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WPROWADZENIE
Marzena Strzelczak
prezeska, dyrektorka generalna
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Szanowni Państwo,
temat zarządzania różnorodnością w miejscu pracy jest obecny w Polsce
przynajmniej od początku XXI wieku. Za punkt startowy w budowaniu
świadomości pracodawców w tym zakresie można przyjąć projekt Gender
Index, realizowany w latach 2004–2008 i poświęcony stworzeniu wskaźnika
równości płci w miejscu pracy.
Wkrótce, bo w 2009 roku, powstał Kongres Kobiet – stowarzyszenie,
którego rolę w walce o równe prawa kobiet, także na rynku pracy, trudno
przecenić.
Kolejną nowatorską inicjatywą, podchodzącą do tematu już bardzo szeroko
i wychodzącą poza wymiar płci, były dwie edycje Barometru Różnorodności
(w latach 2013 i 2014). Na ich bazie powstał wskaźnik różnorodności –
Diversity Index, skupiający firmy uczestniczące w badaniu.
W 2012 roku pojawiła się w Polsce Karta Różnorodności, pierwsza w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej i jedna z pierwszych kilkunastu Kart w Europie (obecnie jest ich 26). Została pomyślana jako narzędzie wspierające
zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy przez wzajemną edukację
i wymianę najlepszych praktyk w Polsce i całej UE w ramach sieci Diversity
Charters Platform, organizacji współpracujących pod patronatem Komisji
Europejskiej. Co ważne, Karta Różnorodności powstała dzięki współpracy
różnych podmiotów, przy dużym zaangażowaniu biznesu, ale i administra-

cji publicznej oraz wielu organizacji pozarządowych przeciwdziałających
wykluczeniu i dyskryminacji.
Dużą rolę w budowaniu otwartości pracodawców na różnorodność pracownic i pracowników odegrały liczne konkursy związane z równym traktowaniem lub zarządzaniem różnorodnością. Te z najdłuższą tradycją to m.in.:
Lodołamacze, Firma Fair Play, Firma Równych Szans czy Firma Przyjazna
Mamie, wreszcie Bizneswomen Roku, a wśród najnowszych inicjatyw jest
Ranking Instytucji Finansowych Dbających o Równość Zawodową i Społeczną osób LGBT+. Konkursy te spopularyzowały temat różnorodności
w przestrzeni publicznej, budując zrozumienie, edukując pracodawców
i pomagając im ocenić swoją organizację w wybranych aspektach zarządzania różnorodnością.
Podobne intencje towarzyszyły pomysłowi Diversity IN Check (DINC).
Naszym celem jako organizacji koordynującej w Polsce Kartę Różnorodności
było dostarczenie pracodawcom wygodnego, wiarygodnego i dostępnego narzędzia, umożliwiającego diagnozę stopnia ich dojrzałości w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.
Badanie przygotowane zostało w oparciu o uznane standardy i wytyczne
unijne oraz doświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu ze współpracy
z biznesem, w tym m.in. zdobyte podczas tworzenia i realizacji wspólnie z firmą Deloitte Diversity & Inclusion Rating. Co dla nas bardzo ważne, DINC jest
wspierany przez zespół ekspertek i ekspertów reprezentujących organizacje
pozarządowe, biznes, instytut badawczy i świat akademicki.
Jest nam szczególnie miło, że w naszym gronie jest Ewa Lisowska, profesorka SGH, zaangażowana w tematykę zarządzania różnorodnością od
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wielu lat, w tym w przywołane pierwsze w Polsce projekty na rzecz równości płci.
Blisko dwadzieścia lat później dyskryminacja kobiet na rynku pracy
w Polsce to wciąż aktualny temat. Wyniki badań zarówno Europejskiego
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), jak i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), poświęconych sytuacji osób LGBT, a także
statystyki dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością czy osób
50+, pokazują wręcz regres. Nawet jeżeli w niektórych obszarach widzimy
postęp, to zmiany w Polsce następują zbyt wolno. Świat nam ucieka.

Źródła tego stanu rzeczy są złożone. Z jednej strony są regulacje prawne
na szczeblu krajowym i unijnym: począwszy od Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej oraz Powszechnej deklaracji praw człowieka przez liczne
dyrektywy dotyczące równego traktowania, zalecenia odnośnie do zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w pracy, strategie na rzecz równości
płci, inkluzji Romów czy osób LGBTIQ, a skończywszy na Konstytucji RP
i zapisach polskiego kodeksu pracy.
Z drugiej jednak to, jak regulacje przekładają się na tworzenie konkretnych
warunków sprzyjających np. aktywizacji zawodowej kobiet, osób dojrzałych, osób z niepełnosprawnością i innych grup narażonych na wykluczenie, zależy już od polityki poszczególnych krajów. Władza ustawodawcza
i wykonawcza ma ogromny wpływ także na narrację obowiązującą
w przestrzeni publicznej. Wszystko to przekłada się na tworzone rozwiązania systemowe, które mogą sprzyjać otwartości na różnorodnych pracowników i pracownice oraz włączającym miejscom pracy lub też nie.
Mamy także liczne badania pokazujące wartość różnorodności dla pracodawców i społeczeństw oraz nie mniej liczne analizy, z których wynika,
że inkluzywnych miejsc pracy oczekują pracownicy i pracownice, coraz
częściej domagający się od swoich pracodawców zaangażowania w ważne kwestie społeczne. Pracodawcy mają więc wiele dobrych powodów
do podejmowania działań na rzecz inkluzji i mogą je realizować. Na wiele
sposobów.
Jednym ze sposobów jest działanie w różnego rodzaju koalicjach z innymi
podmiotami, czego przykładem jest aktywność firm i organizacji skupionych wokół inicjatywy Fundacji Share the Care, dotyczącej Dyrektywy
Work-Life-Balance. Transpozycja dyrektywy czeka kraje członkowskie UE
w 2022 roku. Może ona znacząco wpłynąć na rynek pracy, została bowiem
zaprojektowana, by wspierać aktywność zawodową kobiet i równość płci.
Dziś jeszcze nie wiemy, jaki kształt przyjmą polskie regulacje.
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Każdy pracodawca, działając w ramach obowiązującego prawa, może jednak już dziś wdrażać własne projekty i programy korzystne dla zatrudnionych, wspierające inkluzję. Wszyscy znamy przykłady organizacji, które wyprzedzając legislację, wprowadziły np. dodatkowe urlopy ojcowskie, urlopy
dla opiekunek i opiekunów dorosłych osób zależnych czy krótszy wymiar
czasu pracy po powrocie z urlopu ojcowskiego. Zachęcamy Państwa do
czerpania z tych inspiracji. Przede wszystkim jednak do dokładnego przyjrzenia się własnym organizacjom i poszukania własnych rozwiązań, odpowiadających ich specyfice. Do określenia, gdzie jesteście, gdzie chcecie być
i co was tam zaprowadzi.
Właśnie w tym celu powstał projekt Diversity IN Check, dający możliwość
wszechstronnej analizy różnych obszarów, które tworzą włączającą kulturę organizacji: od procedur i polityk, przez programy i projekty na rzecz
różnorodnych grup pracownic i pracowników, po aktywności wzmacniające
zaangażowanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz wskaźniki rezultatów prowadzonych działań.
W tegorocznej edycji dodatkowo wprowadziliśmy część poświęconą pracy
podczas pandemii, która była wielkim sprawdzianem nie tylko zwinnego działania, ale i empatii pracodawców. Wypełnienie ankiety, choć nie
ukrywam – pracochłonne, prowadzi w efekcie do kompleksowego obrazu
stopnia zaawansowania Państwa organizacji w procesie tworzenia takiego
miejsca pracy, w którym każdy i każda czują się dobrze, ludzie są szanowani i mogą w pełni wykorzystać swój potencjał.
Zakładając, że zawsze jest przestrzeń do rozwoju, zapytaliśmy też o opinie
organizacje uczestniczące w pierwszej edycji badania Diversity IN Check.
Wiemy więc, że narzędzie zostało pozytywnie ocenione przez pracodawców
jako cenne źródło informacji, dające dodatkową wartość. Zdecydowana
większość organizacji obecnych w pierwszej edycji chce kontynuować swój
udział w badaniu i dodatkowo poleciłaby je innym pracodawcom. To najlepsza rekomendacja. Tym bardziej zależy nam na przeprowadzeniu kolejnej

edycji i liczniejszym udziale pracodawców – sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Zapraszamy więc serdecznie do zapoznania się z wynikami badania, które
prezentujemy w tej publikacji oraz liczymy na Państwa udział w kolejnej
edycji. Badanie rozpocznie się na początku stycznia, a ogłoszenie wyników
nastąpi 25 maja 2022 roku podczas Targów CSR. W tej edycji będziemy
mocno zachęcać do udziału w Diversity IN Check także mniejszych pracodawców zatrudniających 50–249 osób. Planujemy również realizację badania ilościowego na reprezentatywnej próbie średnich i dużych firm, które
pokaże, jaki jest stosunek polskich pracodawców do zarządzania różnorodnością. Dzięki temu uzyskamy dodatkowe informacje, które pomogą nam
i innym organizacjom w upowszechnianiu tematyki D&I w Polsce.
Na koniec serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację Diversity IN Check. Przede wszystkim członkom Rady Ekspertów i Ekspertek, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie
powstawania pierwszej edycji Diversity IN Check, a zarazem reprezentują
organizacje działające na rzecz upowszechniania zarządzania różnorodnością i tworzenia włączających miejsc pracy. Ogromne podziękowania kieruję
też do przedstawicieli organizacji uczestniczących w badaniu: liderów
i liderek, menedżerów i menedżerek, ekspertów i ekspertek D&I, HR i CSR,
bo wiem, że nie było łatwo zebrać wszystkie dane. Wreszcie dziękuję
Zespołowi Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaangażowanemu w projekt.
Serdecznie zapraszam do lektury, a także dzielenia się Państwa opiniami
i komentarzami.
Marzena Strzelczak
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Szabolcs Schmidt
kierownik Działu Niedyskryminacji
i Koordynacji Działań dotyczących Romów (JUST.D.1),
Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
(JUST), Komisja Europejska

