sodalitas (w ramach PPP) > 700

Charte de la Diversité dans 
l’Entreprise – Charter voor 
Diversiteit in de Onderneming 
(Bruksela) 19.12.2005

Fundación para  
la diversidad  
(Hiszpania) 17.03.2009

Diversity Charter 
Sweden (Szwecja) 
2.12.2010

Karta Różnorodności 
w Polsce 14.02.2012

Carta per le pari 
opportunità e l’uguaglianza 
sul lavoro (Włochy)
5.10.2009

Charte de la Diversité 
Lëtzebuerg (Luksemburg)
26.09.2012

Charta der Vielfalt 
(Austria) 26.11.2010

Monimuotoisuusverkosto 
(Finlandia) 3.10.2012

Diversity Charter 
(Irlandia) 5.10.2012

Diversity Enriches  
(Estonia) 1.11.2012

Charta der Vielfalt   
(Niemcy) 1.12.2006

Charte de la diversité 
(Francja) 22.10.2004
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ZarZądZanie różnorodnością  
to sZtuk a pokonyWania barier 

FoB: Pełnomocnik Rządu do SPRaw 

Równego TRakTowania ma Szcze-

góLne zadanie kooRdynacji PoLiTyki 

Równego TRakTowania na SzczeBLu 

kRajowym. 

minister agnieszka kozłowska-raje-
wicz: — Polityka rządu ewoluuje. Zaczyna-
liśmy od pełnomocników ds. rodziny, potem 
ds. równości kobiet i mężczyzn; działali oni 
przy Kancelarii Premiera, ale też w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej. Do 2010 
roku status pełnomocników był regulowany 
rozporządzeniami, a od trzech lat istnieje 
ustawa, zwana w skrócie „ustawą antydys-
kryminacyjną”. Na jej mocy pełnomocnik 
jest powoływany na stanowisko sekretarza 
stanu w Kancelarii Premiera. To najwyższy 
dotychczasowy status dla tego urzędu, 
natomiast nie jest to odrębne minister-
stwo, a biuro nie ma osobnego budżetu.  
W ustawie określone zostały zadania dla 
biura pełnomocnika, z których najważniej-
sze to koordynowanie polityki państwa w 
zakresie aspektów równości. Można powie-
dzieć, że pełnomocnik pełni funkcję „stacji 
przekaźnikowej” –  zbiera i rozsyła sygnały, 
komunikuje się ze wszystkimi ministrami  

i przekonuje ich do działań, które są zawarte 
w tej polityce. To schemat, który zakłada, że 
polityka równego traktowania jest polityką 
horyzontalną, przenika przez wszystkie re-
sorty i w związku z tym nie jest to odrębny 
resort ani wielki pion w resorcie.  

jak w praktyce wygląda praca  
pełnomocnika rządu do spraw  
równego traktowania?

— Jednym z moich głównych zadań jest 
dbanie o to, aby na poziomie legislacyj-
nym problematyka równego traktowania 
została odpowiednio potraktowana; krótko 
mówiąc: żeby nie było nierówności w 
prawie. Mamy dość dobre prawo, chociaż 
pozostało jeszcze kilka luk do wypełnie-
nia, np. w obszarze związków partnerskich 
oraz LGBT; mamy wciąż luki legislacyjne,  
jeśli chodzi o prawa ojców. Moja codzienna 
praca polega na współpracy z ministrami, 
koordynowaniu tych działań, promowaniu 
głównych tez, kluczowych idei współpracy 
z otoczeniem, z NGO. Ten obszar wymaga 
działań interdyscyplinarnych i wielopo-
ziomowych. To bardzo ważne założenie, 
bowiem zupełnie inna jest perspektywa 

ministra, inna zaś urzędnika, który pracuje 
w tym ministerstwie, a jeszcze inna tych, 
którzy kontrolują te urzędy, a więc Rzecz-
nika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywa-
telskich czy też organizacji pozarządowych 
monitorujących stan wykonywania prawa. 
To jest taki model pracy, który uważam 
za najwłaściwszy dla każdego, kto chce 
osiągnąć cel poprzez uprawianie polityki. 
To jest potężne narzędzie, które staram się 
wykorzystywać. 

jakie są najważniejsze kierunki  
i wyzwania w polityce równego  
traktowania w perspektywie  
najbliższych lat?

— Moje wyobrażenie o tym, co jest najpil-
niejsze, próbuję powiązać z rzeczywistością, 
bowiem decyzje o tym, jak wygląda hierar-
chia celów, podejmujemy na podstawie  
kilku przesłanek, m.in. klimatu politycz-
nego, społecznego, poziomu akceptacji 
społecznej, a także zaawansowania prac  
w danej problematyce oraz wcześniejszych 
doświadczeń. Biorąc pod uwagę te różne 
przesłanki, na pierwszym miejscu w naszej 
tegorocznej agendzie mamy ratyfikację 

Rozmowa z Minister AGNIESZKą KOZłOWSKą-RAJEWIcZ, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania  
przeprowadzona przez Magdalenę Andrejczuk i Ewę Wojsławowicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Konwencji o Zapobieganiu i Zwalczaniu 
Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Do-
mowej, Krajowy Program na rzecz Równe-
go Traktowania i Konwencję Bioetyczną.  
Dużo działań podejmujemy też w odnie-
sieniu do funkcjonowania współczesnej 
rodziny. 

Kolejny ważny projekt to kwestia dostępu 
kobiet i mężczyzn do stanowisk decyzyj-
nych, a także kwestia budowy w Polsce 
racjonalnego systemu opieki nad osobami 
zależnymi oraz polityki senioralnej, osób 
starszych.

chciałybyśmy zapytać o środowi-
sko pracodawców. w jakim stopniu, 
według Pani minister,  wprowadzanie 
zmian związanych z zarządzaniem 
różnorodnością w miejscu pracy  
powinno stanowić dobrowolną 
inicjatywę pracodawcy, a co powinno 
być wspierane ustawowo?

— Wszystko zależy od tego, gdzie nakładają 
się interesy państwa i indywidualne interesy 
obywateli. Zarządzanie różnorodnością 
to przykład, gdzie interes państwa idzie 

dokładnie w parze z interesem biznesu,  
czyli pracodawcy, ale także i pracownika/
pracownicy. Sytuacja, kiedy jest pełna 
zbieżność tych interesów, zdarza się nie-
zwykle rzadko. Dlatego nie ma potrzeby, 
żeby regulować to ustawowo, bo nie ma 
potrzeby, by ograniczać ludzi, ich inwencji  
i inicjatywy. Natomiast w takich sytuacjach 
warto budować programy, które wzmacnia-
ją, dofinansowują, zachęcają do korzystania 
z tych rozwiązań.

Zarządzanie różnorodnością pojawiło się  
w USA w latach 60. Nieprzypadkowo 
były to Stany, gdzie występowało duże 
zróżnicowanie, duży poziom wykluczenia 
całych grup społecznych i w związku z tym 
duże marnotrawstwo kapitału. Kiedy my 
mówimy o zarządzaniu różnorodnością, 
mamy na myśli zarządzanie wiekiem i płcią, 
bo to są największe grupy, wobec których 
dochodzi do zróżnicowanego traktowania. 
Równocześnie są to grupy, gdzie stosunko-
wo najłatwiej pokonać barierę. Zarządzanie 
różnorodnością to jest sztuka pokony- 
wania barier, bo łatwo jest powiedzieć,  
że różnorodność się opłaca, że jest wielkim 

potencjałem. To nie budzi wątpliwości. 
Trudno spotkać człowieka, który powie,  
że zróżnicowany potencjał nie daje żadnych 
szans. Daje szanse, ale one nie pojawiają 
się same z siebie. Nie wystarczy zatrudnić 
ludzi w różnym wieku i o różnej płci  
i nagle zespół zacznie dobrze pracować. 
To zupełnie coś innego. Trzeba sobie 
zdawać sprawę, że różnorodność może 
być szansą, ale równocześnie może być 
pułapką i przeszkodą do osiągnięcia celów. 
Różnorodność tworzy sytuacje konfliktu, 
nieufności, które trzeba pokonać. Dopie-
ro pokonanie barier w zróżnicowanym 
zespole pozwala czerpać korzyści. Tego 
właśnie uczy się biznes.

z jakimi barierami spotykają się pra-
codawcy, jeśli chodzi o zarządzanie 
różnorodnością?

— Są to bariery między ludźmi, ale też ba-
riery w świadomości samych pracodawców. 
Chodzi o to, że  przede wszystkim oni sami 
muszą uwierzyć w to, że można czerpać  
z tego zysk, nie tylko wizerunkowy. Dzisiaj 
coraz częściej, szczególnie w dużych 
firmach, podnoszona jest kwestia wize-
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runkowa, bo tak wypada, i to się pośrednio 
przekłada na pieniądze, ale nie tak silnie, 
jak to, co wychodzi w badaniach. Badania 
firm konsultingowych, m.in. catalyst czy 
McKinsey & company, pokazują, że  
w bardzo konkretnych parametrach firmy, 
które są ściśle związane z jej efektami 
ekonomicznymi, w zależności od poziomu 
zróżnicowania zespołów, uzyskuje się lep-
sze wyniki. Wiadomo, że biorąc pod uwagę 
każdą grupę,  która jest narażona na dyskry-
minację, występują pewne prawidłowości, 
mechanizmy wykluczenia. Jeżeli chodzi  
o kobiety na rynku pracy, jeden z aspektów 
dotyczy dostępu do wysokich stanowisk. 
Jeśli chcemy sprawdzić, na ile problem 
występuje w firmie, należy porównać, ile 
kobiet jest na średnim i wysokim szczeblu 
zarządzania, a ile jest w radach nadzorczych 
i zarządach. Odpowiedzi są proste  
i miarodajne. Żeby osiągnąć reprezentację 
kobiet na wszystkich poziomach w organi-
zacji, trzeba mieć całą masę wcześniejszych 
decyzji, procedur, które zaczynają się od 
rekrutacji, dotyczą ofert dla pracowników 
korzystających z urlopów rodzicielskich, 
utrzymywania z nimi kontaktu, a także 

całego systemu zarządzania talentami  
w firmie.  

Pod względem ekonomicznym są to już 
tak dobrze zbadane sprawy i istnieją na 
tyle wyraźne powiązania pomiędzy do-
brym zarządzaniem różnorodnością  
a wynikiem ekonomicznym, że wykazuje 
się je jako kryteria w ocenach firm ratin-
gowych. 

Kolejny obszar, który jest intensywnie 
eksploatowany, to zarządzanie wiekiem. 
Są badania, które mówią o tym, jaki rytm 
pracy ma starszy czy młodszy pracownik.  
W związku z tym wiemy, w jakim dniu  
tygodnia najlepiej robić zebrania dla wszyst-
kich, a nie tylko dla osób młodszych czy 
starszych. Co ciekawe, nie tylko  
z powodu rozpoznawania potencjału, ale  
też z powodów demograficznych – kurcze-
nia się podaży pracowników – firmy coraz 
częściej zauważają, że potrzebują starszych 
pracowników. Nie wystarczy ich zaprosić  
do firmy, ale trzeba być przygotowanym,  
że inaczej widzą, słyszą, posługują się 
sprzętem, ale też inaczej myślą. Ważne, 

żeby wykorzystać silne strony takiego pra-
cownika – jego doświadczenie oraz pokonać 
jego słabości. Podobnie jest z młodą osobą, 
u której po stronie atutów pojawia się np. 
kreatywność oraz otwartość, ale też istotną 
słabością jest brak doświadczenia. Jeżeli się 
zna obie perspektywy i style pracy różnych 
pracowników oraz zbuduje się system, który 
potrafi to umiejętnie wykorzystać, wtedy 
się wygrywa.

jak zatem ocenia pani poziom zarzą-
dzania różnorodnością w polsce  
i praktyki z tym związane?

— To dopiero początek, ale jest grupa 
pracodawców, którzy się tym interesują, 
najbardziej wykorzystując myślenie intu-
icyjne o równości płci, wieku czy statusu 
rodzinnego. Powoli włączamy do tego ko-
lejne aspekty różnorodności – perspektywę 
LGBT, a także osób z niepełnosprawnością. 
O ile istnieje zrozumienie dla barier zwią-
zanych z niepełnosprawnością ruchową, 
to bardzo trudno jest pokonać barierę dla 
niepełnosprawności intelektualnej. Te 
bariery z kolei blokują myślenie o przydat-
ności takiego pracownika. Takim pozytyw-

nym przykładem jest Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, które zatrudnia pracowni-
ków z niepełnosprawnością intelektualną. 
Natomiast większość urzędów skupia się 
na niepełnosprawnościach ruchowych, 
zakładając, że jeśli to jest najwyższy urząd, 
to nie ma możliwości, żeby się tam znalazła 
osoba z niepełnosprawnością intelektu-
alną. Podobnie myślą firmy. Tak się gubi 
potencjał. W Polsce 15% społeczeństwa ma 
ograniczenia, które można zakwalifikować 
jako niepełnosprawność. Jest to ogromna 
rzesza potencjalnych pracowników, ale 
również klientów. Rynek niestety tak tego 
nie postrzega.

Karta Różnorodności pozwala pokonać 
to myślenie, uniknąć zakleszczania się 
w ładnym, zdrowym świecie, który jest 
paradoksalnie bardzo mały. Jeśli nie 
bierzemy pod uwagę wszystkich, to nie 
tylko tracimy jako ludzie, ale tracimy jako 
przedsiębiorcy.

ostatnie pytanie dotyczy karty róż-
norodności. dlaczego warto zostać 
sygnatariuszem karty? 

— Karta Różnorodności po pierwsze zachę-
ca, żeby się zmierzyć z tematem różno-
rodności, po drugie wprowadza bazowe, 
podstawowe reguły postępowania, czyli 
porządkuje procedury. Jest też po to, aby 
nie było nieporozumień na początku.