Szanowni Państwo,
Unia Europejska czerpie siłę z różnorodności, a jeszcze nigdy nie była tak
wieloraka jak dziś. Różnorodność jest naszą mocną stroną i musimy wykorzystywać jej potencjał, jeśli chcemy budować zrównoważoną przyszłość.
Ostatnie lata przyniosły nam jednak poważne wyzwania, które wywierają
presję na społeczeństwa europejskie. Czynniki te oddziałują na nas wszystkich, jednak ich wpływ na niektóre podmioty jest większy. Zauważamy,
że pandemia COVID-19 szczególnie mocno odbija się na grupach mniejszościowych, m.in. przedstawicielach mniejszości etnicznych, które padły
ofiarą stygmatyzacji; osobach z niepełnosprawnością, które doświadczyły
wykluczenia; samotnych rodzicach, którzy musieli samodzielnie i w odosobnieniu stawiać czoła wielu wyzwaniom; a także osobach ze społeczności
LGBTIQ żyjących w obawie przed dyskryminacją ze strony pracodawców.
Różnorodność i równość to fundamentalne wartości Unii Europejskiej.
Gdy są zagrożone, należy działać.
Komisja Europejska jako strażnik traktatów skrupulatnie monitoruje sytuację w państwach członkowskich i w razie potrzeby inicjuje nową politykę,
strategię i prawodawstwo. W stosownych przypadkach monitorujemy również
sytuacje, które mogłyby skutkować naruszeniem prawa unijnego i wszczęciem postępowania za uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła kilka kluczowych strategii
na rzecz równości w Europie: strategię na rzecz równouprawnienia płci,
unijny plan działania przeciwko rasizmowi, strategię na rzecz równości
osób LGBTIQ oraz ramy strategiczne na rzecz równouprawnienia, włączenia
społecznego i udziału Romów.
Jednak samo prawodawstwo i strategie nie wystarczą. Niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich podmiotów – organów publicznych, organizacji
pozarządowych i sektora prywatnego – w działaniach podejmowanych na
rzecz większej równości i inkluzywności.
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Przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w propagowaniu idei równości,
różnorodności i włączenia społecznego. Z jednej strony polityka wewnętrzna firm może pośrednio wpływać na rozwój społeczeństwa. Z drugiej strony
sytuacja społeczna oddziałuje na politykę wewnętrzną przedsiębiorstw.
Firmy dysponują potencjałem, aby współtworzyć bardziej włączający
dyskurs publiczny i bronić istotnych wartości, takich jak różnorodność
i równość.
Przedsiębiorstwa – zarówno małe, jak i duże – oraz społeczeństwo obywatelskie są motorem napędzającym realne zmiany w obszarze równości.
Bez wątpienia firmy nadal będą musiały koncentrować swoją uwagę na
rozwoju różnorodności, włączenia społecznego i równości, i przeznaczać
zasoby na ten cel. Niestety wiele organizacji wciąż ma trudności z pomiarem efektów wdrażanych strategii i ich komunikowaniem rosnącej liczbie
interesariuszy.
Pomiar stopnia różnorodności i inkluzywności jest natomiast niezbędny,
aby móc wprowadzać znaczące i trwałe zmiany. Inkluzywność jest jednym
z kluczowych czynników determinujących dziś sukces każdej organizacji.
Dlatego z ogromną radością przyjąłem pierwszy raport z badania Diversity
IN Check. Polskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z organizacjami
partnerskimi opracowało narzędzie, które umożliwia zbadanie stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania
włączających organizacji. Zauważyłem, że ta pierwsza „Lista pracodawców
najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce” obejmuje głównie duże firmy. Jestem jednak przekonany, że w kolejnych edycjach znajdzie się na niej więcej małych i średnich przedsiębiorstw.
Pragnę zapewnić, że Komisja Europejska mocno angażuje się w dalsze
wspieranie Kart Różnorodności i ich sygnatariuszy. Mają one fundamentalne znaczenie dla propagowania różnorodności i inkluzywności w miejscach
pracy oraz wspierania organizacji w procesie wprowadzania różnorodności.
Szabolcs Schmidt
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Diversity IN Check –
w kierunku różnorodności
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DIVERSITY IN CHECK – O PROJEKCIE
Diversity IN Check to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, której celem jest analiza dojrzałości pracodawców
w Polsce w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji oraz wsparcie
pracodawców w prowadzeniu monitoringu własnych strategii, procedur i praktyk z tego obszaru.
Pytania kwestionariusza oparte są
na międzynarodowych standardach
i wytycznych, m.in.:
— Sustainable Development Goals
(SDGs nr 5, 8, 10),
— ISO 26000 (w zakresie wybranych
obszarów społecznej odpowiedzialności, m.in. praw człowieka oraz praktyk
z zakresu pracy),
— GRI Standards (w zakresie
różnorodności i równości szans),
— wytycznych OECD dla przedsiębiorstw
wielonarodowych (w zakresie zaleceń
dotyczących zatrudnienia i stosunków
pracowniczych).

Diversity IN Check składa się
z dwóch podstawowych elementów: narzędzia monitoringu
organizacji oraz listy pracodawców najbardziej zaawansowanych
w zarządzaniu różnorodnością
i inkluzji w Polsce. Kwestionariusz monitoringu Diversity IN
Check zbudowany jest w oparciu
o międzynarodowe standardy
i przede wszystkim doświadczenia Forum Odpowiedzialnego
Biznesu zdobyte w ramach
działań Karty Różnorodności
w Polsce, którą w ciągu niespełna
10 lat podpisało kilkuset pracodawców – biznesowych, pozarządowych
i administracji publicznej.
Badanie pozwala na obiektywną ocenę prowadzonych przez organizację
działań oraz identyfikację obszarów wymagających przyjrzenia się

i usprawnienia. Ma wartość diagnostyczną, ale jest także skutecznym narzędziem edukacyjnym – pokazuje możliwe działania i obszary do rozwoju.
Każdy z pracodawców uczestniczących w badaniu otrzymuje indywidualny
raport pokazujący mocne i słabe strony zarządzania różnorodnością
w swojej organizacji.
Aby umożliwić organizacjom cykliczny monitoring stopnia ich dojrzałości
w zarządzaniu różnorodnością i postępów w tym zakresie, Diversity IN
Check jest realizowany w cyklu rocznym. Pierwsza edycja badania i opublikowanie pierwszej listy Diversity IN Check miały miejsce w 2021 roku.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami, które działają na
rzecz włączających miejsc pracy, zapewniają poprawność metodologiczną
badania oraz przejrzystość i dostępność badania dla wszystkich zainteresowanych.
W 2021 roku partnerami Diversity IN Check byli:
Organizator:

Partner badawczy:
Partner medialny:
Partnerzy merytoryczni:

Partner:

Patron:
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W KIERUNKU RÓŻNORODNOŚCI.
CZY PRACODAWCY SĄ DZIŚ DOJRZALSI
NIŻ 10 LAT TEMU?
Ewa Lisowska
prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego

WPROWADZENIE
Zagadnienie związane z różnorodnością demograficzno-społeczną osób
poszukujących pracy i zatrudnionych oraz korzyściami, jakie firma może
uzyskać z różnorodności, w kontekście konkurencyjnego otoczenia, nie tylko krajowego, ale także międzynarodowego, jest od niedawna przedmiotem
badań i analiz w Polsce. Dyskusję o zarządzaniu różnorodnością zainicjował projekt Gender Index, realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL w latach 2004–2008. Jego celem było opracowanie nowatorskiego
wskaźnika równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.
Rezultaty tego projektu stały się impulsem do kolejnych badań, które
analizowały zróżnicowanie w zatrudnieniu szerzej niż tylko pod kątem płci.
Z definicji bowiem zarządzanie różnorodnością odnosi się nie tylko
do płci, ale także do innych cech społeczno-demograficznych jednostki. Nie ogranicza się tylko do tworzenia równych szans i przestrzegania
prawa zakazującego dyskryminacji, ale – co znacznie trudniejsze –
polega na takim motywowaniu, które wyzwala z podobieństw i różnic

wszystkich zatrudnionych nową jakość, stanowiącą o bardziej
efektywnym funkcjonowaniu firmy w globalnym świecie.
Różnorodność ze względu na płeć, narodowość, wiek i inne cechy demograficzno-społeczne jest niepodważalnym faktem, coraz częściej dostrzeganym
i akceptowanym przez pracodawców oraz traktowanym jako szansa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W Polsce widoczny jest
w ostatnich latach napływ dużej liczby imigrantów uzyskujących pozwolenie
na pracę, głównie z Ukrainy i Białorusi, ale także z Nepalu czy Indii. Wzrasta
także mediana wieku zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, co oznacza, że na rynku pracy już są i będą w przyszłości coraz starsze osoby1.
W 2017 roku weszła w życie unijna dyrektywa 2014/95/UE2 (zmieniająca
dyrektywę 2013/34/UE3) w sprawie ujawniania danych niefinansowych
i informacji na temat różnorodności. Nakłada ona na duże spółki giełdowe
obowiązek wykazywania w ich rocznych sprawozdaniach działań dotyczących polityki różnorodności. Jeśli takich działań w przedsiębiorstwie nie
było w roku sprawozdawczym, to musi ono wskazać, dlaczego nie podjęto
żadnych kroków w kierunku tworzenia bardziej zróżnicowanego środowiska
pracy, bardziej zróżnicowanych zespołów, rad nadzorczych czy zarządów.
Tym samym zobowiązuje się duże spółki giełdowe do zwrócenia uwagi
na kwestie związane z polityką różnorodności w miejscu pracy, w tym
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głównie ze względu na płeć. Został opracowany przewodnik dla firm, opisujący zasady i standardy raportowania niefinansowego4.
Z dotychczasowych badań i analiz wynika, że zarządzanie różnorodnością
jest dużym wyzwaniem dla pracodawców w Polsce. Postęp w tym
obszarze jest na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat niezadowalający
z punktu widzenia zarówno liczby podmiotów gospodarczych i instytucji
publicznych deklarujących otwartość na różnorodność, jak i pod względem
liczby i jakości podejmowanych przez nich działań oraz wdrażanych programów w zakresie zarządzania różnorodnością. W poniższej analizie zostaną
przedstawione argumenty na rzecz prawdziwości tego wniosku, poprzedzone wskazaniem na istotę zarządzania różnorodnością oraz przeglądem
wyników badań zrealizowanych dotychczas w Polsce.