Podpisanie Karty świadczy o szerokich 
horyzontach i coraz większej dojrzało-
ści społecznej. Jest to także pozytywne 
wydarzenie dla pracowników danej firmy, 
bo pozwala im lepiej się poczuć, lepiej pra-
cować. Daje szansę również organizacji, 
która oczywiście nie przekłada się od razu 
na zysk, bo potrzeba jeszcze umiejętnego 
zarządzania. Ale po spełnieniu tego wa-
runku jest  duża szansa na sukces. 
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ZarZądZanie różnorodnością  
W miejscu pracy – klucZoWe obsZary 

Idea zarządzania różnorodnością zatacza 
coraz szersze kręgi. Pracodawcy dostrze-
gają zróżnicowanie pracowników chociaż-
by pod względem wieku, doświadczenia, 

stylu życia, płci, orientacji seksualnej, pocho-
dzenia kulturowego, wykształcenia, ale też 
stanu zdrowia czy stylu komunikacji. Zaczy-
nają w tę różnorodność inwestować i z niej 
czerpać. Aby to robić skutecznie i świadomie, 
należy przygotować swoją firmę/organizację/
instytucję do zarządzania różnorodnością. 
Warto uświadomić sobie, kto należy do na-
szego zespołu, jakie mamy polityki i praktyki 
wspierające poszanowanie różnorodności 
oraz czy jesteśmy pracodawcą otwartym  
na osoby defaworyzowane na rynku pracy.  
Co ważne, nie każda organizacja jest w stanie 
wprowadzić wszystkie modelowe rozwiązania  
z zakresu zarządzania różnorodnością; często 
też nie ma takiej konieczności – zależy to od 
tego, jakiej jest wielkości, jaką ma kulturę 
organizacyjną, w jakim kontekście społeczno-
-kulturowym działa.  

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi 
(por. Słownik) jest punktem wyjścia na dro-
dze ku zarządzaniu różnorodnością, jednak 

podobnie jak polityki równego traktowania 
(czyli konkretne działania związane z zapo-
bieganiem sytuacjom, w których mogłoby 
dojść do dyskryminacji), jest to element 
obowiązkowy dla pracodawców (rys. 1).

Kolejne etapy wprowadzania zarządzania 
różnorodnością są całkowicie dobrowolne  
i wiążą się zarówno z akcjami pozytywnymi 
(por. Słownik), jak też edukacją antydyskry-
minacyjną i antymobbingową oraz systemem 
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 
związanej z różnorodnością w miejscu pracy. 
W tym wypadku zarządzanie różnorodnością 
można definiować jako proces, ale też system 
zarządzania zasobami ludzkimi.

W dyskusji na temat zarządzania różno-
rodnością ważne jest rozróżnienie dwóch 
poziomów:
 – obszarów zarządzania różnorodnością, 

inaczej grup, wobec których prowadzone 
są główne działania w tym zakresie, albo 
też przesłanek dyskryminacyjnych (cech 
chronionych) 

– konkretnych działań w miejscu pracy  
(rys. 2).

1  Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, s. 8.  
2  Na podstawie Kodeksu pracy (Rozdział II � Równe traktowanie w zatrudnieniu)

� ZARZąDZANIE RóżNORODNOścIą  

to dostrzeżenie różnic między ludźmi w organizacji  

(i poza nią) i świadome rozwijanie strategii, polityk  

i programów, które tworzą klimat dla poszanowania  

i wykorzystania tych różnic na rzecz organizacji. 

Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie 

takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudnio-

na osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym 

może ona w pełni realizować swój potencjał, co 

przyczynia się do sukcesu organizacji1.

polityka 
równego 
traktowania

akcje 
pozytywne

edukacja komunikacja zarządzanie 
różnorodnością

przeciwdziałanie 
dyskryminacji 
i mobbingowi

WYMóG  PRAWNY DZIAłANIA DOBROWOLNE

1 .  p o l i t y k i  r ó w n e g o  t r a k t o w a n i a  a  z a r z ą d z a n i e  r ó ż n o r o d n o ś c i ą

� RóWNE TRAKTOWANIE oznacza niedyskrymi-

nowanie w jakikolwiek sposób, zarówno bezpośred-

nio, jak i pośrednio ze względu na cechę chronioną, 

taką jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdro-

wia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, 

wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, 

przynależność związkową, orientację psychoseksu-

alną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, 

formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe 

typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na 

zachowania dyskryminacyjne2.
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2 .  z a r z ą d z a n i e  r ó ż n o r o d n o ś c i ą  w  m i e j s c u  p r a c y  
    –  p r z e s ł a n k i  d y s k r y m i n a c y j n e  i  d z i a ł a n i a  p o d e j m o w a n e  p r z e z  p r a c o d aw c ó w  

DZIAłANIA 
Z ZAKRESU ZARZąDZANIA  
RóżNORODNOścIą W MIEJScU PRAcy

KULTURA ORGANIZAcyJNA:

— uwzględnianie poszanowania dla różnorodności w wartościach firmy

— kształtowanie przyjaznego, tolerancyjnego „języka organizacji”

— wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami 
równościowymi w firmie

— otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 
marginalizacją na rynku pracy

— powołanie osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji  
i mobbingowi oraz odpowiedzialnego za zarządzanie różnorodnością 

POLITyKI I PROcEDURy:

— polityka/procedura antydyskryminacyjna i antymobbingowa

— polityka równego traktowania i zarządzania różnorodnością

— polityka równej płacy

— włączenie polityk w strategiczny dokument organizacji

ZARZąDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (HR):

— polityka zatrudnienia, rekrutacji uwzględniające politykę równych szans

— dostosowanie miejsc pracy do osób potrzebujących  
    (np. osób z niepełnosprawnościami)

— badanie opinii i potrzeb pracowników/pracownic oraz poziomu zadowolenia  
     z miejsca pracy

— system wynagrodzeń

— programy wsparcia dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji 

— działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego 

KLUcZOWE OBSZARy 
ZARZąDZANIA RóżNORODNOścIą/ 

GRUPy, WOBEc KTóRycH PROWADZONE  
Są GłóWNE DZIAłANIA W ZAKRESIE  
ZARZąDZANIA RóżNORODNOścIą

PRZESłANKI DySKRyMINAcyJNE 

— płeć

— wiek

— (nie)pełnosprawność 

— stan zdrowia 

— rasa

— narodowość 

— pochodzenie etniczne

— 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

— przejrzyste ścieżki kariery i jasne kryteria awansu

— zarządzanie dyspozycyjnością pracownika/pracownicy 

KOMUNIKAcJA WEWNęTRZNA:

— publikowanie informacji o zarządzaniu różnorodnością na stronie intranetowej

— informowanie pracowników o polityce różnorodności i realizowanych w tym temacie działaniach 

— otwarte szkolenia dla pracowników/pracownic na temat zarządzania różnorodnością

— podnoszenie świadomości pracowników/pracownic na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi

MONITORING I RAPORTOWANIE:

— monitoring antydyskryminacyjny i antymobbingowy

— monitoring w obszarze zatrudniania, awansów, szkoleń i wynagrodzeń ze względu na wiek i płeć

— monitoring rotacji pracowników/pracownic

— monitoring i analiza skarg wnoszonych przez pracowników/pracownice

— mierzenie rezultatów zarządzania różnorodnością

— raportowanie podjętych działań i rezultatów

DZIAłANIA ZEWNęTRZNE:

— wrażliwość firmy na różnorodnych klientów

— wybór dostawców/kontrahentów przy uwzględnieniu polityki zarządzania różnorodnością 

— analiza komunikatów reklamowych organizacji pod kątem potencjalnych formuł dyskryminacyjnych

— podpisanie Karty Różnorodności 

— szeroka komunikacja o zarządzaniu różnorodnością w firmie (w tym informowanie interesariuszy)

— prowadzenie dialogu społecznego uwzględniającego zarządzanie różnorodnością

UPOWSZEcHNIANIE ZARZąDZANIA RóżNORODNOścIą W POLScE

— udział przedstawicieli/przedstawicielek organizacji w wydarzeniach poświęconych tematyce różnorodności 

— współpraca z organizacją pozarządową, której misją jest promowanie i edukowanie w zakresie różnorodności

— zintegrowanie komunikowania na temat różnorodności z raportowaniem CSR
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k arta różnorodności W polsce 
od a do Z 

Karta jest pisemnym zobowiązaniem 
podpisywanym przez organizacje, 
które obligują się do wprowadzenia 
polityki równego traktowania i zarzą-

dzania różnorodnością, a także aktywnego 
przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi 
w miejscu pracy.

karTa JeST:
MiĘdzYnarodowa…
Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) 
to międzynarodowa inicjatywa promowana 
przez Komisję Europejską. Tysiące firm,  
organizacji i instytucji podpisało Kartę  
w 12 krajach Unii Europejskiej (Austria, Bel-
gia, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Ir-
landia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja 
oraz Włochy). Prace nad wdrożeniem Karty 
toczą się w kolejnych europejskich krajach. 

…i LokaLna
Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty 
Różnorodności zrodziła się podczas spotkania 
przedstawicieli/przedstawicielek firm z fran-
cuskim kapitałem w maju 2011 roku. Następ-
nie Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz 
z partnerami strategicznymi we wrześniu 
2011 roku zainaugurowało proces tworzenia 
polskiej wersji Karty Różnorodności. 

Szeroko konSULTowana
Polska wersja Karty Różnorodności powstała 
jako rezultat spotkań z reprezentantami/ 
reprezentantkami firm (w tym partnerów 
strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biz-

nesu). Wśród nich były takie firmy, jak: Aviva, 
British American Tobacco, Danone, Deloitte, 
Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwo-
warska, L’Oréal Polska, NUTRICIA, Orange 
Polska, Provident Polska, PwC, Totalizator 
Sportowy i Unilever. 

Treść Karty konsultowana była również z or-
ganizacjami dbającymi o interesy różnych 
grup społecznych narażonych na dyskrymi-
nację: Amnesty International; Federacją na 
rzecz Kobiet i Planowania Rodziny; Fundacją 
Autonomia; Fundacją Feminoteka; Fundacją 
Trans-Fuzja; Helsińską Fundacją Praw Czło-
wieka; Kampanią Przeciw Homofobii; Koalicją 
Karat; Lambda Warszawa; Polskim Forum 
Osób Niepełnosprawnych; Polskim Towarzy-
stwem Prawa Antydyskryminacyjnego; KK 
NSZZ „Solidarność”; Stowarzyszeniem Inter-
wencji Prawnej; Stowarzyszeniem Na Rzecz 
Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób 
Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracow-
nia Różnorodności”; Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego PRO HUMANUM i Towarzystwem 
Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Bardzo ważną rolę w tworzeniu Karty 
odegrała administracja państwowa – Biuro 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego 
Traktowania, Biuro Rzecznika Praw Obywa-
telskich oraz Biuro Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Społecznej.

niezaLeżna
Koordynatorem Karty Różnorodności  
w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu, organizacja pozarządowa zajmująca się 
promocją i upowszechnianiem idei odpowie-
dzialnego biznesu w Polsce.

noBiLiTUJĄca
Patronat honorowy nad projektem objęli:  
minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego 
Traktowania; prof. Irena Lipowicz,  Rzecznik 
Praw Obywatelskich; oraz  Minister Pracy 
i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-
-Kamysz. Projekt polskiej Karty Różnorodno-
ści należy do Europejskiej Platformy Wymia-
ny Doświadczeń przy Dyrekcji Generalnej ds. 
Sprawiedliwości Komisji Europejskiej.

oTwarTa 
Kartę Różnorodności może podpisać każdy 
pracodawca – firma, organizacja pozarządowa, 
instytucja, uczelnia czy jednostka samorządu 
terytorialnego – który dobrowolnie zobowiązu-
je się do poszanowania różnorodności wszyst-
kich osób zatrudnionych i niedyskryminowania 
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 
stan zdrowia, narodowość, tożsamość płciową, 
status rodzinny czy styl życia. 

Pracodawcy, którzy podpisują Kartę Różno-
rodności,  to zarówno duże firmy, międzyna-
rodowe korporacje, małe i średnie przedsię-
biorstwa, jak i organizacje pozarządowe  
i  instytucje publiczne. Każdy pracodawca – 
bez względu na sektor, branżę czy wielkość – 
ma pole do zarządzania różnorodnością  
w swojej organizacji. 

zoBowiĄzUJĄca
Podpisanie Karty niesie ze sobą szereg zo-
bowiązań, takich jak prowadzenie edukacji na 
temat przeciwdziałania dyskryminacji i mob-
bingowi, wypracowanie procedur i polityk an-
tydyskryminacyjnych i antymobbingowych, 

komunikacja o różnorodności, monitoring 
działań oraz raportowanie efektów i rezulta-
tów wdrożenia Karty Różnorodności.

edUkUJĄca i wSPieraJĄca
Karta jest narzędziem wspierającym proces 
zarządzania różnorodnością w organizacji. 
Jest mapą, która wyznacza drogę i wskazuje 
sposoby dotarcia do celu, jakim jest stwo-
rzenie takiego środowiska pracy, w którym 
każdy pracownik/każda pracownica czuje się 
szanowany/szanowana, bezpieczny/bezpiecz-
na i przynależny/przynależna do zespołu. 
W ramach Programu Edukacyjnego Karty 
Różnorodności chętne firmy wymieniają się 
doświadczeniami i dobrymi praktykami. Mają 
również dostęp do narzędzia, dzięki któremu 
mogą raportować kwestie związane z różno-
rodnością. 

doBrowoLna i BezPŁaTna
Podpisanie Karty w Polsce jest dobrowolne  
i bezpłatne.
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Różnorodność jest fundamentalną warto-
ścią współczesnego społeczeństwa. Poli-
tyka równego traktowania i zarządzanie 

różnorodnością przynosi wymierne korzyści 
i wpływa na rozwój oraz innowacyjność or-
ganizacji. Mając na uwadze poszanowanie dla 
różnorodnego, wielokulturowego społeczeń-
stwa oraz kładąc szczególny nacisk na polity-
kę równego traktowania ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, 
rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, 
religię, wyznanie, bezwyznaniowość, prze-

konanie polityczne, przynależność związko-
wą, orientację psychoseksualną, tożsamość 
płciową, status rodzinny, styl życia, formę, 
zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe 
typy współpracy oraz inne przesłanki nara-
żające na zachowania dyskryminacyjne,  
nasza organizacja zobowiązuje się do wdraża-
nia zasad zarządzania różnorodnością i polity-
ki równego traktowania oraz ich promowania 
i upowszechniania wśród wszystkich interesa-
riuszy organizacji. 