ISTOTA ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ
Różnorodność oznacza zróżnicowanie pod względem cech demograficzno-społecznych, które decydują o tożsamości jednostki i determinują jej
pozycję w relacjach z innymi w miejscu pracy i społeczeństwie5. Można
ją – przez wewnętrzne działania podejmowane przez pracodawców na
poziomie firmy – marginalizować w imię asymilacji oraz dążenia do dopasowania pracowników do organizacji albo też promować i doceniać, traktując
organizację jako żywy i zmieniający się organizm, w którym pracownicy
z różnorodnymi doświadczeniami uczą się od siebie nawzajem, wzbogacają przedsiębiorstwo swoimi talentami i przyczyniają się do jego sukcesu
ekonomicznego6.
Zarządzanie różnorodnością jest definiowane jako docenianie różnic kulturowych oraz wartości wnoszonych przez różnorodne osoby do całej organizacji w celu uzyskiwania korzyści ekonomicznych. Jak wskazuje R. Thomas,
celem zarządzania różnorodnością jest tworzenia warunków pracy, które
nikogo nie wykluczają7. Aksjomatem skutecznego zarządzania różnorodnością jest stosowanie zasady równości. Oznacza to, że akceptacja odmienności oraz opowiadanie się przeciwko jakiekolwiek stygmatyzacji i wyklu-

czeniu jest czymś oczywistym, a uwaga jest skupiona na tym, żeby
w jak najlepszy sposób wykorzystać różnorodne talenty do rozwoju przedsiębiorstwa i osiągania przez nie strategicznych celów. Skutecznie wdrażana polityka zarządzania różnorodnością sprzyja tworzeniu kultury pracy
opartej na szacunku dla odmienności oraz kształtowaniu postaw nastawionych na eliminowanie stereotypów dotyczących płci, wieku, (nie)pełnosprawności, orientacji seksualnej, rasy, religii, narodowości, wyznania.
Istotą zarządzania różnorodnością jest zatem tworzenie kultury organizacyjnej otwartej na różnorodne talenty, promującej wartości, normy
i zwyczaje włączające oraz integrujące osoby należące do grup mniejszościowych, a jednocześnie zwalczającej postrzeganie innych przez
pryzmat stereotypów.
Polityka zarządzania różnorodnością jest skuteczna, gdy osoby na najwyższych stanowiskach kierowniczych aktywnie wspierają działania na
rzecz różnorodności, a menedżerowie i menedżerki niższych szczebli cenią
różnorodność opinii podwładnych oraz są dobrze merytorycznie przygotowani do prowadzenia dialogu z podwładnymi, dotyczącego przełamywania
uprzedzeń i stereotypów wobec innych, i argumentowania na rzecz korzyści płynących z różnorodności dla całej firmy, także dla wszystkich pracowników i pracownic8.
Wpisanie zarządzania różnorodnością w strategię przedsiębiorstwa9
i oparcie jego funkcjonowania na kulturze inkluzywności10 jest konieczne
do osiągania korzyści z różnorodnego kapitału ludzkiego. Na podstawie
bogatej już dzisiaj literatury przedmiotu11 można wskazać, że orientacja na
różnorodność i zarządzanie różnorodnymi zespołami przynosi firmie pożytki zarówno ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne.
Korzyści ekonomiczne to lepsze wyniki finansowe (dotyczy to takich
wskaźników jak np. wartość marki, zwrot ze sprzedaży, zwrot z zainwestowanego kapitału, zysk operacyjny i zysk netto), przewaga konkurencyjna,
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lepszy wizerunek firmy na zewnątrz (dobry pracodawca, etyczna firma),
zwiększone możliwości dotarcia do różnych grup konsumenckich, kontrolowanie ryzyka i większe możliwości reagowania w przypadku kryzysu, niższe
koszty związane z fluktuacją kadr.
Jest też wiele korzyści pozaekonomicznych, z których najważniejsze to
więcej kreatywności i innowacyjności, bowiem zróżnicowane ze względu na
cechy demograficzno-społeczne zespoły opierają się na komplementarnej
wiedzy, różnych umiejętnościach i różnym doświadczeniu, a także przyciąganie do firmy talentów, większa satysfakcja z pracy i mniejsza fluktuacja
kadr, przełamywanie uprzedzeń wobec innych (zmniejszanie znaczenia
stereotypów w postrzeganiu i ocenianiu przedstawicieli grup mniejszościowych).
Z dotychczasowych badań i analiz prowadzonych w Polsce w ostatniej dekadzie wynika, że pracodawcy są zainteresowani zagadnieniem zarządzania
różnorodnością jako nowym zjawiskiem biznesowym. Niektórzy korzystają
z dostępnych szkoleń, warsztatów, konkursów w tym obszarze. Jednak ich
wiedza na temat istoty zarządzania różnorodnością i koniecznych do podjęcia działań wewnątrz przedsiębiorstwa, aby mogło ono czerpać korzyści
z różnorodności, wciąż bardzo rzadko przekłada się na wdrażanie niezbędnych procedur oraz programów i realizowanie kompleksowej polityki
różnorodności.

DOTYCHCZASOWE BADANIA NAD RÓŻNORODNOŚCIĄ
W POLSCE
Pierwsze badania empiryczne nad zagadnieniem różnorodności w miejscu
pracy zostały przeprowadzone w ramach projektu Gender Index12 i były
poświęcone różnorodności ze względu na płeć.
Stworzony w ramach projektu wskaźnik równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy został wykorzystany do opracowania rankingu firm
w dwóch edycjach konkursu „Firma równych szans”. Kryteriami przystą-

pienia do konkursu była liczba zatrudnionych (nie mniej niż 10 osób różnej
płci) oraz działalność na polskim rynku od co najmniej trzech lat. W 2006
roku do konkursu zgłosiło się 56 podmiotów, spośród których 52 spełniały
kryteria i zostały włączone do badania. W 2007 roku przystąpiło do niego
130 podmiotów, spośród których 100 zakwalifikowano do badania (na podstawie wskazanych kryteriów oraz kolejności wpłynięcia zgłoszenia).
Wskaźnik Gender Index stał się zaczynem dla badań w obszarze różnorodności i zarządzania różnorodnością w zatrudnieniu. W 2011 roku badaniami objęto jednostki administracji centralnej w ramach projektu „Równe
traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Rezultatem tych badań było
opracowanie indeksów równego traktowania ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, narodowość, orientację seksualną i religię dla każdego
z ministerstw13.
Szczególnie istotne, z punktu widzenia oceny dojrzałości biznesu
w obszarze zarządzania różnorodnością, były badania przeprowadzone
w latach 2013 i 2014 w ramach dwóch edycji Barometru Różnorodności.
Efektem tych badań było opracowanie wskaźnika różnorodności (Diversity Index) dla firm, które wzięły udział w badaniach – w 2013 roku było to
51 podmiotów, a w 2014 dwa razy więcej14. Już sam ten fakt – podwojenie
liczby podmiotów, które przystąpiły do badania – można uznać za przejaw
zwiększającego się zainteresowania pracodawców zagadnieniem zarządzania różnorodnością. Potwierdzają to także dane Forum Odpowiedzialnego
Biznesu dotyczące sygnatariuszy Karty Różnorodności – ich liczba zwiększyła się z 40 w 2012 roku do kilkuset w 2021 roku15.
Pierwsza edycja Barometru Różnorodności była poprzedzona badaniem
ilościowym, zrealizowanym jesienią 2011 roku na reprezentatywnej próbie
800 dużych oraz średnich firm z całej Polski. Celem tego badania było
rozpoznanie, jakie jest podejście pracodawców do zarządzania różnorodnością i jak ich deklaracje w zakresie zarządzania różnorodnością mają się
do realnych działań podejmowanych w firmie16. Warto przytoczyć niektóre
wyniki z tego badania, bowiem stanowiło ono jak dotychczas jedyne takie
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rozpoznanie oparte na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie podmiotów
gospodarczych działających w Polsce.
Optymistyczny wniosek był taki, że blisko 2/3 spośród nich zetknęło się
z pojęciem „zarządzanie różnorodnością”, a przedstawiciele firm biorący udział w badaniu w większości dobrze definiowali jego istotę – nieco
częściej dotyczyło to przedstawicieli dużych niż średnich firm. Niemniej
jednak badanie wykazało, że deklaracje nie przekładały się na konkretne
działania.
I tak, tylko 21% badanych pracodawców potwierdziło, że wdraża rozwiązania z zakresu zarządzania różnorodnością (częściej deklarowali to przedstawiciele dużych – 28%, niż średnich firm – 20%). Wprowadzane rozwiązania odnosiły się najczęściej do rozwoju pracowników i pracownic (szkolenia
i jasne procedury awansowania), stosowania neutralnego procesu rekrutacji, oferowania elastycznego czasu pracy, wspierania młodych rodziców.
Zaledwie 1/5 firm deklarowała posiadanie wewnętrznego dokumentu, który
reguluje kwestie związane z różnorodnością, przy czym regulacje te odnosiły się głównie do płci i wieku, a bardzo rzadko do osób z niepełnosprawnością. W 90% badanych firm brakowało np. przystosowania stanowisk pracy
do potrzeb osób poruszających się na wózku.
Interesujące jest to, że zarówno wśród ogółu zatrudnionych w badanych
firmach, jak i wśród kadry kierowniczej zdecydowanie dominowali mężczyźni. Zaledwie 14% badanych firm dużych i 5% średnich prowadziło monitoring wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na różnych stanowiskach.
Większość respondentów zgadzała się ze stwierdzeniem, że równe traktowanie w miejscu pracy ma wpływ na wyniki i generuje korzyści dla przedsiębiorstwa, przy czym wskazywano głównie na lepszy wizerunek,
a rzadko na takie korzyści, jak pozyskiwanie talentów, większa innowacyjność zespołów, osiąganie pozycji lidera na rynku w danej branży czy
korzyści finansowe.