MAJąC NA UWADZE POWYŻSZE,  
ZOBOWIąZUJEMY SIę DO: 
– tworzenia atmosfery i kultury organizacyj-

nej, która zapewnia szacunek dla różno-
rodności, poprzez włączanie zarządzania 
różnorodnością, kwestii zarządzania  
wiekiem i równości płci do polityk i proce-
dur stosowanych w naszej organizacji;

– wprowadzenia instytucjonalnych,  
wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań  
w celu rozwoju polityki równego trakto-
wania, w tym wskazania osoby lub zespołu 

koordynującego przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji i mobbingowi w miejscu pracy;

– wypracowania i wdrożenia polityki rów-
nego traktowania i zarządzania różnorod-
nością w miejscu pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, 
dostępu do szkoleń i awansów,  
wynagrodzeń, godzenia obowiązków  
zawodowych z życiem prywatnym  
i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem 
oraz ochrony przed nieuzasadnionym 
zwolnieniem;

– wprowadzenia monitoringu antydyskrymi-
nacyjnego oraz antymobbingowego, a także 
cyklicznej edukacji na temat przeciwdzia-
łania dyskryminacji i mobbingowi,  
w celu podnoszenia świadomości i wiedzy  
na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty 
 i działania skierowane odpowiednio do  
wszystkich osób zatrudnionych, w tym  
w szczególności do kadry zarządzającej;

– prowadzenia dialogu z osobami zatrudnio-
nymi na temat przyjętej polityki zarządza-
nia różnorodnością oraz informowania 

interesariuszy organizacji – w szczególności 
osób zatrudnionych, ale także klientów/
klientek, współpracowników/współpracow-
nic, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, 
dostawców i podwykonawców – o stosowa-
niu modelu zarządzania różnorodnością oraz 
rezultatach takiego podejścia; 

– corocznego raportowania na temat  
podjętych działań i ich praktycznych  
rezultatów;

– promowania i upowszechniania  
zarządzania różnorodnością w Polsce.

Inicjatywa 
stworzenia 
polskiej 
wersji Karty 
Różnorodności 
– spotkanie 
przedstawicieli/
przedstawicielek 
firm  
z francuskim 
kapitałem

Inauguracja 
procesu 
tworzenia Karty 
Różnorodności – 
spotkanie Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu  
z partnerami 
strategicznymi

Prace nad 
tekstem  
Karty – 
zaangażowanie 
środowiska 
biznesu, 
organizacji 
pozarządowych  
i administracji 
państwowej

Minister Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, 
Pełnomocnik Rządu 
do spraw Równego 
Traktowania, i prof. 
Irena Lipowicz, 
Rzecznik Praw 
Obywatelskich, 
obejmują Kartę 
Różnorodności 
patronatem 
honorowym

Inauguracja 
polskiej wersji Karty 
Różnorodności 
podczas konferencji 
w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów; 
uroczyste podpisanie 
Karty przez 
prezesów i prezeski 
14 firm. Grupa 
Orbis partnerem 
konferencji

Orange Polska 
Opiekunem 
Karty 
Różnorodności  
w 2012 roku

Orange Polska 
Opiekunem 
Karty 
Różnorodności  
w 2013 roku

maj wrzesień styczeń 14 lutego grudzieńwrzesień-grudzień 

2011 2012 2013

Karta 
ma już 42 
sygnatariuszy!

14 lutego

Konferencja 
w Biurze 
Rzecznika Praw 
Obywatelskich 
„Polska Karta 
Różnorodności. Rok 
doświadczeń, rok 
wyzwań”; kolejne 
firmy uroczyście 
dołączają do grona 
sygnatariuszy Karty 

czerwiec

Program Edukacyjny Karty 
Różnorodności ma już 16 
członków (British American 
Tobacco, Bank BPH, CEMEX 
Polska, Danone, Deloitte,  
EDF Polska, Grupa Żywiec, 
Kompania Piwowarska, KPMG, 
NUTRICIA, Orange Polska, 
PGNiG, Provident Polska,  
PTC, Grupa Saint-Gobain,  
Totalizator Sportowy)!

wrzesień

Do Karty dołącza 
80. sygnatariusz! 
(dotychczas Kartę 
podpisało 65 firm, 
12 organizacji 
pozarządowych,  
1 uczelnia niepubliczna, 
1 instytucja i 1 podmiot 
administracji publicznej)

o ś  c z a s u  k a r t y  r ó ż n o r o d n o ś c i .  k a m i e n i e  m i l o w e 

t e k s t  k a r t y  r ó ż n o r o d n o ś c i
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marzec

Władysław 
Kosiniak-
Kamysz, Minister 
Pracy i Polityki 
Społecznej 
obejmuje Kartę 
Różnorodności 
patronatem 
honorowym



różnorodność się opł aca 
– korZyści dl a orGaniZacji 
i  społecZeństWa 

różnijmy się pięknie

Karta Różnorodności nie jest 
zwykłym projektem, ale raczej 
procesem zmian, który zrodził się 
z dążenia do podnoszenia jakości 

naszego życia. I jak każda zmiana społeczna, 
niesie wiele dylematów oraz wymaga rozwią-
zywania trudnych problemów. W sensie kon-
stytucyjnym mówimy tu o pewnym napięciu 
między równością i różnorodnością. Równość 
jest tworzeniem bardziej sprawiedliwego spo-
łeczeństwa, w którym każdy może uczestni-
czyć i ma takie same możliwości wykorzysta-
nia swojego potencjału. Różnorodność z kolei 
to uznanie, że każdy jest inny, to budowanie 
kultury pracy, która docenia różnice. Zacho-
wanie równowagi pomiędzy tymi dwoma 
wartościami jest niezwykle ważne, ponieważ 
staje się cennym źródłem innowacyjności  
w życiu zawodowym, gospodarczym i spo-
łecznym.

Różnorodność służy bowiem nam wszyst-
kim. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wy-
daje się, że może szkodzić konkurencyjności, 
to w dłuższej perspektywie z pewnością jest 
opłacalna. Przykładem może być sytuacja, 
w której osoby utalentowane są pozbawiane 

szans na karierę zawodową tylko z powodu 
trudności w poruszaniu się. Jest to ewidentna 
strata dla całego społeczeństwa i marno-
wanie potencjału. Jeżeli chcemy, aby polskie 
gminy i miasta były społecznie innowacyjne, 
to powinniśmy je bezwzględnie zachęcać do 
zawierania klauzul społecznych umożliwia-
jących zatrudnienie osób z niepełnospraw-
nością.

Poszanowanie różnorodności osób za- 
trudnionych oraz niedyskryminowanie  
ze względu na płeć, wiek, niepełnospraw-
ność, stan zdrowia, narodowość, tożsamość 
płciową, status rodzinny czy styl życia – to 
jedna z najważniejszych idei współczesności. 
W pełni popieram Kartę Różnorodności  
i działania na rzecz jej wdrożenia w naszym 
kraju, dlatego z największą satysfakcją 
objęłam ją Honorowym Patronatem  
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

PROF. IRENA LIPOWIcZ, Rzecznik Praw Obywatelskich

Karta Różnorodności powstała z myślą 
o szerzeniu wiedzy na temat korzyści 
biznesowych i społecznych płynących 
z zarządzania różnorodnością  

w miejscu pracy. Prócz edukacji i zwiększenia 

świadomości na ten temat, Karta może mieć 
charakter porządkujący, a także integrujący 
dotychczasowe działania podejmowane  
w zakresie polityk równościowych w kon-
kretnych organizacjach. Poza tym zawiera 

narzędzie służące do wewnętrznej samooce-
ny organizacji, a także wpływa na pozytywne 
postrzeganie organizacji zarówno przez jej 
pracowników, jak i osoby z zewnątrz. 

         korzYści wYnikaJĄce z PodPiSania 
karTY Przez organizacJĘ: 
 – rozpoczęcie dyskusji i dialogu na temat różnorodności
 – rozszerzenie kategorii różnorodności na nowe grupy pracowników
 – wyjście poza polskie prawodawstwo (kodeks pracy, ustawa  

równościowa) 
 – szeroka współpraca międzysektorowa (biznes – administracja  

publiczna – NGO)
 – przełożenie zapisów Karty na realne działania
 – wzrost świadomości innych organizacji w kwestii różnorodności
 – budowanie/wzmacnianie wizerunku organizacji odpowiedzialnej  

i zaangażowanej w sprawę równego traktowania w miejscu pracy 
 – zanalizowanie miejsca pracy pod względem różnorodności –  

wskaźniki wypracowane w ramach Karty Różnorodności  
pozwalają na monitorowanie zarządzania różnorodnością  
na poziomie operacyjnym, audytu oraz monitoringu działań

 – podjęcie zobowiązania, które implikuje rewizję własnych polityk
 – dołączenie do grona organizacji, które są liderami w zakresie  

zarządzania różnorodnością w Polsce. 

Niewątpliwie zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy może przy-
nieść wymierne korzyści biznesowe, niemniej dużo ważniejsze wydają 
się profity dla społeczeństwa i jego obywateli. 

         korzYści SPoŁeczne zwiĄzane  
z wdrożenieM zaSad karTY  
różnorodności w MieJScU PracY: 
 – zwiększenie szans na rynku pracy osób wykluczonych społecznie  

i zagrożonych dyskryminacją (których zatrudnienie prowadzi  
do odciążenia budżetu państwa)

 – większa integracja społeczna
 – zmniejszenie rozwarstwienia społecznego
 – zwalczanie stereotypów i wzrost tolerancji w społeczeństwie
 – lepsze rozumienie potrzeb różnorodnych klientów/klientek
 – przyczynianie się do budowy bardziej otwartego społeczeństwa
 – wskazywanie dobrych praktyk i upowszechnianie wśród obywateli 

standardów związanych z poszanowaniem różnorodności.
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jak Zostać syGnatariusZem 
k arty różnorodności 

Karta Różnorodności w Polsce jest 
inicjatywą otwartą dla wszystkich 
pracodawców. Każda organizacja 
może dołączyć do grona sygnatariu-

szy bezpłatnie i dobrowolnie. 

Podjęcie decyzji o podpisaniu Karty może 
przebiegać według następujących scenariuszy:

s c e n a r i u s z  1

s c e n a r i u s z  2

Krok 1. 
Organizacja ma już wprowadzoną  

politykę równego traktowania

SyGNATARIUSZ: 
Decyzja o podpisaniu KR

FOB: 
Dołączenie organizacji 

do grona sygnatariuszy

Wypełnienie formularza na stronie 
kartaroznorodnosci.pl/pl/ankieta-dla-sygnatariuszy-kr

1. Wysłanie wiadomości o zakwalifikowaniu organizacji  
do grona sygnatariuszy - wraz z logo i tekstem Karty

2. Dodanie organizacji do grona sygnatariuszy Karty  
na stronie www.kartaroznorodnosci.pl

Krok 2. 
Organizacja wprowadza politykę  

równego traktowania

Krok 2. 
Podpisanie Karty Różnorodności 

i komunikacja na ten temat

Krok 1. 
Podpisanie Karty Różnorodności 

i komunikacja na ten temat

Krok 3. 
Efektywne rozwijanie tematu 

zarządzania różnorodnością w organizacji

Krok 3. 
Efektywne rozwijanie tematu 

zarządzania różnorodnością w organizacji

Organizacja, która zdecyduje się na dołącze-
nie do grona sygnatariuszy, powinna zgłosić 
się poprzez stronę Karty. Proces podpisywa-
nia Karty Różnorodności przedstawiony jest 
na schemacie obok (rys. 3).

Sygnatariusz Karty

SyGNATARIUSZ: 
zorganizowanie własnego podpisania Karty  
Różnorodności w ramach organizacji  
(wyłącznie od organizacji zależy charakter wydarzenia)

SyGNATARIUSZ: 
szerokie poinformowanie 
o podpisaniu Karty
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Program Edukacyjny Karty

SyGNATARIUSZ: 
dołączenie do nieobowiązkowe-
go, płatnego Programu Eduka-
cyjnego Karty Różnorodności

FOB: 
zorganizowanie 
uroczystego 
podpisania Karty

FOB: 
zorganizowanie działań 
edukacyjnych w ramach programu 
i udostępnienie narzędzia do 
raportowania kwestii różnorodności

KAżDy SyGNATARIUSZ MA W OBOWIąZKU:

coroczne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej: www.kartaroznorodnosci.pl dotyczącej rezultatów wprowadzania Karty Różnorodności  
w organizacji. Jeśli organizacja w ciągu dwóch lat od podpisania Karty nie wypełni ankiety, zostaje wykluczona z grona sygnatariuszy.

3 .  p r o c e s  p o d p i s y w a n i a  k a r t y  r ó ż n o r o d n o ś c i



skutecZne ZarZądZanie 
różnorodnością W miejscu pracy  
– Wsk aZóWki syGnatariusZy k arty 

różnorodność, np. w regulaminie pracy,  
kodeksie etyki – ewa rzeczkowska,  
deloitte

 
– Warto włączyć  zarządzanie różnorodno-

ścią, kwestie zarządzania wiekiem i równo-
ści płci do polityk i procedur stosowanych 
w naszej organizacji, w tym do strategicz-
nych dokumentów firmy
Wcześniej dobrze jest przeprowadzić analizę 
struktury firmy ze względu na płeć i wiek,  
i inne wymiary różnorodności na wszystkich 
poziomach zaszeregowania pracowników 
 – malwina fidyk, menedżerka ds. csr  
i różnorodności, bank bph

– Każdy pracownik/Każda pracownica  
powinien/powinna wiedzieć o politykach  
i działaniach z zakresu zarządzania różnorod-
nością, podejmowanych przez organizację
Podczas wdrożenia do pracy (tzw. induc-
tion) każdy nowy pracownik dowiaduje się, 
że podpisaliśmy Kartę Różnorodności  
i poznaje nasze działania w zakresie zarzą-
dzania różnorodnością  – gabriela bar, 
kierownik ds. komunikacji i csr, british 
american tobacco

 – Warto poznać lepiej pracowników i pra-
cownice – przeprowadzić z nimi konsultacje, 
zbadać ich potrzeby

– Kulturę organizacyjną buduje również inte-
gracja i wspólne spędzanie czasu – warto 
postarać się, by spotkania tego typu zawsze 
odbywały się w duchu tolerancji  
i poszanowania drugiego człowieka.

WproWadzenie inSTY-
TUcJonaLnYch, we-
wnĄTrzorganizacYJ-
nYch rozwiĄzań W celu 
rozWoju polityki róWne-
go traktoWania, W tym 
Wskazanie osoby lub 
zespoŁu koordynującego 
przeciWdziaŁanie dyskry-
minacji i mobbingoWi  
W miejscu pracy

 – Polityka równego traktowania nie może 
być martwym zapisem – powinna wiązać 
się z konkretnymi działaniami i rozwiązania-
mi wewnątrz organizacji

Mówienie o konieczności posiadania  
i wdrożenia polityki równego traktowania  
i zarządzania różnorodnością to jedno,  
ale warto też wychodzić dalej, poza polityki. 
Należy tworzyć kulturę organizacyjną  
i budować świadomość wśród pracowników, 
otworzyć się na działanie i pomysły innych 
firm – maria sieklucka, specjalista  
ds. csr, provident polska

– Warto powołać osobę lub zespół odpo-
wiedzialny za kwestie przeciwdziałania 
dyskryminacji i mobbingowi oraz  
zarządzania różnorodnością 
Ważnym elementem jest stworzenie interdy-
scyplinarnego zespołu odpowiedzialnego za 
wdrożenie Karty Różnorodności w organiza-
cji, w skład którego wchodziliby specjaliści  
z różnych obszarów, w tym rekrutacji, wyna-
grodzeń i świadczeń pozapłacowych oraz CSR 
– agnieszka jankowska, grupa żywiec

Wyznaczenie interdyscyplinarnego zes-
połu pomoże nam w dotarciu do większej 
liczby pracowników – agata prandzioch, 
kierownik ds. zarządzania zasobami 
ludzkimi, nutricia

1
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Karta Różnorodności jest doskona-
łym narzędziem wspomagającym 
organizację we wdrażaniu polityki 
równościowej i zarządzania różnorod-

nością. Stworzona jako wynik pracy eksper-
tów i ekspertek z różnych środowisk, porusza 
najważniejsze kwestie zarządzania różnorod-
nością ujęte w ramach 7 zobowiązań zawar-
tych w jej treści. Zobowiązania te odnoszą 
się do konkretnych działań, które powinny 
być podjęte przez pracodawcę wrażliwego  
na różnorodność w swojej organizacji. 

Przykłady działań, dobre praktyki i reko-
mendacje dotyczące wdrażania zobowiązań 
zostały zaproponowane przez przedstawi-
cieli/przedstawicielki firm – sygnatariuszy 
Karty, takich jak Bank BPH, British American 
Tobacco, CEMEX Polska, Deloitte, Grupa  
Żywiec, NUTRICIA, Orange Polska (Opiekun 
Karty Różnorodności w 2013 roku), Provident 
Polska, PGNiG oraz Totalizator Sportowy 
podczas spotkania „Wdrażanie Karty Różno-
rodności w miejscu pracy”, zorganizowanego 
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  
w kwietniu 2013 roku.

 

Tworzenie aTMoSferY  
i kULTUrY organiza-
cYJneJ, która zapeWnia 
szacunek dla różnorod-
ności, poprzez WŁączanie 
zarządzania różnorod-
nością, kWestii zarzą-
dzania Wiekiem i róW- 
ności pŁci do PoLiTYk  
i ProcedUr SToSowanYch 
w naSzeJ organizacJi

 – Warto przyjrzeć się naszej kulturze orga-
nizacyjnej (jakie mamy wartości, jaka jest 
nasza wizja i cele, czy budujmy atmosferę 
otwartości i tolerancji w organizacji)
W przypadku firm międzynarodowych może 
się zdarzyć, że to naczelne kierownictwo fir-
my ustanawia globalną politykę dotyczącą 
różnorodności, która potem jest wdrażana 
w poszczególnych krajach, w tym w Polsce 
– ewa rzeczkowska, rzecznik prasowy, 
deloitte

 – Konieczne jest zbadanie, na jakim etapie 
jest nasza organizacja (należy zrobić audyt 

wewnętrzny – zbadać strukturę zatrudnie-
nia, przeanalizować istniejące polityki  
i procedury)

– Kluczowe jest wzmacnianie świadomości 
menedżerów i menedżerek na temat posza-
nowania różnorodności – przykład idzie  
z góry, a zatem osoby zarządzające powin-
ny być wrażliwe na różnorodność i dbać  
o poczucie bezpieczeństwa i przynależności 
do zespołu każdego/każdej z jego człon-
ków/członkiń

– Polityka zarządzania różnorodnością powin-
na być przyjęta przez zarząd
Kluczowe dla prowadzenia projektu  
wdrażania różnorodności jest  pozyskanie 
kadry zarządzającej – agnieszka  
jankowska, kierownik ds. rekrutacji 
i budowania wizerunku pracodawcy, 
grupa żywiec

 – Należy też zweryfikować, czy organiza-
cja ma stworzone polityki i procedury 
antydyskryminacyjne, polityki równego 
traktowania i zarządzania różnorodnością
Oceń, jakimi zasobami dysponujesz we-
wnątrz firmy. Może się zdarzyć, że w firmie 
obowiązują już spisane zasady promujące 



– W większych organizacjach warto rozważyć 
również powołanie Komisji Etyki wspie-
rającej proces rozwoju polityki równego 
traktowania

– Dobrze jest opublikować/rozpromować  
Kodeks Etyki, politykę równego traktowa-
nia i zarządzania różnorodnością – tak by 
wszyscy pracownicy/wszystkie pracownice 
znali/znały ich zapisy i wiedzieli/wiedziały, 
gdzie ich szukać
W Grupie EDF mamy  Kodeks Etyki, który 
zobowiązuje nas  m.in. do poszanowania 
innych i ich praw,  równego traktowania, 
akceptacji różnic i odpowiedzialnego trak-
towania współpracowników i kontrahen-
tów. Wdrażamy Politykę Antymobbingową 
i Antydyskryminacyjną; powołany został 
Rzecznik Praw Pracowniczych – malwina 
faliszewska, koordynatorka projektu 
różnorodności, edf polska

– Warto dać pracownikom/pracownicom 
możliwość anonimowego zgłaszania 
przejawów dyskryminacji w miejscu pracy 
(np. stworzyć telefoniczną linię zaufania, 
powołać osobę zaufania publicznego)
Z perspektywy rozwoju polityki równego 
traktowania, niezwykle cenne jest stwo-
rzenie kanału do anonimowego zgłaszania 
zachowań dyskryminacyjnych oraz powo-
łanie obiektywnego gremium/komisji do 
ich rzetelnego rozstrzygania – marcelina 
pytlarczyk, główny specjalista  
ds. csr, komunikacja korporacyjna  
i csr, orange polska

WypracoWanie i Wdro-
żenie polityki róWnego 
traktoWania i zarządza-
nia różnorodnością  
W miejscu pracy, ze szcze-
gólnym uWzględnieniem 
obszaróW: rekrUTacJi, 
doSTĘPU do SzkoLeń  
i awanSów, wYnagro-
dzeń, godzenia oBowiĄz-
ków zawodowYch  
z żYcieM PrYwaTnYM 
i rodzinnYM, ochronY 
Przed MoBBingieM oraz 
ochronY Przed nieUza-
SadnionYM zwoLnienieM

 – Organizacja powinna wypracować jasne 
kryteria rekrutacji, wynagrodzeń, dostępu 
do szkoleń i awansów – muszą one odnosić 
się do polityki równego traktowania
Wszyscy pracownicy w Providencie mają 
równy dostęp do szkoleń wewnętrznych 
podnoszących kompetencje i umożliwiają-
cych rozwój osobisty. Szkolenia są dobiera-
ne na podstawie rocznej oceny pracownika 
„Oceń i doceń” – maria sieklucka,  
provident polska

Z każdym pracownikiem naszej firmy,  
bez względu na to, na jakim szczeblu w orga-
nizacji pracuje, przeprowadzamy rozmowę 
na temat jego rozwoju w firmie, a na jej 
podstawie tworzymy Indywidualny Plan 
Rozwoju Pracownika – agata prandzioch, 
nutricia

 – Zawsze należy pamiętać, że równe trakto-
wanie nie oznacza takiego samego trakto-
wania, i stosować tę zasadę chociażby przy 
przygotowywaniu miejsc pracy czy przy 
ocenie pracowników/pracownic

 – W procedurach dotyczących cyklu życia pra-
cownika/pracownicy warto nawiązać do zobo-
wiązań zawartych w Karcie Różnorodności 

 – Warto podjąć działania wspierające godze-
nie życia zawodowego i prywatnego  
(np. elastyczny czas pracy, skrócony ty-
dzień pracy, praca z domu, dzielenie się pra-
cą, telepraca, program integrujący podczas 
dłuższej nieobecności w pracy, opieka nad 
dzieckiem w miejscu pracy, płatny urlop 
opiekuńczy dla pracowników/pracownic 
mających pod opieką osoby starsze)

 – Warto zaproponować w organizacji 
świadczenia i programy wsparcia wyrów-
nujące szanse różnych grup pracowników/
pracownic (np. ze względu na wiek, status 
rodzinny, płeć)
Oferując różnego typu benefity dla rodzin 
pracowników, warto uwzględniać nie tyko 
mężów/żony, ale też partnerów/partnerki – 
gabriela bar, british american tobacco

 – Pracownicy/Pracownice mogą podejmować 
inicjatywy związane z praktykami równo-
ściowymi w firmie – dobrze jest ich/je  
w tym wspierać i mobilizować do tego typu 
działalności

 – Każdy nowy pracownik/Każda nowa  
pracownica, rozpoczynając pracę, powi-
nien/powinna zostać poinformowany/
poinformowana o polityce zarządzania 
różnorodnością i kwestiach etycznych  
w organizacji

3  – W środowisku osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym (np. osób z niepeł-
nosprawnościami) tkwi wielki, niewyko-
rzystany potencjał – warto go dostrzec 
i przygotować firmę na zatrudnienie 
różnorodnych pracowników
Polecam rozpoczęcie współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi, które aktywizują 
zawodowo osoby z niepełnosprawnościa-
mi – gabriela bar, british american 
tobacco

WproWadzenie monito-
ringu antydyskrymi-
nacyjnego oraz anty-
mobbingoWego, a także 
cYkLiczneJ edUkacJi na 
TeMaT PrzeciwdziaŁania 
dYSkrYMinacJi i MoBBin-
gowi W celu podnoszenia 
śWiadomości i Wiedzy na 
ten temat poprzez szko-
lenia, Warsztaty i dzia-
Łania skieroWane odpo-
Wiednio do Wszystkich 
osób zatrudnionych,  
W tym W szczególności 
do kadry zarządzającej

 – Organizacja powinna prowadzić monitoring 
antydyskryminacyjny i antymobbingowy 
oraz na bieżąco reagować na niepokojące 
sygnały w miejscu pracy
W ramach regularnego monitoringu warto 
badać opinie pracowników – przekazane ano-
nimowo mogą bardzo dużo powiedzieć  

o funkcjonowaniu poszczególnych zespołów – 
marcelina pytlarczyk, orange polska

Bierna polityka personalna nie zapewnia 
równości szans i dlatego co pewien czas 
przeprowadzamy kontrole efektywno-
ści zasad postępowania wobec zasobów 
ludzkich, a jeżeli okazuje się to konieczne, 
są zmieniane procedury, żeby zapobiec 
jakimkolwiek aktom dyskryminacji i aby 
dostosować politykę personalną do nowych 
wymagań prawnych – maria sieklucka, 
provident polska

 – Pracownicy/Pracownice powinni/powinny 
widzieć i rozumieć zmiany, które zachodzą 
w organizacji w związku z wdrażaniem/
rozwijaniem zarządzania różnorodnością, 
dlatego też niezwykle ważne są akcje budu-
jące świadomość wszystkich zatrudnionych 
(nawet te z pozoru drobne)
Istotą zarządzania różnorodnością jest jej 
wykorzystywanie w działaniach bizne-
sowych. To, że się różnimy – mamy inne 
doświadczenia, wykształcenie, pracowali-
śmy w różnych miejscach, jesteśmy w innym 
wieku – wszystko to sprawia, że razem jako 
firma stajemy się lepiej przygotowani na 
wyzwania. Myślę, że ważne jest podnosze-
nie świadomości pracowników na ten temat. 
Pomaga to w budowaniu dobrych relacji 
oraz atmosfery pracy. Poszanowanie róż-
norodności to dla mnie także troska o język, 
jakiego używamy, np. zwracanie uwagi  
w dokumentach wewnętrznych na końcówki 
żeńskie i męskie  (uczestniczki/uczestnicy) 
– olga pełka, specjalista ds. szkoleń, 
totalizator sportowy sp. z o.o.