Na podstawie przeprowadzonego badania można wysnuć wniosek, że
zarządzanie różnorodnością jest przedmiotem rosnącego zainteresowania
przedsiębiorstw działających na polskim rynku, ale jest to zainteresowanie
wyrażane na poziomie deklaratywnym, a więc nie pociąga za sobą wprowadzania konkretnych działań świadczących o realizacji polityki różnorodności w miejscu pracy17.
W odróżnieniu od omówionego badania ilościowego, realizowanego na
reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw, badania prowadzone w ramach
Gender Index oraz dwóch edycji Barometru Różnorodności odnosiły się
do podmiotów, które dobrowolnie i z własnego wyboru wzięły w nich udział.
Znacząca część tych firm i instytucji publicznych przystąpiła do badań
z poczuciem, że podejmują działania z zakresu zarządzania różnorodnością
i chcą się nimi pochwalić, część zaś chciała zweryfikować swoje osiągnięcia
w porównaniu z innymi i dowiedzieć się, na jakim etapie realizowania polityki różnorodności się znajduje.
Wyniki pokazały, że nawet wśród tak wyselekcjonowanych firm i instytucji
standardy dotyczące równości i zarządzania różnorodnością są spełniane
w sposób niezadowalający. Jednym z istotnych wniosków projektu Gender
Index było stwierdzenie, że równe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu
pracy jest nie w pełni realizowane w polskich firmach zarówno z powodu
braku wiedzy pracodawców na temat europejskich standardów równości
ze względu na płeć, jak i tradycyjnego podejścia do kobiet i mężczyzn
pracowników18.
Z kolei wielkość uzyskanego wskaźnika różnorodności w obu edycjach
Barometru Różnorodności (46% w 2013 roku i 45% w 2014 roku), jak i dane
obrazujące sytuację w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy
świadczą, że standard zarządzania różnorodnością jest wypełniany, przeciętnie rzecz biorąc, na poziomie o ponad połowę niższym od przyjętych
na użytek badań standardów. Działy kadr zarówno przedsiębiorstw, jak
i instytucji, na ogół nie zabiegają o to, aby dotrzeć do jak najszerszej puli
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różnorodnych talentów, nie tylko kobiet, ale także np. osób z niepełnosprawnością, osób innej narodowości czy osób w wieku 50+.
Spośród sześciu obszarów kluczowych dla zarządzania różnorodnością,
ujętych w badaniach Barometru Różnorodności, stosunkowo najgorszy
wynik uzyskał właśnie obszar rekrutacji. Niskie wskaźniki pojawiły się także
w obszarach kultury organizacyjnej i strategii przedsiębiorstwa. Do nielicznych należały firmy realizujące politykę różnorodności na zaawansowanym
poziomie – w każdej edycji Barometru Różnorodności tylko pięć uzyskało
najwyższe wskaźniki na poziomie 72–78%.
Nie było wśród badanych firm i instytucji publicznych takiej, która realizowała politykę różnorodności w stu procentach w jakimkolwiek z obszarów,
czyli spełniała wszystkie kryteria ujęte zakresem badania. Zdarzały się
przedsiębiorstwa, w których nie w pełni było respektowane prawo zakazujące dyskryminacji, a te, które przywiązywały wagę do realizowania
zasady równego traktowania, tylko doraźnie podejmowały jakieś działania
z zakresu zarządzania różnorodnością. Najczęściej były to rozwiązania
ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym, przy czym większość
firm powielała stereotypy dotyczące płci, czyli jej programy były adresowane tylko do kobiet.
Charakterystyczne było także to, że różnorodność ograniczała się do płci,
a zupełnie wyjątkowo do innych jej wymiarów: tylko 23% badanych firm
realizowało programy skierowane do określonych grup mniejszościowych,
np. osób w wieku 50+ czy osób z niepełnosprawnością.
Zarówno z badań Gender Index, jak i Diversity Index wynikało, że tylko
jedna trzecia pracodawców monitorowała wynagrodzenia ze względu na
płeć i inne cechy demograficzno-społeczne. Skoro nie było monitoringu,
to pracodawcy nie mieli wiedzy, czy wynagrodzenia (łącznie z nagrodami,
premiami) są jednakowe w przypadku kobiet i mężczyzn wykonujących
taką samą lub podobną pracę.

Pracodawcy na ogół deklarowali, że w procesie rekrutacyjnym stosują
przejrzyste i neutralne zasady, a ich miejsce pracy jest wolne od dyskryminacji, jak również, że wdrożyli procedury antydyskryminacyjne i poinformowali o nich wszystkich zatrudnionych. Ale analiza około stu ogłoszeń
o poszukiwaniu pracowników, zrobiona w ramach projektu Gender Index,
prowadziła do wniosku, że tylko nieliczne (około 10%) spełniały kryterium
równego traktowania ze względu na płeć19.
Z badań tych wynika także, że znaczący był udział zatrudnionych, którzy
deklarowali, że nie wiedzą, do kogo mogą się zwrócić, gdy doświadczają
dyskryminacji w miejscu pracy, w tym molestowania seksualnego20. Nawet
jeśli pracodawcy wdrożyli procedury z tym związane, to nieskutecznie
o tym komunikowali, skoro tak wielu pracownic i pracowników nie wiedziało,
że takie są.
Dotychczasowe badania pokazały, że otwartość na różnorodność i postrzeganie jej jako szansy na lepsze funkcjonowanie firmy na konkurencyjnym
rynku, jak również przekonanie pracodawców, że wdrożenie polityki różnorodności skutkuje korzyściami w długim okresie, były rzadkością dziesięć
lat temu. Dzięki badaniom, których wyniki przywołano w publikacji, jak
również dzięki dużemu zaangażowaniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
w promowanie różnorodności, rośnie liczba pracodawców rozumiejących
istotę zarządzania różnorodnością i utożsamiających się z tą ideą. Taki
wniosek można wysnuć na podstawie zwiększającego się grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, a także rosnącej liczby dobrych praktyk w obszarze równości i różnorodności, zgłaszanych do corocznie publikowanych
przez FOB raportów odpowiedzialnego biznesu.
Choć można dostrzec postęp w tym zakresie, to jednak wciąż do wyjątków
należą firmy i instytucje, które w sposób kompleksowy realizują politykę
różnorodności i spełniają kryteria organizacji różnorodnej i włączającej,
o czym świadczą wyniki badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Diversity IN Check, zrealizowanego w 2021 roku.
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CZY PRACODAWCY SĄ DOJRZALSI NIŻ 10 LAT TEMU:
BAROMETR RÓŻNORODNOŚCI A DIVERSITY IN CHECK
W badaniach Barometru Różnorodności i Diversity IN Check były wykorzystane różne kwestionariusze i ankiety, jako narzędzia badawcze, różny był
też sposób obliczania wskaźnika różnorodności (uproszczony w przypadku
Barometru Różnorodności i bardziej skomplikowany w przypadku Diversity
IN Check). Niemniej jednak zarówno badania Barometru Różnorodności, jak
i badanie Diversity IN Check opierały się na tym samym kryterium kwalifikacji do badania: udział w nim był dobrowolny i to firma decydowała,
czy skorzysta z możliwości sprawdzenia, w jakim stopniu spełnia kryteria
związane z polityką różnorodności. Zakres merytoryczny obu kwestionariuszy ankiety był zbliżony, czyli pytania, na które odpowiadały badane firmy,
dotyczyły tego, co mieści się w standardzie zarządzania różnorodnością.
Z tych powodów można wykorzystać wyniki Barometru Różnorodności
(szczególnie pierwszej jego edycji, w której wzięło udział 51 podmiotów)
do porównania z wynikami Diversity IN Check (46 badanych podmiotów),
aby określić, czy dokonał się postęp i czy pracodawcy są dzisiaj dojrzalsi
niż dekadę temu.
Kwestionariusz zastosowany w Barometrze Różnorodności, samodzielnie
wypełniany przez zainteresowane podmioty poprzez stronę internetową
www.diversityindex.pl i stanowiący narzędzie do obliczenia wskaźnika różnorodności (Diversity Index), składał się z sześciu następujących obszarów:
1. strategiczne zarządzanie,
2. kultura organizacyjna,
3. rekrutacja,
4. struktura zatrudnienia,
5. rozwój zawodowy,
6. wynagrodzenia z pespektywy różnorodności.
W każdym z tych obszarów było po kilka pytań, które miały na celu ustalenie, czy badany podmiot spełnia określone kryteria (odpowiedzi: tak, nie;