 – Dobrym pomysłem jest prowadzenie 
szkoleń dla pracowników/pracownic z te-
matyki różnorodności oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji, a także wdrożenie obowiąz-
kowych e-learningów
Warto wprowadzić obowiązkowe szkolenia 
„na wejście" i w trakcie zatrudnienia zakoń-
czyć ten proces  jakąś formą sprawdzenia 
wiedzy – marcelina pytlarczyk, orange 
polska

 
– Nieformalne sposoby edukacji mogą odgry-

wać wielką rolę w budowaniu pozytywnej 
atmosfery wokół tematu różnorodności  
w organizacji, dlatego dobrze jest propono-
wać pracownikom/pracownicom spotkania 
wielokulturowe, obchody różnorodnych 
dni, konkursy związane z tematem itp. 
Nauka poprzez zabawę czyni cuda. Zwraca 
uwagę na temat, angażuje. W ramach wdro-
żenia Karty Różnorodności zorganizowali-
śmy dla pracowników konkursy fotograficz-
ne oraz eventy, np. „Dzień Etyki w Biznesie” 
czy też „Tydzień różnorodności kulturowej”. 
Część z nich powtarzamy co roku. Wszystkie 
akcje są pomysłami interdyscyplinarnego 
zespołu ds. różnorodności, który pomaga 
nam w dotarciu do większej liczby pracowni-
ków – agata prandzioch, nutricia

4

2928



proWadzenie diaLogU  
z oSoBaMi zaTrUdnio-
nYMi na temat przyjętej 
polityki zarządzania 
różnorodnością oraz 
inforMowanie inTere-
SariUSzY organizacji 
– W szczególności osób 
zatrudnionych, ale tak-
że klientóW/klientek, 
WspóŁpracoWnikóW/
WspóŁpracoWnic, part-
neróW biznesoWych, 
akcjonariuszy, dostaW-
cóW i podWykonaWcóW 
– o stosoWaniu modelu 
zarządzania różnorod-
nością oraz rezultatach 
takiego podejścia 

 – Na każdym etapie zarządzania różnorod-
nością bardzo ważny jest dialog z pracowni-
kami/pracownicami – polityka zarządzania 
różnorodnością musi być spójna z celami 
firmy i odnosząca się do rzeczywistych 
potrzeb zatrudnionych
W zarządzaniu różnorodnością kluczowe 
jest zidentyfikowanie i dobranie kierunku 
działań, dostosowane do strategii firmy  
i potrzeb pracowników. Każdy z pracowni-
ków ma własne doświadczenia związane 
z tematem różnorodności, warto więc je 
poznać i na tej podstawie wypracować  
rozwiązania – malwina fidyk, bank bph

Wszyscy pracownicy powinni być poinfor-
mowani na temat istniejących w organizacji 

procedur i polityk z zakresu równych praw  
i różnorodności już w pierwszym dniu pracy 
(a wcześniej także na etapie rekrutacji)  
np. poprzez wewnętrzny kurs online,  
broszurę informacyjną lub rozmowę  
z bezpośrednim przełożonym. Z jednej stro-
ny chroni to pracownika przed nieuzasadnio-
ną dyskryminacją, a także uświadamia mu, 
jakie są oczekiwania względem jego pracy  
w tym zakresie – np. stosowanie  
odpowiednich klauzul w umowach z podwy-
konawcami, branie pod uwagę szczególnych 
kryteriów przy wyborze dostawców. 
Komunikację należy kontynuować rów-
nież w późniejszych etapach zatrudnienia, 
wykorzystując do tego celu intranet, maile 
czy spotkania wewnętrzne, aby na bieżąco 
informować pracowników o zmianach czy 
postępach i przypominać im, w jakiej organi-
zacji pracują – karolina szlasa, head  
of communications, british council

 – Trzeba pamiętać, że zarządzanie różnorod-
nością w firmie to proces – dzięki konsul-
tacjom z pracownikami/pracownicami ma 
on szansę stać się skutecznym narzędziem 
zmian HR-owych i budowania kultury całej 
organizacji
Zaangażuj pracowników/menedżerów  
z wielu obszarów – im więcej osób będzie się 
czuło „właścicielem” tematu, tym łatwiej 
będzie budować świadomość i realizować 
działania –  malwina fidyk, bank bph

 – Warto informować interesariuszy o przyję-
tej przez nas polityce zarządzania różno-
rodnością i zachęcać do podejmowania 
podobnych działań 

W procesie rekrutacji zachęcamy agencje 
pracy, z którymi współpracujemy, do przy-
łączenia się do inicjatywy Karty Różnorod-
ności i zobowiązujemy je do prezentowania 
nam równej liczby kobiet i mężczyzn jako 
kandydatów do pracy. Zaprosiliśmy naszych 
największych kontrahentów do siedziby 
naszej firmy i opowiedzieliśmy im o naszym 
podejściu do etyki w biznesie, zachęcając 
ich do podobnych działań – agata  
prandzioch, nutricia

 – Warto rozważyć również wprowadzenie 
procedur wymagających od dostawców 
i kontrahentów wdrożenia zasad polityki 
antydyskryminacyjnej w miejscu pracy
Grupa Żywiec prowadzi weryfikację kluczo-
wych dostawców pod względem przeciw-
działania dyskryminacji, zobowiązując 
dostawców/podwykonawców do podpisania 
Kodeksu Dostawców – joanna  
węgrzynowska, specjalista ds. odpowie-
dzialności społecznej, grupa żywiec

coroczne raPorTowanie 
podjętych dziaŁań  
i ich praktycznych  
rezultatóW

 – Zobowiązanie się do zarządzania różno-
rodnością w organizacji pociąga za sobą 
konieczność mierzenia rezultatów podję-
tych działań i raportowania
W Orange Polska zarządzanie różnorod-
nością wpisane jest w strategię społecznej 
odpowiedzialności biznesu na lata 2013-
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2015, i tak np. jednym z naszych celów jest 
utrzymanie 35 % kobiet na stanowiskach 
menedżerskich do 2015 roku. Kluczowe 
jest regularne monitorowanie przyjętych 
wskaźników w ciągu roku, poprzez stałą 
weryfikację osiąganych wyników. Taka 
kontrola pozwala również dostatecznie  
szybko reagować – marcelina pytlarczyk, 
orange polska 

Weryfikacja dotychczasowych działań 
pomaga określić, gdzie należy jeszcze 
popracować nad kwestiami zarządzania 
różnorodnością w organizacji – joanna 
węgrzynowska, grupa żywiec

Warto wyznaczyć kluczowe wskaźniki efek-
tywności (KPI) zarządzania różnorodnością 
i z ich pomocą mierzyć stopień realizacji 
celów – gabriela bar, british american 
tobacco

Plan działania, cele oraz sposoby mierzenia 
efektywności naszych działań dotyczących 
zarządzania różnorodnością ujęte mamy 
w strategii Działu Personalnego – agata 
prandzioch, nutricia

 – Wynikający z Karty Różnorodności 
obowiązek corocznego raportowania oraz 
proponowane przez nią narzędzia mogą 
ułatwić ten proces
Narzędzie do raportowania pomogło nam 
zmapować obszary, gdzie możemy zintensy-
fikować działania związane z zarządzaniem 
różnorodnością – jarosław herrmann, 
kierownik ds. odpowiedzialności  
społecznej, grupa żywiec

Jednym z zobowiązań wynikających z pod-
pisania Karty Różnorodności jest coroczne 
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczą-
cej rezultatów wprowadzania zasad Karty  
w organizacji. Ankieta zawiera 20 pytań – 
dotyczą one struktury zatrudnienia, wdrożo-
nych polityk równościowych, działań skiero-
wanych do konkretnych grup, monitoringu  
i raportowania kwestii różnorodności, a także 
oceny stopnia realizacji zobowiązań Karty 
oraz wskazania konkretnych działań zrealizo-
wanych w ostatnim roku. Do wypełnienia an-
kiety zobowiązani są wszyscy sygnatariusze 
Karty Różnorodności. Ankietę można znaleźć 
na stronie www.kartaroznorodnosci.pl

Dodatkowo w ramach Programu Edukacyjne-
go Karty eksperci i ekspertki w dziedzinie za-
rządzania różnorodnością (Magdalena Andrej-
czuk, Magdalena Gryszko, dr Ewa Lisowska, 
Mirella Panek-Owsiańska, Marta Rawłuszko, 
Bartłomiej Roch Remisko oraz przedstawicie-
le/przedstawicielki firm z Programu Edukacyj-
nego Karty) wypracowali narzędzie służące 
do wewnętrznego raportowania wyników 
zarządzania różnorodnością. Narzędzie jest 
mechanizmem do samoewaluacji, ale też 
edukacji. Składa się z 60 pytań opatrzonych 
komentarzami, definicjami i poradami. Doty-
czy obszarów poruszonych w punktach Karty. 
Po wypełnieniu kwestionariusza organizacja 
otrzymuje raport końcowy, który może posłu-
żyć jako podsumowanie kwestii zarządzania 
różnorodnością w firmie. Dodatkowo na pod-
stawie wypełnionych ankiet przygotowywany 
jest raport porównawczy, będący doskonałym 
punktem do innych firm i branż.

Warto również wspomnieć o bezpłatnym 
narzędziu do implementowania kwestii za-
rządzania różnorodnością, wypracowanym 
przez Komisję Europejską w ramach europej-
skiej platformy działającej na rzecz krajowych 
Kart Różnorodności. Ogólnodostępna  
publikacja „Implementation Checklist for Di-
versity Management. Support for voluntary 
initiatives promoting diversity management 
at the workplace across the EU” jest dosko-
nałym przewodnikiem dla osób zajmujących 
się kwestiami różnorodności w organizacjach.   
Przyjazna forma checklisty pozwala na szyb-
kie sprawdzenie, na jakim etapie jest nasza 
organizacja (jakie działania wdrożyła, gdzie 
ma jeszcze coś do zrobienia), a także pomaga 
spojrzeć na zarządzanie różnorodnością  
z szerszej perspektywy, bardziej holistycznie. 
Narzędzie dostępne jest na stronie http://
ec.europa.eu/justice/discrimination/files/
checklist_diversitymanagement_en.pdf

 – Warto dzielić się wynikami badania zarów-
no ze swoimi pracownikami/pracownicami, 
jak i innymi interesariuszami (klientami/
klientkami, dostawcami, partnerami)

 – Zarząd organizacji powinien poznać raport 
na temat dotychczasowych działań związa-
nych z zarządzaniem różnorodnością oraz 
planów na przyszłość.
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pięć pytań o k artę 
– perspektyWa poZarZądoWa

1. jak ocenia Pan PRace nad kaRTą Róż-

noRodności i PRoceS jej TwoRzenia?

— Zarówno prace nad Kartą Różnorodności, 
jak i proces jej tworzenia oceniam mode-
lowo, i to z wielu względów. Po pierwsze, 
włączenie organizacji pozarządowych  
w proces konsultacji było strzałem w dzie-
siątkę! Projekt dotyczy bardzo specyficznej 
kwestii, jaką jest afirmacja różnorodno-
ści, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz 
promowanie równości. W dużej mierze 
ekspercką wiedzę w tym zakresie posiadają 
właśnie organizacje pozarządowe pracu-
jące na co dzień z osobami należącymi do 
grup mniejszościowych lub narażonych na 
nierówne traktowanie. Pomimo znaczących 
(aczkolwiek naturalnych) różnic w perspek-
tywach organizacji społecznych i biznesu 
udało się w sposób niezwykle efektywny 
wykorzystać doświadczenia obu środowisk. 
Efektem tej współpracy jest właśnie Karta 
Różnorodności oparta na uwspólnionych 
wartościach. Po drugie, proces opracowa-
nia Karty stworzył platformę wymiany 
doświadczeń i poznania się zaangażowa-
nych w to podmiotów. To cenne, gdyż może 
przynieść w przyszłości ciekawe owoce. 

2. w jakim ceLu można wykoRzySTać 

kaRTę RóżnoRodności?

— W mojej opinii Karta służyć będzie  
z pewnością kilku celom. Jest narzędziem, 
dzięki któremu w przedsiębiorstwach 
umocowane zostaną oficjalnie wartości, 
których obowiązywanie niekoniecznie było 
dostatecznie jasne lub oczywiste. Karta słu-
żyć zatem będzie do budowania odpowied-
niej atmosfery w miejscu pracy, wyznaczy 
także standardy relacji – zarówno na linii: 
przełożony – pracownik, jak i pomiędzy pra-
cownikami. Karta, oprócz swojej pierwotnej 
roli jako regulatora zachowań i standardów 
w miejscu pracy, podniesie także świado-
mość tego, czym jest różnorodność, równe 
traktowanie czy dyskryminacja.

3. jak wdRażać zaRządzanie Różno-

Rodnością w miejScu PRacy? 

— Kluczowa w tym zakresie jest wiedza na 
temat Karty i uregulowanych nią wartości 
pośród wszystkich osób zatrudnionych w 
przedsiębiorstwie. Wiedza ta winna być 
szczególnie ugruntowana wśród kadry 
zarządzającej firmą, bo to właśnie ona ma 
największy wpływ na kształtowanie od-

powiednich wzorców zachowań w miejscu 
pracy. Wydaje się, że Karta powinna być 
także „żywym instrumentem”, co oznacza, 
że będzie dokumentem, do którego przed-
siębiorstwo będzie odwoływało się w re-
alizowaniu swojej codziennej polityki – ka-
drowej, produkcyjnej, konsumenckiej. Aby 
tak się stało, wdrażanie Karty powinno być 
przedmiotem cyklicznej oceny i monitorin-
gu. Warto, aby w ślad za przyjęciem Karty 
poszły także realne działania – szkolenia, 
procedury, wewnętrzne regulacje obejmu-
jące wszystkie aspekty zatrudnienia.       

4. czy z PeRSPekTywy oRganizacji,  

kTóRą Pan RePRezenTuje, kaRTa Róż-

noRodności jeST cennym naRzędziem 

PRomującym RóżnoRodność w miejScu 

PRacy, i SzeRzej, w SPołeczeńSTwie?

— Polskie Towarzystwo Prawa Antydys-
kryminacyjnego (PTPA) to organizacja 
prawnicza, której jednym z filarów jest 
zapewnianie pomocy prawnej osobom 
doświadczającym dyskryminacji.  
Zdecydowana większość klientów  
naszego stowarzyszenia to pracownicy, 
którzy doświadczyli dyskryminacyjnych  

KRZySZTOF śMISZEK, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego,  
ekspert uczestniczący w pracach nad Kartą Różnorodności1

Określenie przyczyn i celów zarządzania różnorodnością 

2
Poparcie kadry zarządzającej we wprowadzaniu tematu

3
Wyłonienie ambasadora, ambasadorki/mentora, mentorki  

zarządzania różnorodnością w zarządzie

4
Wyznaczenie osoby/zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie różnorodnością

5
Analiza dotychczasowych działań w ramach organizacji

6
Zbadanie oczekiwań pracowników i pracownic

7

Benchmark, konsultacje z ekspertami/ekspertkami, organizacjami pozarządowymi

8
Identyfikacja obszarów – wdrożenie różnorodności

9 
Stworzenie planu działania/strategii

10 
Dopasowanie do strategii firmy i polityk

11 
Edukacja pracowników i pracownic/budowa kultury organizacyjnej

12 
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

13
Raportowanie działań związanych z zarządzaniem różnorodnością

promoWanie  
i UPowSzechnianie  
zarzĄdzania różnorod-
nościĄ w PoLSce

 – Zarządzanie różnorodnością jest jednym 
z trendów obecnych w firmach społecznie 
odpowiedzialnych. Warto o tym mówić  
i zachęcać inne organizacje do zwrócenia 
uwagi na różnorodność pracowników w ich 
zespołach i podejmowanie świadomych 
działań w celu skutecznego zarządzania  
tą różnorodnością

 – Warto zapraszać inne organizacje do pod-
pisania Karty Różnorodności i wskazywać 
płynące z tego korzyści

 – Dobrze jest przygotować komunikację 
zewnętrzną na temat zarządzania różno-
rodnością przez organizację (np. stworzyć 
informację prasową, opisać swoje działania 
na stronie internetowej organizacji, zawrzeć 
informacje o swoich praktykach w ogłosze-
niach rekrutacyjnych).