punktacja zero-jedynkowa). W sumie ankieta dla dużych i średnich podmiotów składała się ze 100 pytań, a dla małych – z 71 pytań. Wartość wskaźnika
różnorodności mieściła się w przedziale 0–100%21.
Każda firma i instytucja, która wypełniła kwestionariusz, otrzymała automatycznie swój indywidualny wynik wraz z informacją, jak się on ma do średniego wyniku ogółu zbadanych podmiotów w poszczególnych obszarach,
a także w odniesieniu do wyników podmiotów tej samej wielkości, branży
czy miejsca geograficznego (regionu) jej działalności.
Przeciętna wartość indeksu różnorodności zarówno w pierwszej, jak i drugiej
edycji Barometru Różnorodności wyniosła mniej niż połowę możliwych do
uzyskania punktów (dokładnie 45,66% w pierwszej edycji i 44,90% w drugiej
edycji). Najwyższy wynik w obu edycjach (na poziomie odpowiednio: 78%
i 77%) uzyskała duża firma, a najniższy (9% i 10%) – mała firma. Ogólnie rzecz
biorąc, wyższe wskaźniki różnorodności uzyskały przedsiębiorstwa i instytucje duże/średnie, a nie małe, mające swoją siedzibę w centralnej Polsce,
świadczące różnego rodzaju usługi, i nie zajmujące się produkcją materialną.
Polityka różnorodności była stosunkowo najlepiej realizowana w obszarze rozwoju zawodowego i struktury zatrudnienia, a najgorzej w obszarze
rekrutacji i kultury organizacyjnej.
W pierwszej edycji badania Diversity IN Check, realizowanego przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu w 2021 roku, wzięło udział 46 podmiotów.
Zastosowany kwestionariusz składał się z pięciu następujących obszarów:
podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania,
wskaźniki rezultatów, COVID-19. Do klasyfikacji końcowej i ustalenia wskaźnika zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji
(Diversity&Inclusion) wykorzystano trzy pierwsze spośród wymienionych
pięciu obszarów. Respondentami byli, podobnie jak w Barometrze Różnorodności, przedstawiciele firm reprezentujący działy kadr lub działy związane
z zarządzaniem różnorodnością bądź społeczną odpowiedzialnością biznesu.
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Inaczej niż w przypadku Barometru Różnorodności, zainteresowana udziałem w badaniu firma lub instytucja otrzymywała dostęp do ankiety online,
a wypełnione ankiety były gromadzone i analizowane przez zewnętrzną
firmę badawczą, przy czym wykonywano telefony do respondentów
w przypadku, gdy przesłana ankieta zawierała braki w odpowiedziach
lub gdy niektóre odpowiedzi wymagały doprecyzowania.
Maksymalna, możliwa do uzyskania, punktacja wynosiła 91,5 punktów
z trzech obszarów. Najwyżej punktowany był obszar „Programy i działania” – można było uzyskać 39 punktów, podczas gdy w pozostałych dwóch
obszarach odpowiednio: 26,5 punktów za „Podstawy zarządzania różnorodnością” oraz 26 punktów za „Budowanie zaangażowania pracowników
i kadry zarządzającej”.
Poszczególne pytania miały różną punktację, która mieściła się w przedziale 0,5–10,5 punktów. Komisja ekspertów zdecydowała, że na liście rankingowej znajdą się pracodawcy, którzy uzyskali 49,5% możliwych do otrzymania
punktów w co najmniej dwóch z trzech obszarów oraz w wyniku końcowym
(ten próg przekroczyło 67% podmiotów, które przystąpiły do badania).
Uznano, że uzyskanie takiej liczby punktów pozwala na miano pracodawcy
zaawansowanego w realizacji polityki różnorodności i inkluzywności.
Średnia wartość wskaźnika Diversity&Inclusion, obliczona dla wszystkich
46 badanych podmiotów, wśród których były w zdecydowanej większości
firmy duże (42 wobec tylko 4 średnich), wyniosła 54,71 (najwyższa
punktacja to 81,50, a najniższa – 23,00). Dane te są wyższe niż uzyskane
w obu edycjach Barometru Różnorodności dla firm dużych i średnich,
a więc wydaje się, że mamy do czynienia z pewnym postępem w zakresie
wdrażania polityki różnorodności, chociaż jednocześnie widać, że wciąż
pozostaje duża przestrzeń do zagospodarowania.
Podobnie jak w przypadku Barometru Różnorodności, stosunkowo najlepszą sytuację odnotowano w bankowości i sektorze finansowym (średnia

Diversity IN Check – Lista pracodawców
najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu
różnorodnością i inkluzji w Polsce w 2021 roku:
— Bank BPH
— BASF Polska
Sp. z o.o.
— BNP Paribas Bank
Polska S.A.
— CCC S.A.
— CEMEX Polska
— Citibank Europe plc
— Citi Handlowy
— Credit Suisse
(Poland) Sp. z o.o.
— Cushman
& Wakefield Polska
— DNB Bank Polska S.A.
— Ferrero
— Henkel Polska
— IKEA Retail Sp. z o.o.
— ING Bank Śląski S.A.
— intive GmbH
Sp. z o.o. Oddział
w Polsce
— KPMG Sp. z o.o.
— L’Oreal Polska
— Luxoft Polska
— McDonald’s Polska
— MetLife
— NatWest Poland

— Orange Polska
— Pfizer Polska
Sp. z o.o.
— Polenergia SA
— Provident Polska SA
— Santander Bank
Polska S.A.
— Sephora Polska
— Siemens Sp. z o.o.
— STU ERGO Hestia SA
— T-Mobile Polska
— Urząd
Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego
Na Listę Diversity IN
Check zakwalifikowały
się organizacje, które
w badaniu uzyskały
minimum 49,5%
w zestawieniu ogólnym
oraz minimum 49,5%
w dwóch, spośród
trzech, punktowanych
obszarach.

wartość wskaźnika to
66,35), a gorszą w przypadku produkcji przemysłowej (56,30). Standard
zarządzania różnorodnością jest stosunkowo
najgorzej wypełniany
w handlu i transporcie
– dla tej branży wskaźnik Diversity&Inclusion
uzyskał wartość 46,39
punktów i jednocześnie
z tej branży wywodziła
się firma, która uzyskała
najniższy ogólny wynik.
Z kolei najlepszy wynik
uzyskała firma z sektora
finansowego.

Analiza wyników w poszczególnych obszarach
prowadzi do wniosku,
że najsłabiej wypadł obszar „Programy i działania” – średnia punktacja
to 21,80 punktów na
39 możliwych do uzyskania, czyli badane
firmy w 56% spełniały
standardy określone dla tego obszaru. Dwa pozostałe obszary uzyskały
podobną liczbę punktów: „Podstawy zarządzania różnorodnością” – 16,79
punktów; „Budowanie zaangażowania” – 16,11 punktów. W obu tych obszarach maksymalna punktacja była zbliżona: odpowiednio 26,5 oraz 26
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punktów, czyli badane firmy w 63% i 62% wypełniały standardy związane
z tymi obszarami.

PODSUMOWANIE
Na gruncie nauk o zarządzaniu różnorodność jest odnoszona do zasobów
pracy i traktowana jako źródło nowych możliwości na konkurencyjnym rynku.
W środowisku pracy, w którym różnorodność jest akceptowana i doceniana, ludzie łatwiej ujawniają swoje indywidualne cechy i talenty, a tym samym w mniejszym stopniu kierują się konformizmem w relacjach z innymi, chętniej współpracują, są bardziej kreatywni i w większym stopniu utożsamiają się z celami firmy.

musieli w większym niż dotychczas stopniu korzystać z różnorodności.
Z badań wynika, że niewiele firm jest przygotowanych do sprostania
wyzwaniom związanym z zarządzaniem różnorodnością. Brakuje wiedzy
zarówno teoretycznej, na czym polega istota zarządzania różnorodnością,
jak i praktycznej – jak wcielać zasady równości i różnorodności we własnej
organizacji oraz jakie rozwiązania sprawdzają się w biznesie. Brakuje też
przekonania, że orientacja na zarządzanie różnorodnością generuje w długiej perspektywie korzyści finansowe.

Wskazuje się, że informacje te powinny być podawane w podziale według
płci, wieku, wykształcenia lub doświadczenia zawodowego. W efekcie realizacji obowiązku ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat
różnorodności oczekuje się zwiększenia zainteresowania zarządzaniem różnorodnością. Ma się też nadzieję, że dobre przykłady ze spółek giełdowych
będą rezonowały na inne przedsiębiorstwa i instytucje.

Wyniki badań Barometru Różnorodności z lat 2013 i 2014 oraz Diversity
IN Check z 2021 roku wskazują, że do nielicznych należą przedsiębiorstwa
realizujące w sposób świadomy i kompleksowy politykę różnorodności.
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat można zaobserwować pewien wzrost
dojrzałości pracodawców w podejściu do zarządzania różnorodnością,
zwłaszcza sygnatariuszy Karty Różnorodności, niemniej jednak należy
stwierdzić, że po pierwsze jedynie część dużych organizacji – sygnatariuszy uczestniczyło w badaniu i wypełniło kwestionariusz ankiety. Po drugie
przeciętny wskaźnik Diversity&Inclusion dla podmiotów, które poddały się
audytowi, był stosunkowo niski – wynik na poziomie 54,7 punktów na 91,5
możliwych do uzyskania wskazuje, że badane podmioty w 60% wypełniały
kryteria związane ze standardem zarządzania różnorodnością. Jest to wynik
lepszy od uzyskanego w Barometrze Różnorodności, ale gorszy od oczekiwanego. Tym gorszy, że badane firmy i instytucje, podpisując Kartę Różnorodności, zobowiązywały się do wdrażania procedur i programów zmierzających do
budowania kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność i inkluzywność.

W polskich realiach różnorodność w miejscu pracy sprowadza się w praktyce do różnorodności ze względu na płeć i wiek, rzadziej ze względu na
rasę, religię czy narodowość, chociaż to może ulec zmianie w perspektywie
najbliższych lat, bowiem już dzisiaj napływają do Polski emigranci z Azji
Wschodniej, a także z Ukrainy i Białorusi. Jednocześnie zasoby siły roboczej kurczą się i zmienia się struktura ludności według wieku z powodu zachodzących procesów demograficznych. Oznacza to, że pracodawcy będą

Z przedstawionej analizy wynika, że wdrażanie polityki różnorodności i zarządzanie różnorodnymi zasobami pracy jest dla wielu firm w Polsce dużym
wyzwaniem, także dla sygnatariuszy Karty Różnorodności. To wyzwanie
dotyczy w mniejszym stopniu procedur, a w większym wdrażania konkretnych programów z zakresu polityki różnorodności i budowania włączającej
kultury organizacyjnej sprzyjającej walce ze stereotypami i uprzedzeniami
wobec innych.

W najbliższej przyszłości o rynkowej wartości przedsiębiorstwa będą decydowały w dużym stopniu czynniki niefinansowe, takie jak reputacja firmy,
jej zdolność do pozyskiwania talentów, radzenie sobie w sytuacji kryzysowej, umiejętność zarządzania pracownikami w związku z restrukturyzacją.
Z tych przesłanek wynika nałożenie na duże spółki giełdowe obowiązku
rocznego raportowania w zakresie polityki różnorodności: jej celów, sposobu wdrażania oraz rezultatów.
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METODOLOGIA I NAJWAŻNIEJSZE
REFLEKSJE Z BADANIA
Barbara Fabisiak
PBS

Diversity IN Check to badanie umożliwiające diagnozę
stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania
różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych)
organizacji.
KWESTIONARIUSZ
Kwestionariusz zastosowany w badaniu oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych (m.in.: Sustainable Development
Goals, ISO 26000, GRI Standards, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw
wielonarodowych), składa się z 62 pytań i podzielony jest na 5 obszarów
tematycznych:
1. Podstawy zarządzania:
• misja, wizja, wartości – wymiary różnorodności ważne dla firmy,
• polityka lub strategia dotycząca kwestii różnorodności i jej realizacja –
podjęte działania, ich wyniki i plany,
• etyka – zarządzanie ryzykami w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i poszanowania praw człowieka, istniejące narzędzia i systemy,
• standardy zarządzania i przyjęte deklaracje.
2. Programy i działania:

• równość szans w systemie wynagrodzeń i motywacyjnym / równość
szans a rozwój pracowników / równość szans a system ocen,
• dobre praktyki i inicjatywy wspierające wybrane grupy pracowników
(np. kobiety, rodziców, młode matki, ojców, osoby z niepełnosprawnością i inne),
• edukacja z zakresu różnorodności i równego traktowania w miejscu
pracy,
• dobre praktyki i inicjatywy zwiększające dostępność organizacji
dla pracowników i klientów ze specjalnymi potrzebami.
3. Budowanie zaangażowania:
• zaangażowanie zarządu i kadry kierowniczej na rzecz wsparcia różnorodności,
• narzędzia komunikacji wewnętrznej i dialogu z pracownikami,
• zaangażowanie firmy w inicjatywy zewnętrzne na rzecz różnorodności,
poszanowania praw człowieka, etyki etc.
4. Wskaźniki rezultatów.
5. COVID 19.

REALIZACJA BADANIA
W badaniu zrealizowanym w marcu i kwietniu 2021 roku wzięło udział 46
firm i organizacji. Byli to pracodawcy, którzy od wielu lat prowadzą planową
politykę w zakresie zarządzania różnorodnością, oraz firmy i organizacje,
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którym udział w badaniu pozwolił na dokonanie pierwszej kompleksowej
autooceny. Przedstawiciele i przedstawicielki firm i organizacji uczestniczących w badaniu reprezentowali przede wszystkim działy HR lub CSR czy
zrównoważonego rozwoju, w różnym przekroju stanowisk. Były to m.in.
osoby zarządzające HR, zarządzające różnorodnością czy eksperci i ekspertki HR i CSR.
Każda z firm i organizacji w pierwszej kolejności wypełniała formularz
zgłoszeniowy, w dalszym kroku otrzymywała link do badania. Linki były
indywidualne, dzięki czemu możliwe było przerwanie wypełniania kwestionariusza i powrócenie do niego w późniejszym czasie – co, zważywszy na
jego długość i czas potrzebny na wypełnienie, stanowi duże udogodnienie.
Odpowiedzi zapisywały się automatycznie.
Respondenci poproszeni zostali o to, aby odpowiadając na pytania, odnosili
się do roku 2020.
Zaproszenia do udziału w badaniu wysyłane były przez FOB drogą e-mailową. Jeśli zaproszona do badania firma lub organizacja nie uzupełniła ankiety w założonym czasie, pracownik FOB kontaktował się z nią i ponownie
zapraszał do udziału lub ewentualnie proponował przeprowadzenie badania
w formie wywiadu telefonicznego.
Odpowiedzi zawarte w określonej, losowo dobranej próbie, obejmującej 15%
uczestniczących w badaniu, zostały poddane weryfikacji i ocenie zgodności
z dokumentami źródłowymi i dodatkowymi informacjami uzyskanymi podczas rozmów z przedstawicielami podmiotów uczestniczących w badaniu.

WYNIKI
Pierwsze trzy obszary tematyczne miały wpływ na wynik końcowy danej
firmy lub organizacji. Za odpowiedzi udzielone na poszczególne pytania firma lub organizacja mogła uzyskać określoną liczbę punktów. Maksymalna
liczba punktów do zdobycia była zróżnicowana w zależności od pytania (od

0,5 do 10,5). Zasady przyznawania punktów dostosowane były do poruszanej kwestii. Były to przede wszystkim:
• pytania dychotomicznie – jak np. pytanie o przeprowadzanie przed podjęciem współpracy lub w trakcie współpracy z podmiotem zewnętrznym
(np. dostawcą) oceny pod kątem ryzyka współpracy, m.in. w zakresie zarządzania różnorodnością, o posiadanie określonych klauzul w umowach,
gdzie za odpowiedź „tak” uzyskiwano 100% punktów, za odpowiedź „nie”
0% punktów,
• pytania na skali – jak np. pytanie o strategię zarządzania różnorodnością
lub zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacji, gdzie w zależności od odpowiedzi możliwe było uzyskanie 100%
punktów (gdy w firmie lub organizacji istnieje odrębny dokument), 50%
punktów (gdy odrębnego dokumentu nie ma, ale odpowiednie zapisy
znajdują się w dokumentach strategicznych lub też gdy w firmie lub organizacji istnieją nieformalne reguły postępowania w tym zakresie) lub 0%
punktów.
Suma uzyskanych punktów została podzielona przez maksymalną liczbę
punktów – w ten sposób otrzymano wynik za dany obszar tematyczny oraz
wynik końcowy. 49,5% zdobyte w co najmniej dwóch z trzech obszarów
oraz w wyniku końcowym oznaczało zakwalifikowanie się na listę pracodawców Diversity IN Check – listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce.
W pierwszych trzech obszarach tematycznych konieczne było udzielenie
odpowiedzi na wszystkie pytania. Natomiast w dwóch ostatnich – „Wskaźniki rezultatów” oraz „COVID-19” – podanie odpowiedzi było opcjonalne.
Warto zwrócić uwagę, że wszyscy lub prawie wszyscy respondenci odpowiedzieli na pytania z obszaru „COVID-19”, natomiast w obszarze „Wskaźniki rezultatów” w 2 z 13 pytań odpowiedzi udzieliło 33–34 respondentów
(72–74%). Były to pytania o stosunek średniego wynagrodzenia całkowitego
brutto kobiet do wynagrodzenia mężczyzn oraz o średnią liczbę dni szkoleniowych – w podziale ze względu na płeć oraz poziom stanowiska.
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Na uwagę zasługują również pytania o powroty do pracy po urlopie rodzicielskim – w odniesieniu do kobiet wskaźnik powrotów do pracy został
uzupełniony przez 37 respondentów, w odniesieniu do mężczyzn przez 33
respondentów. Analogicznie wskaźnik retencji częściej został uzupełniony
w odniesieniu do kobiet (n=37) niż w odniesieniu do mężczyzn (n=29).
Każda firma i organizacja – niezależnie od tego, czy znalazła się na liście
pracodawców Diversity IN Check, czy też nie – otrzymywała indywidualny
raport. W raporcie szczegółowo zostały przedstawione jej wyniki, także
w odniesieniu do średniego wyniku uzyskanego w badaniu oraz do firmy
lub organizacji z najwyższym wynikiem końcowym. Raport zamyka prezentacja dobrych praktyk – inspiracji. Są to przykłady najciekawszych działań
realizowanych w wybranych firmach i organizacjach.