Doskonałym podsumowaniem wymienionych 
wyżej działań jest 13 kamieni milowych  
w procesie zarządzania różnorodnością.  
Etapy te zostały wypracowane przez repre-
zentantki firm z Programu Edukacyjnego 
Karty Różnorodności (Bank BPH, British Ame-
rican Tobacco, CEMEX Polska, Deloitte, Grupa 
Żywiec, NUTRICIA, Orange Polska, Provident 
Polska, PGNiG oraz Totalizator Sportowy) 
podczas spotkania w kwietniu 2013 roku. 
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i mobbingowych zachowań w swoim  
miejscu zatrudnienia. Z perspektywy  
PTPA, wiele z tych spraw nie trafiłoby do 
nas, a w efekcie do sądów, gdyby w ich  
zakładach pracy funkcjonowały doku-
menty, które afirmują różnorodność i tym 
samym przeciwdziałają dyskryminacji.  
W wielu przypadkach postępowania 
sądowe, które prowadzimy przeciwko 
dyskryminującym pracodawcom, byłyby 
do uniknięcia, gdyż sprawnie funkcjonujące 
regulacje wewnętrzne, jak i jasno prokla-
mowana polityka wspierania różnorodno-
ści działałyby prewencyjnie.    

5. jak FiRmy mogą wykoRzySTać  

PoTencjał oRganizacji PozaRządo-

wych do wdRażania PRojekTów  

na TemaT RóżnoRodności?

— Jak wspomniano wyżej, organizacje po-
zarządowe i biznes działają, realizując inne 
priorytety. Niemniej jednak takie wartości, 
jak poszanowanie praw człowieka, godności 
ludzkiej, równe, sprawiedliwe i obiektyw-
ne traktowanie, są na tyle uniwersalne, 
iż mogą ulec uwspólnieniu dla każdego 
podmiotu działającego w sferze publicz-
nej (a za taki uznaję też przedsiębiorców, 
którzy choć działają dla prywatnego zysku, 

poruszają się jednak w granicach powszech-
nie obowiązującego prawa). Organizacje 
pozarządowe działające na rzecz równego 
traktowania są skarbnicą wiedzy na temat 
różnorodności, problemów, z jakimi spoty-
kają się osoby doznające dyskryminacji  
z różnych powodów, czy też dobrych  
praktyk we wdrażaniu polityk antydys-
kryminacyjnych. Wydaje się, że potencjał 
współpracy biznesu i tzw. NGO-sów rów-
nościowych w Polsce nie został jeszcze  
w pełni wykorzystany. Większa aktywność  
w tym obszarze zapewne przyniesie pozy-
tywne rezultaty dla obu stron. 

ZarZądZanie różnorodnością 
W praktyce. dZiał ania firm  
– syGnatariusZy k arty 

Zarządzanie różnorodnością w orga-
nizacji można wdrażać z sukcesem 
niezależnie od branży czy sektora. 
W tym rozdziale swoimi dobrymi 

praktykami dzielą się sygnatariusze Karty 
Różnorodności – firmy związane z telekomu-
nikacją, finansami, energetyką, doradztwem, 
branżą budowlaną czy spożywczą. Każda  

z nich ma nieco inne doświadczenia w zarzą-
dzaniu różnorodnością, niemniej większość 
tych praktyk z powodzeniem może stać się 
inspiracją dla innych pracodawców.

Bank BPh – różnorodnie na rzecz  
różnorodności

Bank BPH jest częścią międzynarodowej korporacji GE. Działa ona  
w ponad 100 krajach i zatrudnia prawie 300 000 pracowników,  
których różnorodność stanowi o sile całego przedsiębiorstwa. 

Bank BPH od lat prowadzi działania na rzecz różnorodności. Realizo-
wana w Banku polityka skupia się na czterech obszarach: programach 
rozwojowych, dobrych praktykach, komunikacji wewnętrznej  
i PR. Świetnym przykładem programów rozwojowych są programy dla 
uzdolnionych kobiet, takie jak Future Leaders Program czy Executive 
Coaching, a także wieloletnia działalność organizacji GE Women’s 
Network, koncentrującej się na promowaniu rozwoju kobiet, dosko-
naleniu ich umiejętności menedżerskich i planowaniu ścieżki kariery 
oraz umożliwianiu nawiązania współpracy z innymi kobietami, także 
spoza GE. Aktywność organizacji przyczynia się do szerzenia idei 
różnorodności w całym Banku oraz motywuje pracowników do dbania 
o rozwój własnej kariery zawodowej. GE Women’s Network organizuje 
dla swych członków – pracowników Banku średnio 65 różnego rodzaju 

spotkań rocznie. Są to przede wszystkim szkolenia i warsztaty, a także 
spotkania z kadrą menedżerską wyższego szczebla oraz kobietami, 
które odniosły sukces w korporacji. Dzięki inicjatywie myConnections, 
czyli regularnym spotkaniom w małych grupach, członkowie organi-
zacji mogą dzielić się wiedzą, zdobywać kontakty i poszerzać swoje 
horyzonty. Dodatkowo organizacja prowadzi regularną działalność na 
rzecz lokalnej społeczności. 

W ramach dobrych praktyk wprowadziliśmy w Banku m.in. Politykę 
Przeciwdziałania Przemocy w Miejscu Pracy, a także program Baby-
magination, odpowiadający na potrzeby pracowników, którzy właśnie 
zostali rodzicami. Uruchamiamy również szkolenia z zakresu zarzą-
dzania różnorodnością dla menedżerów/menedżerek i program 
mentoringowy. 

Podpisanie Karty zobowiązuje nas m.in. do wprowadzenia rozwiązań 
na rzecz równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy, zapew-
nienia równości w dostępie do awansów i szkoleń, a także aktywnego 
przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Edukacyjny charak-
ter programu Karty Różnorodności umożliwia Bankowi poszerzanie 
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wiedzy dotyczącej zarządzania różnorodnością. Karta jest również 
potwierdzeniem, że przestrzegamy wysokich standardów etycznych, 
że jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, który postępuje fair wobec 
pracowników. To jedno z kluczowych założeń strategii „fair play”  
realizowanej przez Bank BPH. (malwina fidyk, menedżerka ds. csr  
i różnorodności, bank bph)

BriTiSh aMerican ToBacco PoLSka  
– staWiamy na edukację

W British American Tobacco Polska jednym z działań, które wspierają 
różnorodność w miejscu pracy, jest podnoszenie kwalifikacji i umie-
jętności zawodowych niezależnie od obejmowanego stanowiska  
i stopnia zaszeregowania. Staramy się dostosowywać szkolenia 
przede wszystkim ze względu na istniejące w zespołach potrzeby. 
Prowadzimy system otwartych szkoleń, w których mogą wziąć udział 
pracownicy wszystkich szczebli. Są to m.in. warsztaty z przywódz-
twa, zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektami, prawa pracy, 
kursy Excela i wiele innych. W fabryce w Augustowie został wdrożony 
system szkoleń z umiejętności miękkich dla menedżerów, którzy mają 
za zadanie zdobytą wiedzę przekazać pozostałym pracownikom, stając 
się w ten sposób wewnętrznymi trenerami.

Informujemy naszych pracowników o ich prawach i prowadzimy 
działania edukacyjne. W ramach „Newslettera BAT” – cyklicznego  
wewnętrznego wydawnictwa – stworzyliśmy rubrykę „HRowe ABC”,  
w której przypominamy o prawach pracowniczych, np. urlopach ma-
cierzyńskich czy urlopach na żądanie.

British American Tobacco Polska prowadzi monitoring działań 
mobbingujących i dyskryminujących. Założyliśmy specjalny kanał 
komunikacyjny – Białą Linię, która umożliwia wszystkim zatrudnionym 
w BAT Polska zgłaszanie nieprawidłowości w postępowaniu innych 
pracowników z pominięciem drogi służbowej. Co roku zobowiązani je-
steśmy również do składania raportów związanych z przestrzeganiem 
kodeksu etycznego Grupy, tzw. Standardów Postępowania w Biznesie. 
Dbamy o przestrzeganie zasad równego traktowania, także w pro-

cesie rekrutacji. Wierzymy, że rozwój pracowników jest bardzo ważny 
dla organizacji. Każdy proces rekrutacyjny rozpoczyna się od poszuki-
wania kandydata wewnątrz firmy. Jeśli w strukturach firmy nie uda się 
znaleźć odpowiedniej osoby, uruchamiana jest rekrutacja zewnętrzna. 
(gabriela bar, kierownik ds. komunikacji i csr, british american 
tobacco polska)

ceMeX PoLSka – przykŁad idzie z góry

Poszanowanie różnorodności i równości oraz zakaz dyskryminacji 
pracowników to zasady głęboko zakorzenione w kulturze organiza-
cyjnej cEMEX. Są one od lat promowane i sankcjonowane regulacjami 
wewnętrznymi, w tym w „Kodeksie etyki postępowania w biznesie 
CEMEX”. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań wspierających stosowanie 
tych zasad w praktyce. Dzięki temu, pomimo tak dużej różnorodności 
organizacyjnej, możemy działać jako jedna, spójna firma. Poszanowa-
nie różnorodności i stosowanie równego traktowania są ważnymi 
elementami naszej strategii zrównoważonego rozwoju. 

U podstaw zarządzania różnorodnością leży nasze przekonanie i akcep-
tacja faktu, że ludzie są różni oraz że są określone sytuacje, w których 
powinni być różnie traktowani, aby otrzymać równe szanse, m.in.  
w obszarze zatrudnienia, rozwoju osobistego oraz rozwoju kariery.  
Aby osoba niepełnosprawna mogła realizować się zawodowo  
w CEMEX, jako pracodawca powinniśmy stworzyć warunki pracy, 
dzięki którym będzie mogła wykonywać swoje zadania – np. przysto-
sować odpowiednio miejsce pracy. Aby matka mogła łączyć obowiązki 
macierzyńskie i zawodowe – potrzebuje większej elastyczności czasu 
pracy, zwłaszcza gdy dziecko jest w okresie niemowlęcym i wczesno- 
szkolnym. Zakładamy jednocześnie, że różne traktowanie nie  
może tworzyć nierówności w rozumieniu całej naszej organizacji. 

Specyfika polskiego rynku pracy oraz branży, w której działamy, 
determinuje nasze postępowanie w pięciu kluczowych obszarach: 
wdrażania rozwiązań wspierających pracowników-rodziców w realizacji 
kariery zawodowej, wdrażania programów wspierających zarządzanie 
różnicami w wieku, tworzenia warunków pracy sprzyjających zatrud-

nieniu osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków zachęcających 
kobiety do rozwoju kariery zawodowej, zapewnienia kobietom i męż-
czyznom o tych samych kwalifikacjach porównywalnych poziomów 
wynagrodzeń.

Poza zapisami w „Kodeksie etyki”, nasze zobowiązanie do prze-
strzegania równości oraz zakazu dyskryminacji, jak i poszanowania 
różnorodności zadeklarowaliśmy w „Polityce równego traktowania 
i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy”, która w lutym 2013 
roku została przyjęta przez Zarząd i podpisana przez prezesa. (kamila 
skorupińska, dyrektor pionu zarządzania ludźmi i organizacją, 
członek zarządu cemex polska)

deLoiTTe – Wzmacniamy kobiety

Różnorodność należy komunikować wewnątrz organizacji, ale warto ją 
także promować poza firmą, np. wśród klientów i studentów. 

Deloitte od kilku lat prowadzi program Kobiety w Biznesie, który 
stanowi część globalnej strategii Deloitte „Inclusion and Diversity”. 
Główne cele programu to: zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach 
kierowniczych, wyrównywanie szans obu płci w dostępie do rozwoju 
zawodowego, awansów i wynagrodzeń, motywowanie kobiet do więk-
szej aktywności na polu zawodowym oraz rozwojowym (wykształce-
nie, szkolenia, kursy specjalistyczne). W ramach programu Deloitte 
organizuje spotkania Klubu SheXO, którego celem jest networking  
i regularna wymiana myśli, a także wspieranie w rozwoju osobistym  
i zawodowym kobiet na stanowiskach zarządczych. 

Firma przeprowadza także regularne globalne badania rynku na 
temat kariery kobiet w środowisku finansowym oraz w instytucjach 
rządowych. Co roku odbywają się również globalne webcasty z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet z udziałem liderek reprezentujących 
różne części świata.  Od czterech lat Deloitte organizuje specjalny 
panel poświęcony rozwijaniu kariery młodych kobiet, w ramach 
Tygodnia Kobiet Sukcesu, inicjatywy koordynowanej przez 
studentów SGH. 

Wewnątrz Deloitte zasady różnorodności regulowane są przez kodeks 
etyki, regulamin pracy oraz strategię „Inclusion and Diveristy”. 
Polityka pracownicza kładzie szczególny nacisk na kwestie płci (ale nie 
tylko) i uwzględnia równość kobiet oraz mężczyzn w wynagrodzeniach, 
dostępie do szkoleń i awansów, ułatwianie powrotu do pracy matkom 
po urlopie macierzyńskim (praca z domu, część etatu, zmiana godzin 
pracy). (ewa rzeczkowska, rzecznik prasowy, deloitte) 

edf PoLSka – staWiamy na różnorodność

W EDF wierzymy, że różnorodność jest źródłem innowacji i rozwoju, 
zarówno dla naszego przedsiębiorstwa, jak i wszystkich pracowników. 
Co roku w EDF na całym świecie organizujemy Dzień Różnorodności. 
Tradycję promowania tolerancji i wspierania indywidualnych cech każ-
dego pracownika kultywujemy z sukcesem już od pięciu lat. W ramach 
tegorocznego Dnia Różnorodności przeprowadziliśmy warsztaty dla 
pracowników, aby wspólnie podyskutować na temat stereotypów 
– źródła nieporozumień i konfliktów. Podczas warsztatów zastanawia-
liśmy się, jakie korzyści płyną ze współpracy w różnorodnym zespole. 
Zamierzamy organizować podobne dyskusje w przyszłości.    