Komentarz
Anna Kowalik-Mizgalska
dyrektor CSR, Analiz i Wydarzeń, Orange Polska
Opiekunka Karty Różnorodności

W Orange Polska od kilku lat pracujemy nad wysokimi standardami
w zarządzaniu różnorodnością. W oparciu o dialog z pracownikami i innymi
interesariuszami opracowaliśmy politykę różnorodności, wyznaczyliśmy
sobie konkretne cele i przełożyliśmy je na odpowiednie programy
i procedury oraz komunikację i zaangażowanie pracowników. Najlepszą
oceną realizowanych aktywności są opinie naszych pracowników, którzy
w Barometrze (corocznym badaniu satysfakcji pracowników) w 2020 roku
wskazali, że Orange Polska jest firmą, która wspiera różnorodność i równe
szanse (każdego roku wzrost o ponad 10 punktów). Pracownicy docenili też
działania, jakie firma podejmuje na rzecz zwalczania wszelkich form dyskryminacji, promowania różnorodności i równych szans – według pracowników
skuteczność tych programów jest coraz lepsza (wzrost także o prawie 10
punktów w stosunku do poprzedniej edycji badania).
Jako część Grupy Orange co dwa lata poddajemy się zewnętrznemu,
międzynarodowemu audytowi Gender Equality & Diversity for European
& International Standard, w którym analizowane są postępy w obszarach
różnorodności i równości płci. Dzięki temu razem z Grupą Orange możemy
wymieniać się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.
Potrzebujemy zewnętrznych ocen, spojrzenia ekspertów, odniesienia się
do najnowszych trendów i porównania z innymi firmami na naszym, polskim
rynku. W tym procesie pomocne są wszelkie narzędzia, które pozwalają
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przyjrzeć się bliżej zarządzaniu różnorodnością w poszczególnych obszarach, pomagają zweryfikować nasze mocne strony, ale także zidentyfikować
obszary, nad którymi powinniśmy jeszcze popracować.
Do tej pory nie było na rynku polskim wielu przystępnych narzędzi, które
w kompleksowy sposób pozwalałyby na samoocenę firmy w zakresie zarządzania różnorodnością, prezentowały jej mocne i słabe strony w odniesieniu
do przyjętych standardów, a także do innych firm. Dlatego z zadowoleniem
przyjęliśmy decyzję Forum Odpowiedzialnego Biznesu o uruchomieniu
projektu Diversity IN Check. Wzięliśmy też aktywny udział w testowaniu
stworzonego przez ekspertów narzędzia oceny dojrzałości organizacji we
wdrażaniu zarządzania różnorodnością, a potem poddaliśmy się też ocenie.
Narzędzie skonstruowane zostało na podstawie uznanych międzynarodowych wytycznych oraz standardów i podzielone zostało na kilka obszarów
tematycznych. Przyporządkowanie wybranych kwestii do tych obszarów
daje wypełniającemu ankietę poczucie uporządkowania, naprowadza na
spójny tok myślenia o procesie zarządzania różnorodnością – od osadzenia różnorodności w strategii, poprzez konkretne aktywności i działania,
budowanie zaangażowania, do mierzenia efektów i ich oceny. Na końcu
pojawiają się też niełatwe pytania o wskaźniki, dzięki którym możemy
zmierzyć, jak wyglądają wybrane kwestie, i co ważne, porównać je z innymi
firmami. Diversity in Check to nie tylko wynik końcowy w postaci liczby
punktów czy ogólnej oceny w rankingu. Jego wartością jest indywidualny
raport dla firmy. A taki raport – to kolejne narzędzie do tego, aby przygotować plan działań na przyszłość. By budować go na mocnych stronach, ale
też uwzględnić obszary do poprawy. My taki plan już mamy i pracujemy nad
jego realizacją w ramach nowej strategii zrównoważonego rozwoju.
Jako opiekun i sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce zachęcamy inne
firmy do uczestniczenia w tym projekcie. Sprawdźcie się w różnorodności.
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WYNIKI OGÓLNE
W badaniu Diversity IN Check maksymalna, możliwa do uzyskania, liczba
punktów wynosiła 91,5 przy czym tylko trzy spośród pięciu obszarów były
punktowane. Najwięcej, bo aż 39 punktów można było uzyskać w obszarze
„Programy i działania”. W dwóch pozostałych obszarach, „Podstawy zarządzania” oraz „Budowanie zaangażowania”, można było uzyskać zbliżoną
liczbę punktów – odpowiednio 26,5 oraz 26 punktów.
WY K R ES 1

Sposób obliczania wyników.

Wyniki obliczane były w następujący sposób:

suma punktów, które uzyskano
maksymalna liczba punktów do uzyskania

Budowanie
zaangażowania

Podstawy
zarządzania

max 26 pkt
8 pytań

max 26,5 pkt
13 pytań

Programy i działania
max 39 pkt
12 pytań
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosiła 91,5.

Najwyższy osiągnięty wynik to łącznie 81 punktów, co stanowiło 89% możliwych do uzyskania punktów. Średnia uzyskana przez wszystkie organizacje
biorące udział w badaniu to 60%.
W zestawieniu tylko jedna organizacja i tylko w jednym obszarze uzyskała
maksymalną liczbę punktów, osiągając w ten sposób 100% wskaźnika dla
obszaru. Wynik ten odnotowaliśmy w obszarze „Budowa zaangażowania”.
Średni wynik dla tego obszaru to 62%. Co ciekawe, najsłabszy wynik średni
uzyskaliśmy w obszarze „Programy i działania” (56%), przy 62% dla „Budowania zaangażowania” i 63% dla obszaru „Podstawy zarządzania”. Może to
oznaczać, że o ile procedury w wielu firmach są już obecne, to nie przekładają się jeszcze na konkretne programy kierowane do różnych grup
pracowników. 67% respondentów przekroczyło próg 49,5 punktów, który
był pierwszym progiem zakwalifikowania się na listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji
w Polsce – Diversity IN Check.
Warto zaznaczyć, że organizacja, która zdobyła najlepszy wynik końcowy
w badaniu, nie we wszystkich punktowanych obszarach uzyskała najwyższy
rezultat, co widać na kolejnych wykresach.
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WYK R E S 2

WY K RE S 3

Wynik najlepszej organizacji oraz średnia uzyskana przez wszystkie
organizacje uczestniczące w badaniu.

Najwyższy i najniższy wynik uzyskany w bloku „Wynik końcowy”.

Podstawy zarządzania

89%

63%

25%

83%
to najwyższy wynik uzyskany
w bloku „WYNIK KOŃCOWY”

Programy i działania
56%

to najniższy wynik uzyskany
w bloku „WYNIK KOŃCOWY”

86%
Budowanie zaangażowania
62%
100%

Wynik końcowy

67%

firm / organizacji osiągnęło co najmniej
49,5% w „WYNIKU KOŃCOWYM”

Wynik końcowy
60%

60%
89%

89%

ogółem średnia %

ogółem średnia %

firma / organizacja z najwyższym wynikiem końcowym

firma / organizacja z najwyższym wynikiem końcowym
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Zarówno najwyższy średni wynik, jak i najwyższy wynik końcowy osiągnęły
organizacje z branży „bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy”.
Może to świadczyć o najwyższej dojrzałości tej branży w zakresie zarządzania różnorodnością i o najmniejszym zróżnicowaniu w ramach samej branży.
Jest to też jedyna branża, w której średni wynik końcowy przekroczył 70%
i jest aż o od 10% do 20% wyższy od średniej pozostałych branż.
WY K R ES 4

W Y K RE S 5

Wynik końcowy w podziale na branże (w punktach).

Wynik końcowy w podziale na branże (w %).

usługi, handel, transport

usługi, handel, transport
46

51%
77

84%

23

25%

paliwa, energetyka, wydobycie, produkcja przemysłowa
56

paliwa, energetyka, wydobycie, produkcja przemysłowa
62%
76%
46%

70
42
bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy

bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
66

73%
81

89%

42

46%

dobra konsumpcyjne i farmacja

dobra konsumpcyjne i farmacja
54

59%
80

87%

31

Średnia

Najwyższy wynik

34%

Najniższy wynik

Średnia

Najwyższy wynik

Najniższy wynik
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PODSTAWY ZARZĄDZANIA

W Y K RE S 7

WY K R ES 6

W obszarze „Podstawy zarządzania” najwyższy osiągnięty wynik to 92%,
a najniższy 17%. Średnia dla wszystkich respondentów wyniosła 63%,
a firma, która uzyskała najlepszy wynik w zestawieniu ogólnym, zdobyła
83% możliwych do zdobycia punktów. 76% wszystkich respondentów badania osiągnęło 49,5% możliwych do osiągnięcia w tym obszarze punktów.

W obszarze „Procedury i strategie” najwyższą średnią uzyskała branża
„bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy”, przekraczając próg
72% punktów. Jednak najwyższy wynik zdobyła organizacja z branży
„dobra konsumpcyjne i farmacja” – ponad 92% możliwych do uzyskania
punktów.
usługi, handel, transport
55%
89%
17%

92%

17%

paliwa, energetyka, wydobycie, produkcja przemysłowa
68%
83%

to najwyższy wynik
to najniższy wynik
uzyskany w bloku „Podstawy zarządzania”

45%
bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
72%
89%

76%

53%

firm / organizacji osiągnęło co najmniej
49,5% w bloku „Podstawy zarządzania”

dobra konsumpcyjne i farmacja
64%
92%
42%

Wynik końcowy
63%
83%

ogółem średnia %
firma / organizacja z najwyższym wynikiem końcowym

Średnia

Najwyższy wynik

Najniższy wynik
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PROGRAMY I DZIAŁANIA

W Y K RE S 9

WY K R ES 8

W obszarze „Programy i działania” najwyższy osiągnięty wynik to 91%
możliwych do uzyskania punktów, przy najniższym 21%. Firma, która osiągnęła najwyższy wynik w zestawieniu ogólnym, uzyskała 86% punktów, przy
średniej dla całej próby badawczej 56%. 61% respondentów uzyskało 49,5%
punktów, czyli zdecydowanie mniej organizacji niż w pozostałych obszarach.