Zainicjowaliśmy też wewnętrzną organizację kobiecą Interp’elles. Sta-
ła się ona częścią organizacji, która działa w EDF we Francji już od 10 
lat. Jej celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet 
zatrudnionych w Grupie. Na przełomie października i listopada człon-
kinie organizacji wezmą udział w warsztatach dotyczących budowania 
pewności siebie i odkrywania swojego potencjału. 

W Grupie EDF obowiązuje Kodeks Etyki, którego przesłanie można 
streścić za pomocą trzech wyznawanych przez nas wartości: szacunek, 
odpowiedzialność, solidarność. 

W czerwcu 2013 r. powołaliśmy w EDF Polska niezależnego Rzecznika 
Praw Pracowniczych. Podejmuje on działania, które pomagają zapobie-
gać dyskryminacji i wykluczeniu, a pracownicy mogą się do niego zwra-
cać, gdy uważają, że ich prawa zostały naruszone. Przygotowujemy się 
także do wdrożenia polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. 
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Dbamy o równy dostęp do stanowisk pracy w EDF Polska. Konstruując 
ogłoszenia rekrutacyjne, staramy się dać równe szanse kandydatom 
bez względu na płeć czy wiek, a podczas rozmów rekrutacyjnych nie 
zadajemy pytań dotyczących życia rodzinnego. 

EDF Polska zapewnia pracownikom korzystającym ze służbowej 
skrzynki elektronicznej (w tym osobom przebywającym na urlopach 
rodzicielskich lub wychowawczych) dostęp do poczty poza firmą oraz 
wgląd do panelu pracownika na platformie e-HR. Są tam m.in. for-
mularze kadrowe, aktualności, a także artykuły na temat równowagi 
między życiem prywatnym i zawodowym. 

Stałym elementem naszej polityki jest wspieranie sportu osób nie-
pełnosprawnych oraz stowarzyszeń i inicjatyw integrujących osoby 
z niepełnosprawnością. (cezary mączka, dyrektor ds. zasobów 
ludzkich, edf polska)

grUPa żYwiec – konsekWentnie do celu

Grupa Żywiec zatrudnia prawie 5000 pracowników. Z tego powodu róż-
norodność jest dla nas ważnym elementem zarządzania. W Grupie Żywiec 
działania w tym zakresie koordynuje zespół CSR, przy wsparciu HR. 

Posiadamy zewnętrzną infolinię, przez którą pracownicy mogą zgła-
szać naruszenia w przypadkach mobbingu. Dodatkowo pracownicy 
mogą także zwracać się o pomoc do Mężów Zaufania. 

Realizujemy programy wspierające work-life balance, jak np. dofi-
nansowanie zajęć sportowych, finansowa pomoc w związku z urodze-
niem dziecka, bilety do kina, bilety na mecze, pikniki w Browarach, 
zawody narciarskie dla pracowników.

Prowadzimy badania opinii i potrzeb osób zatrudnionych  
(np. Badanie Klimatu Organizacyjnego). Wyniki obecnej edycji  
pokazały, że jesteśmy bardziej zadowoleni z klimatu organizacyjnego  
w porównaniu do 2009 roku. Zdecydowana większość podkreśla,  
że Grupa Żywiec troszczy się o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Zaktualizowaliśmy wewnętrzny dokument – Zasady Etyki Bizneso-
wej, który zawiera najważniejsze wartości i zasady Grupy Żywiec oraz 
procedury zgłaszania naruszeń. Dokument otrzymują wszyscy nasi 
pracownicy i pracownice. (jarosław herrmann, kierownik  
ds. odpowiedzialności społecznej, grupa żywiec)

kPMg – szanujemy indyWidualność  
pracoWnikóW

Wśród siedmiu wartości firmy, które stanowią punkt odniesienia dla 
wszystkich pracowników i są wyznacznikiem kultury organizacyjnej 
w KPMG w Polsce, jest m.in. hasło: Szanujemy indywidualność pra-
cowników. W praktyce oznacza to przeciwdziałanie wszelkim formom 
dyskryminacji we wszystkich obszarach działania firmy (szkolenia, 
praca, świadczenia pracownicze, rozwój i awans). Pracownicy firmy  
to różne pokolenia – głównie X i Y – które razem pracują, wymieniają 
się doświadczeniami i uczą się od siebie nawzajem.

Rekrutacja do firmy zapewnia równe traktowanie co do wieku, stanu 
zdrowia, płci, orientacji, statusu rodzinnego i miejsca pochodzenia. 
Wprowadzone zostały regulacje umożliwiające zgłaszanie przez  
pracowników zachowań i postaw naruszających normy etyczne  
(w tym politykę równego traktowania), a także konsultowanie trud-
nych sytuacji w tym obszarze. 

Ponadto warto przywołać kilka inicjatyw KPMG, np.: wymiana pra-
cowników w ramach Programu Global Opportunity oraz Tax Trek, 
uwzględnienie w programach świadczeń pracowniczych oprócz 
współmałżonków również partnerów pracowników, Program Młoda 
Mama. (michał ostalski, dyrektor hr, kpmg w polsce)

orange PoLSka – dziaŁamy kompleksoWo

W Orange Polska rozwijamy elastyczne formy zatrudniania, zdając 
sobie sprawę z różnorodnych potrzeb poszczególnych grup pracowni-
ków. Umożliwiamy świadczenie pracy w formie telepracy, propagując 

ją głównie w odniesieniu do młodych rodziców, kobiet oczekujących 
dziecka, a także pracowników z orzeczonym stopniem niepełnospraw-
ności. Taki system pozwala pracownikom na pogodzenie obowiązków 
pracowniczych ze sferą życia prywatnego i rodzinnego. Jednocześnie 
umożliwiamy pracownikom świadczącym pracę w terenie na rozpoczy-
nanie zajęć bezpośrednio z miejsca zamieszkania, tzw. start z domu.  
Pracownicy mogą potwierdzać swoją obecność w pracy za pomocą 
SMS-a, bez konieczności codziennego, osobistego stawiania się w biurze.

Tworząc kulturę organizacji szanującej różnorodność, wprowadzamy 
także w Orange Polska program „Zdrowie na plus”. Jest on kierowany 
do pracowników Orange mających orzeczenie o niepełnosprawności; 
jego celem jest wsparcie tej grupy osób m.in. poprzez udostępnienie 
dodatkowej oferty usług medycznych finansowanych przez pracodaw-
cę. Kładziemy nacisk na edukację i rozpowszechnienie wiedzy na temat 
niepełnosprawności zarówno wśród pracowników, jak i menedżerów.  
(joanna włodarczyk, dyrektor spraw pracowniczych, orange 
polska)

W 2013 wdrożyliśmy w Orange Polska nowe kompetencje menedżer-
skie. Kompetencje Menedżera Orange wspierają konstruktywny dialog 
pomiędzy menedżerem a jego zespołem. Koncentracja na pracow-
nikach Orange jest kluczowym elementem naszej strategii. Celem 
firmy, potwierdzanym w ramach strategii Conquests 2015, jest także 
wzmacnianie pozycji menedżerow – zwiększanie zakresu ich odpowie-
dzialności,docenienie i rozwijanie ich potencjału. Aby zrealizować te 
zamierzenia, potrzebujemy wspólnej kultury zarządzania. Dlatego wpro-
wadzamy osiem kluczowych kompetencji, które określają oczekiwania 
wobec kadry menedżerskiej Orange. Kompetencje te stanowią wspólny 
punkt odniesienia. Kładą nacisk na wkład menedżerów w wyniki firmy, 
poziom obsługi klienta i uwzględnianie oczekiwań społecznych. Kompe-
tencje mają być dźwignią dla rozwoju indywidualnego i odzwierciedlać 
różnorodność menedżerów na różnych etapach kariery. 

Jedną z kompetencji menedżerskich jest zarządzanie różnorodnością. 
Kompetencję tę definiujemy jako umiejętność okazywania zrozumienia 
dla każdej z form różnorodności oraz wykorzystywania jej dla zwiększe-
nia efektywności. W najszerszym znaczeniu kompetencja dotyczy łącze-

nia wszystkich form różnorodności, które mogą się pojawić w zespołach 
i środowisku biznesowym. Dotyczy to m.in. płci, wieku, pochodzenia 
(geograficznego, kulturowego, społecznego), ścieżki zawodowej, wyglą-
du, przekonań (religijnych, politycznych, na temat związków zawodo-
wych), stylu życia (statusu rodzinnego, orientacji seksualnej, prywat-
nych preferencji), fizycznych zdolności. (grzegorz steinke, dyrektor 
rekrutacji i rozwoju pracowników, orange polska)

ProvidenT PoLSka – Wdrażamy  
i spraWdzamy

W Provident Polska wyznaczone są konkretne osoby z Działu Zasobów 
Ludzkich odpowiedzialne za wdrażanie polityki równych szans, a także 
za bieżące monitorowanie jej rezultatów. Dodatkowo ze względu na 
rozproszoną strukturę firmy (posiada ona 78 oddziałów na terenie ca-
łego kraju) utworzyliśmy specjalne stanowisko – HR Biznes Partnera 
(10 osób). Takie osoby dbają o respektowanie polityk i procedur w te-
renie, swoją pracą wspomagają menedżerów. Uczestniczą w procesach 
rekrutacyjnych, reagują w trudnych sytuacjach, pomagają rozwiązy-
wać ewentualne spory i konflikty. Dzięki HR Biznes Partnerom pracują-
cym w terenie, dużo szybciej można zauważyć nieprawidłowości  
i odpowiednio na nie zareagować. 

W Provident Polska bardzo duży nacisk kładziemy na podnoszenie 
świadomości menedżerów, jak ważne jest budowanie zróżnicowane-
go zespołu, czego efektem jest kreatywność i innowacyjność wśród 
pracowników. To dla nas filar rozwoju zasobów ludzkich. W 2012 roku 
przeprowadziliśmy cykl czterech warsztatów dla menedżerów wyż- 
szego i średniego szczebla poświęconych uczciwemu traktowaniu  
w zatrudnieniu, kwestiom rozwiązywania konfliktów w zespole, rozpo-
znaniu mobbingu i zapobieganiu mu.

Program „Dbamy o mamy” ma na celu budowanie dobrych relacji  
z kobietami na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Zapobie-
gamy poczuciu wykluczenia i zaniku więzi z firmą podczas takich urlo-
pów. Program zapewnia równy dostęp do informacji firmowych (cy-
klicznie wysyłamy nasz wewnętrzny biuletyn, bo nie każdy pracownik 
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ma z domu dostęp do firmowej komunikacji elektronicznej). Ponadto 
w ramach programu każda mama po urodzeniu dziecka otrzymuje od 
firmy upominek. Kobiety będące na urlopie macierzyńskim zastępuje-
my pracownikami zatrudnionymi tylko na zastępstwo.

Co roku zewnętrzna firma przeprowadza w Provident Polska badanie 
zaangażowania pracowników i osób współpracujących. Dzięki temu 
pracownicy mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat funkcjo-
nowania firmy, a wszystko po to, by stworzyć lepsze środowisko pracy 
(dotyczy również polityki zarządzania różnorodnością). Następnie 
wyniki są komunikowane grupowo. (maria sieklucka, specjalista ds. 
csr, provident polska)

Praktyki zaprezentowane przez firmy dotyczą bardzo różnych ob-
szarów życia organizacji: kultury/tożsamości firmy, polityk i procedur, 
rozwoju zasobów ludzkich, komunikacji czy monitoringu. Proces ich 
wdrażania przebiegał różnymi ścieżkami – czasem firma wprowadza-
ła konkretne działanie na podstawie analizy struktury zatrudnienia 
zespołu lub wyników badania pracowniczego; niekiedy dobry przykład 
szedł od zagranicznej centrali; niejednokrotnie to Karta Różnorodności 
stawała się impulsem i narzędziem do poukładania kwestii związanych 
z zarządzaniem różnorodnością i wdrożeniem w firmie bardziej strate-
gicznego podejścia. 
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Źródł a i  inspiracje

KARTA RÓŻNORODNOŚCI:
EU-level exchange platform  
– European Commission
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/
diversity/diversity-charters/index_en.htm

Polska Karta Różnorodności 
http://kartaroznorodnosci.pl

MIĘDZYNARODOWE INICJATYWY:
The Equality and Human Rights Commission
http://www.equalityhumanrights.com/

European Institute for Gender Equality
http://www.eige.europa.eu

United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women
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  nie żartujemy w sposób, który mógłby dotknąć kogoś z zespołu
  moi współpracownicy/moje współpracownice mogą otwarcie  

mówić o swojej orientacji seksualnej
  wiem, co mam zrobić, jeśli czuję się dyskryminowany/dyskrymino-

wana – wiem, do kogo się zwrócić, gdzie szukać pomocy
  istnieją jasne procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe
  pracownicy/pracownice  biorą udział w szkoleniu na temat przeciw-

działania dyskryminacji i mobbingowi 
  czuję się bezpiecznie – jestem szanowany/szanowana i nikt  

nie ocenia mnie przez pryzmat mojej płci, wieku czy wyglądu
  moja organizacja podpisała Kartę Różnorodności

  poszanowanie dla różnorodności jest zapisane w politykach  
i procedurach wewnętrznych

  w ogłoszeniach o pracę moja organizacja nie umieszcza informacji 
wskazujących na wiek lub płeć poszukiwanego/poszukiwanej  
kandydata/kandydatki; nie wymaga też zdjęć i nie sugeruje,  
że przyjmuje osoby o określonym wyglądzie czy wieku

  Zarząd często podkreśla wartość płynącą z pracy w różnorodnym 
zespole; do pracowników/pracownic często docierają informacje 
związane z kwestiami równego traktowania

  płace są jawne i równe dla kobiet i mężczyzn
  koledzy i koleżanki nie skarżą się, że są dyskryminowani  

czy mobbingowani.

  nie unikać osób, które są inne niż ty (są dużo starsze/młodsze, mają inne wykształcenie, 
inny kolor skóry itp.)

  szanować zdanie innych, bez względu na własne
  integrować z innymi pracownikami osoby, które mogą się czuć wykluczone
  odważnie zareagować, gdy widzisz, że ktoś jest dyskryminowany
  w miarę możliwości dobierać do swojego zespołu różnorodne osoby
  nie opowiadać dowcipów ani nie żartować w sposób, który mógłby kogoś dotknąć
  nie oceniać z góry innych ludzi 
  tworzyć atmosferę otwartości i zaufania
  walczyć ze stereotypami (własnymi i innych)

3 .  s p r aw d ź ,  c o  j u ż  j e s t  w  t w o i m  m i e j s c u  p r a c y …

4 .  n a j w a ż n i e j s z e :  r ó ż n o r o d n o ś ć  d r z e m i e  w  l u d z i a c h .  t o ,  n a  i l e  m i e j s c e 
p r a c y  b ę d z i e  o t w a r t e  d l a  r ó ż n y c h  l u d z i ,  z a l e ż y  r ó w n i e ż  o d  c i e b i e !  
c o  m o ż e s z  z r o b i ć  j u ż  d z i ś ?

JEśLI NA WIęKSZOśĆ ZDAŃ ODPOWIEDZIAłEś/ODPOWIEDZIAłAś TWIERDZącO, TO ZNAcZy, żE PRAcUJESZ W ORGANIZAcJI, 
KTóRA JEST OTWARTA NA RóżNORODNOśĆ. JEśLI WIęKSZOśĆ TWOIcH ODPOWIEDZI ByłA NEGATyWNA, TO ZNAcZy,  
żE TWOJA ORGANIZAcJA JAK NAJSZyBcIEJ POWINNA PRZyGOTOWAĆ SIę DO WDRAżANIA POLITyKI ZARZąDZANIA RóżNO-
RODNOścIą. PAMIęTAJ – TyLKO cI, KTóRZy cZUJą SIę AKcEPTOWANI, SZANOWANI I DOcENIANI, Są KREATyWNI, OTWARcI  
I PRAcUJą EFEKTyWNIEJ!

ZAPAMIĘTAJ! 

RóżNORODNOśĆ W MIEJScU 
PRAcy DOTycZy TWOIcH 
KOLEGóW I KOLEżANEK, 
ALE RóWNIEż cIEBIE. ZADBAJ  
O PRZyJAZNą ATMOSFERę  
W MIEJScU PRAcy I DOBRE RELAcJE 
ZE WSPółPRAcOWNIKAMI/cAMI.
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ZarZądZanie różnorodnością 
od kuchni,  cZyli miniprZeWodnik 
dl a pracoWnikóW/pracoWnic 

Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest różnorod-
ność w miejscu pracy – podejmij wyzwa-
nie i odpowiedz na pytania poniżej. 

  pracują zarówno kobiety, jak i mężczyźni?
  jest przynajmniej jedna osoba innej  

narodowości? 
  znasz kogoś, kto obchodzi inne święta 

(albo w innym terminie) niż Ty lub też  
w ogóle ich nie celebruje?

  ktoś pisze lewą ręką? 
  są osoby tuż po studiach i tuż przed  

emeryturą? 
  są ludzie, którzy prowadzą różne style 

życia? 
  są osoby z widoczną  

niepełnosprawnością?
  ktoś choruje na chorobę przewlekłą:  

cukrzycę, epilepsję, choroby serca? 
  ludzie mają różne hobby, np.: sport,  

wędkowanie czy podróże?

JEśLI ODPOWIEDZIAłEś/ODPOWIEDZIAłAś TWIERDZącO NA PRZyNAJMNIEJ 
TRZy PyTANIA, TO ZNAcZy, żE TWOJE MIEJScE PRAcy cEcHUJE  
RóżNORODNOśĆ!

JEśLI PRAWIDłOWO PRZyPORZąDKOWAłEś/PRZyPORZąDKOWAłAś 
WSZySTKIE TWIERDZENIA, TO ZNAcZy, żE ROZUMIESZ ISTOTę ZARZąDZANIA 
RóżNORODNOścIą!

ZAZNACZ PRAWIDłOWą ODPOWIEDŹ: PRAWDA FAłSZ

to faworyzowanie wybranych grup (np. osób niepełnosprawnych czy kobiet)

to konkretne działania, które mają na celu dostrzeżenie różnic pomiędzy  
ludźmi i świadome traktowanie ich jako potencjału rozwojowego organizacji

nie może istnieć poza etycznym i prawnym kontekstem

jest pustym zbiorem polityk i procedur 

to tylko poprawność polityczna, sztuczny twór

to część strategii firmy, która opiera się na poszanowaniu różnych pracowni-
ków i pracownic oraz stworzeniu im miejsca do rozwoju i samorealizacji

związane jest z różnorodnością produktów i usług firmy 

Odpowiedzi poprawne: PRAWDA: 2, 3, 6; FAŁSZ: 1, 4, 5, 7

2 .  z a r z ą d z a n i e  r ó ż n o r o d n o ś c i ą …

1 .  c z y  w  t w o j e j  p r a c y …



słoWnik

Akcje pozytywne (dyskryminacja pozy-
tywna, dyskryminacja wyrównawcza) 

– wynik potrzeby wyrównywania szans lub 
korygowania nierówności. Ich celem jest pro-
mocja grup marginalizowanych (np. kobiet)  
w miejscach, gdzie dysproporcje są szczegól-
nie widoczne, np. w przypadku gorszego do-
stępu do awansów czy wyższych stanowisk. 
Do akcji pozytywnych można zaliczyć kwoty 
lub parytety, a także inne działania zmierza-
jące do zniwelowania dysproporcji. Działania 
pozytywne podejmowane są na określony 
czas i są wyjątkami od zasady równego trak-
towania w zatrudnieniu (ale nie stanowią jej 
naruszenia). 

Dyskryminacja – „nieuzasadnione  
różnicowanie czyjejś sytuacji albo praw,  

w szczególności ze względu na płeć, rasę, po-
chodzenie etniczne, narodowość, religię lub 
wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, 
niepełnosprawność, wiek, orientację seksual-
ną, stan cywilny oraz rodzinny określane jest 
jako dyskryminacja. Dyskryminacja oznacza 
nierówne traktowanie, prawnie nieuspra-
wiedliwione i nieuzasadnione obiektywnymi 

przyczynami. Każde takie działanie stanowi 
naruszenie zasady równego traktowania  
i jest pogwałceniem podstawowych praw  
i wolności człowieka” (źródło: www.rowne-
traktowanie.gov.pl). 

Język równościowy (włączający) – „jego 
celem jest podkreślenie obecności w spo-

łeczeństwie osób i grup dotychczas niezau-
ważanych czy marginalizowanych, a także 
włączanie perspektywy tych osób/grup. 
Tworzone w ten sposób normy językowe 
są bardziej sprawiedliwe i odzwierciedlają 
różnorodność w obrębie danej grupy, powo-
dują także, że grupa mniejszościowa (czy jak 
mniejszościowa traktowana) przestaje być 
»niewidzialna«. Stosowanie języka równo-
ściowego często wiąże się z używaniem  
słów, które do tej pory nie funkcjonowały  
w formalnych strukturach języka polskiego,  
a także z poddawaniem w wątpliwość i nego-
waniem słów w języku przyjętych, biorąc pod 
uwagę perspektywę antydyskryminacyjną. 
Dlatego w wielu nazwach stanowisk czy 
zawodów proponuje się formy żeńskie tam, 
gdzie ich nie używano, w efekcie czego stop-

niowo wchodzą one również do słowników 
języka polskiego” (źródło: http://rownosc.
info/rownosc.php/dictionary/search, oprac. 
Małgorzata Jonczy-Adamska, Towarzystwo 
Edukacji Antydyskryminacyjnej).

Mobbing – „działania lub zachowania 
dotyczące pracownika lub skierowa-

ne przeciwko pracownikowi, polegające na 
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 
zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego 
zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowni-
ków” (źródło: art. 94 Kodeksu pracy).

Polityka równych szans/polityka równe-
go traktowania (ang. equal employment 

opportunity policy) – „działania przedsię-
biorstwa mieszczące się w ramach strategii 
personalnej i mające na celu zapobieganie 
dyskryminacji i promowanie równości  
w miejscu pracy” (źródło: „Równość inspiruje. 
Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych 
szans”, Gender Index, Warszawa 2007).

Przesłanki dyskryminacyjne – cechy osób 
indywidualnych lub grup ludzi, które stają 

się przyczyną ich gorszego traktowania w życiu 
społecznym, zawodowym czy prywatnym.  
Do przesłanek dyskryminacji zaliczyć można 
np. płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, wiek, 
orientację psychoseksualną czy pochodzenie.

Różnorodność (ang. diversity) – wszystkie te 
aspekty/cechy, w których ludzie się różnią  

i są podobni. Są to zarówno cechy widoczne jak 
i niewidoczne. Wśród nich można wymienić: 
płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe  
i etniczne, stopień sprawności fizycznej, język, 
stan zdrowia, wiek, orientację seksualną, styl 
życia, wykształcenie.

Work-life balance – równowaga pomiędzy 
życiem prywatnym i zawodowym.

Zarządzanie różnorodnością (ang. diver-
sity management) – „świadome działanie 

organizacji, które oznacza dostrzeżenie różnic 
między ludźmi w organizacji (i poza nią)  
i świadome rozwijanie strategii, polityk i pro-
gramów, które tworzą klimat dla poszanowania 

i wykorzystania tych różnic na rzecz organi-
zacji. Celem zarządzania różnorodnością jest 
stworzenie takiego środowiska pracy, w którym 
każda zatrudniona osoba czuje się szanowa-
na i doceniana i w którym może ona w pełni 
realizować swój potencjał, co przyczynia się do 
sukcesu organizacji. W ten sposób łączy się cele 
biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie róż-
norodnością jest elementem odpowiedzialnego 
biznesu” (źródło: „Firma = różnorodność”, Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu. Zrozumienie, 
poszanowanie, zarządzanie, Warszawa 2009).
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Sygnatariusze Karty Różnorodności (stan na 16 września 2013 r.)

Aegis Media, Akademia Finansów i Biznesu 
Vistula, ANG Spółdzielnia Doradców Kredy-
towych, Aviva, Baby&Care/People Care  
Sp. z o.o., Bank BPH SA, bdsklep.pl Sp. z o.o.,  
Brandd Distribution Sp. z o.o., Brandd Distri-
bution Poland LTD Sp. z o.o. Spółka koman-
dytowa, British American Tobacco Polska, 
British Council, Castorama, CEMEX Polska, 
Centrum Lokalizacji C&M Sp. z o.o., Citi 
Handlowy, Citi Service Center, CMS Cameron 
McKenna Dariusz Greszta Spółka koman-
dytowa, Danone, Deloitte, DYBZA Financial 
Consulting Sp. z o.o., EDF Polska, e.tam, ETTA 
Doradztwo i Treningi dla Biznesu, FHU Info-
Edu-NET Usługi Informatyczno-Edukacyjne 
i Językowe PJM, Fundacja Aktywności Lokal-
nej, Fundacja Graj Wysoko, Fundacja Klamra, 

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, 
Fundacja Rozwoju Mediacji, Fundacja Towa-
rzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, 
GEA Group AG, Global e-Business Opera-
tions Sp. z o.o., Grupa KRUK, Grupa Orbis, 
Grupa Raben, Grupa Saint-Gobain, Grupa 
Scanmed Multimedis, Grupa Żywiec, Henkel 
Polska Sp. z o.o., Infar Sp. z o.o., Interneto-
wykantor.pl Czekalski, Olek Sp.j., Investus 
Capital S.A., IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,  
Job Impulse Polska Sp. z o.o., Kompania 
Piwowarska, KPMG, Kurtiak i Ley Wydawnic-
two Artystyczne, LingPerfect, L’Oréal Polska, 
Maroney i Masłoń-Oracz Sp.k., Miejski 
Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, 
NUTRICIA, Orange Polska, PEKAES SA,  
PGNiG, Polska Telefonia Cyfrowa S.A., 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład 
Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego  
Sp. z o.o., Pracownia Zrównoważonego  
Rozwoju, Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland 
Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Przeagencja 
Sp. z o.o., PwC, PZU, Shell Polska Sp. z o.o., 
Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o.,  
Sodexo Polska Sp. z o.o., Solid Service Polska 
Sp. z o.o., Stowarzyszenie Doradców Praw-
nych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 
Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka, TAW 
Polska Sp. z o.o., TIM Call Center P. Kałużny 
Sp.k., Totalizator Sportowy, Towarzystwo 
Pomocy Młodzieży, Trans-Fuzja Fundacja 
na Rzecz Osób Transpłciowych, Unilever, 
VICTORIA A. Sawosz i wspólnicy Sp. j., Work 
Express Sp. z o.o., Work Service S.A.

uczestnicy programu edukacyjnego karty różnorodności 2013
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Dzięki wykorzystaniu produkowanych w 100% z makulatury papierów cyclusOffset zamiast papierów niemakulatu-rowych negatywny wpływ na środowisko został zmniejszony o:

Dane dotyczące śladu węglowego (carbon footprint) oszacowane przez FactorX w zgodzie z metodologią BilanCarbone®. Szacunki oparte są o porównanie użycia papieru  recyklingowego w stosunku do pochodzącego z włókien pierwotnych, zgodnie z najaktualniejszymi dostępnymi danymi BREF.

112 kg  
mniej odpadów

2549 litrów  
mniej zużytej wody

45 kg  
mniej gazów  
cieplarnianych

472 kWh  
mniej zużytej energii

447 km 
krótsza podróż samochodem
średniej klasy europejskiej

181 kg  
mniej zużytego drewna
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) jest 

najstarszą i największą organizacją pozarządową 

w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej 

odpowiedzialności biznesu w kompleksowy 

sposób. Forum to organizacja typu think and do 

tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu 

w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod 

uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko 

i społeczeństwo. FOB działa od roku 2000, 

podejmując liczne inicjatywy, umożliwiające 

dialog i wymianę doświadczeń w zakresie 

odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego 

rozwoju pomiędzy 4 grupami interesariuszy: 

firmami, przedstawicielami władz publicznych, 

organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem 

akademickim. Od roku 2012 FOB koordynuje 

polską Kartę Różnorodności. 

Program Edukacyjny Karty Różnorodności 

daje sygnatariuszom możliwość fakultatywnego, 

odpłatnego dołączenia do grona organizacji, 

które dzięki licznym spotkaniom i oferowanym 

narzędziom pogłębiają wiedzę na temat 

zarządzania różnorodnością, ale także poprzez 

swoje zaangażowanie przyczyniają się do szerzenia 

tej idei w Polsce. 

www.kartaroznorodnosci.pl
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