91%

21%

W obszarze „Programy i działania” najwyższą średnią znów uzyskała branża
„bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy”, jednak tym razem nie
przekroczyła ona 70% punktów. W tym obszarze organizacje ze wszystkich
branż osiągnęły najniższe ze wszystkich obszarów wyniki. Można tu postawić hipotezę, że w tym obszarze organizacje są na zdecydowanie niższym
poziomie zaawansowania i dojrzałości, a ze stosunkowo dopracowanymi
procedurami nie idą jeszcze w parze, w wystarczającym zakresie, konkretne
programy i działania wspierające różnorodność i inkluzję w organizacjach.
usługi, handel, transport
47%
86%
21%

to najwyższy wynik
to najniższy wynik
uzyskany w bloku „Programy i działania”

paliwa, energetyka, wydobycie, produkcja przemysłowa
58%
78%
38%

61%

bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy

firm / organizacji osiągnęło co najmniej
49,5% w bloku „Programy i działania”

69%
88%
38%
dobra konsumpcyjne i farmacja

Wynik końcowy

53%

56%

91%
86%

ogółem średnia %
firma / organizacja z najwyższym wynikiem końcowym

27%

Średnia

Najwyższy wynik

Najniższy wynik
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BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA

W Y K RE S 11

WY K R ES 1 0

W obszarze „Budowanie zaangażowania” najwyższy uzyskany wynik to
100% i osiągnęła go tylko jedna organizacja z całej próby. Najniższy uzyskany wynik to 12%. Średnia uzyskana przez wszystkich respondentów to 62%.
70% uczestników badania przekroczyło próg 49,5 punktów.

100%

12%

W obszarze „Budowanie zaangażowania” zaobserwowaliśmy największe
zróżnicowanie wyników w ramach branż i między branżami. Jedyna branża, w której poziom dojrzałości jest stosunkowo jednolity, to branża „paliwa, energetyka, wydobycie, produkcja przemysłowa” – tu różnica między
najwyższym (68,23%) a najniższym (50%) wynikiem to niecałe 20%. Największe zróżnicowanie w ramach branży widzimy w branży „usługi, handel,
transport”, gdzie najwyższy wynik to ponad 90%, a najniższy – niespełna
12%. Duże zróżnicowanie jest także w branżach „bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” oraz „dobra konsumpcyjne i farmacja”, w których
między najwyższym a najniższym wynikiem jest aż 55–65% różnicy.
W obszarze „Budowanie zaangażowania” jedna organizacja z branży
„bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” uzyskała 100%.
usługi, handel, transport

to najwyższy wynik
to najniższy wynik
uzyskany w bloku „Budowanie zaangażowania”

51%
90%
12%

70%

paliwa, energetyka, wydobycie, produkcja przemysłowa
60%
69%
50%

firm / organizacji osiągnęło co najmniej
49,5% w bloku „Budowanie zaangażowania”

bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
78%
Wynik końcowy

100%
44%

62%
100%

dobra konsumpcyjne i farmacja
62%
90%

ogółem średnia %
firma / organizacja z najwyższym wynikiem końcowym

25%
Średnia

Najwyższy wynik

Najniższy wynik
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Okiem ekspertki
Ewa Lisowska
prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Uzyskany wynik mówi o tym, że badane podmioty, których zdecydowaną
większość stanowią duzi pracodawcy – sygnatariusze Karty Różnorodności,
przeciętnie w 60% spełniają określone w badaniu Diversity IN Check kryteria zarządzania różnorodnością. Jest to sygnał, że nawet podmioty, które
uznają wartość zarządzania różnorodnością i jasno to deklarują, podpisując
Kartę, mają jeszcze wiele obszarów do rozwoju.
Zasadnym się zatem wydaje, aby poddawać sygnatariuszy cyklicznym
badaniom, dzięki którym mogą uzyskać wiedzę o tym, co robią już wystarczająco dobrze, a co wymaga udoskonalenia. Dla Forum Odpowiedzialnego
Biznesu jako organizatora badań wyniki są wskazówką, w jakich obszarach
należy wspierać pracodawców przez organizowanie warsztatów bądź szkoleń dla kadry menedżerskiej.
Stosunkowo najlepiej jest w obszarze procedur i strategii dotyczących polityki równości i różnorodności, czyli z formalnymi i podstawowymi aspektami
zarządzania różnorodnością. Nieco gorzej jest z budowaniem zaangażowania,
czyli podejmowaniem przez zarząd oraz kadrę kierowniczą inicjatywy
w zakresie komunikowania o różnorodności wewnątrz i na zewnątrz firmy,
a przez samych pracowników i pracownice (sieci współpracy, wolontariat itp.)
– inicjatyw świadczących o utożsamianiu się z ideą różnorodności.
Stosunkowo najgorzej badane firmy i instytucje radzą sobie z wdrażaniem
konkretnych programów na rzecz grup, które wymagają wsparcia, lub po-

dejmowaniem działań, które sprzyjają walce ze stereotypami i tworzeniem
atmosfery akceptacji dla odmienności.
Zwraca uwagę duża rozpiętość w indywidualnych wynikach badanych firm
i instytucji w każdym z przyjętych do analizy obszarów. W obszarze „Procedury i strategie” jedna z firm, reprezentująca branżę dóbr konsumpcyjnych
i farmacji, w 92% wypełniała standardy ustalone dla tego obszaru, a ta
z najgorszym wynikiem – tylko w 17% (z grupy usługi, handel i transport).
W obszarze „Programy i działania” rozpiętość pomiędzy indywidualnym
najlepszym a najgorszym wynikiem jest nieco mniejsza, ale wciąż znacząca:
odpowiednio 91% i 21% (firmy z tych samych branż co wyżej). Największa
zaś rozpiętość wyników wystąpiła w obszarze związanym z budowaniem
zaangażowania: jedna z firm, reprezentująca sektor finansowy, w stu procentach realizowała zasadę różnorodności, a ta z najgorszym wynikiem –
tylko w 12% (usługi, handel i transport).
Firmy z sektora finansowego (bankowość, ubezpieczenia, finanse) oraz sektora dóbr konsumpcyjnych i farmacji zdecydowanie lepiej niż firmy produkcyjne, handlowe i transportowe wypełniają standardy związane z polityką
różnorodności.
W kontekście stosunkowo małej liczby podmiotów, które zgłosiły się do
badania, jak również tego, że większość z nich jest sygnatariuszami Karty
Różnorodności, można było się spodziewać bardziej wyrównanych rezultatów, czyli mniejszych niż stwierdzone różnic w realizowaniu polityki różnorodności przez poszczególne podmioty. Uzyskane rezultaty wymuszają
zadanie pytania: Jak można wesprzeć sygnatariuszy w lepszym rozumieniu
i wypełnianiu postanowień Karty Różnorodności?
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Perspektywa praktyków
Ela Bonda
Diversity & Inclusion Lead Poland,
Vice-chair of European Employee Council

RÓŻNORODNOŚĆ I WŁĄCZANIE W NATWEST BANK
Włączanie w NatWest polega na upewnieniu się, że każdy z nas każdego
dnia wnosi do pracy to, co najlepsze. Chodzi o stworzenie kultury, w której
ludzie czują się komfortowo, będąc sobą, wiedząc, że będziemy ich wspierać. O celebrowanie naszych różnic i znajdowanie sposobów, aby obrócić
je na naszą korzyść, a także o danie wszystkim takich samych możliwości
rozwoju.
Zagadnienia dotyczące różnorodności i włączania należą do podstawowych
wartości firmy i naszej strategii biznesowej, są też obecne w naszych rozmowach i działaniach na co dzień.
Wspieramy różnorodne grupy zorganizowane i kierowane przez pracowników i pracowniczki, znane jako sieci pracownicze. Zachęcamy wszystkich
do wyrażania siebie, swoich wartości, które nie zawsze są spójne, ale każdy
ma do nich prawo, bo kulturze otwartości towarzyszy oczekiwanie szacunku do drugiego człowieka i jego różnorodności.
Zdecydowaną podstawą wprowadzania rozwiązań poprawiających dobrostan pracowników i pracowniczek jest nasza kultura organizacyjna. Nie da
się działać bez otwartości, szczerości, wzajemnego zrozumienia i zaufania.
To, co często obserwujemy w firmie, to dzielenie się swoimi osobistymi
historiami przez pracowników i pracowniczki, na każdym poziomie organizacji. Informacje dotyczące tego, że ktoś mierzy się z chorobą, jego

codzienność naznaczona jest niepełnosprawnością, ma pod opieką osobę
zależną, czy znajduje się w grupie osób niebinarnych, nadal dla wielu osób
wydają się nadmiarowe, niebiznesowe czy wręcz niewłaściwe. Tymczasem
my widzimy, że to są bardzo potrzebne chwile, pokazujące, że sobie ufamy,
a także wyznaczające kierunek oczekiwanego wsparcia.
Jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji osób pracujących w stabilnej firmie,
z wynagrodzeniem wypłacanym na czas, szerokim wachlarzem inicjatyw
rozwojowych. Wspaniale jest mieć poczucie bezpieczeństwa, ale wiemy, że
nie każdy go doświadcza. Podejmujemy szereg działań, w znacznej części
z inicjatywy i przy udziale pracowników i pracowniczek, na rzecz grup społecznych, które w tej chwili nie mogą cieszyć się dobrobytem, pełnią praw
czy możliwościami, jakie mamy my sami.
Całość wspomnianych rozwiązań pozwala NatWest być pracodawcą, dla
którego chce się pracować, z którym łatwiej się identyfikować, i o którym
wiadomo, że o pracownika i pracowniczkę zadba, a to jest w dzisiejszych
czasach kluczowe.
Sprawdzamy swoje podejście w różnego rodzaju ankietach czy inicjatywach
zewnętrznych, aby zrozumieć, czy spełniamy oczekiwania rynku. Co roku
przeprowadzamy duże badanie wewnętrzne sprawdzające ogólne zadowolenie z pracodawcy, w ankiecie zawierającej kilkadziesiąt pytań dowiadujemy się, jaki jest m.in. poziom dobrostanu, kondycji psychicznej i innych
elementów wpływających na rozwój pracowników i pracowniczek. Od kilku
lat Wellbeing, Engagement czy Inclusion Index utrzymują się na poziomie
około 90%. To chyba najlepszy dowód na to, że wspólnie robimy dobrą
robotę!
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Okiem partnera badania
Anna Berczyńska
VP Talents, ABSL

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że w obszarze zarządzania różnorodnością mamy jeszcze sporo do zrobienia, choć warto docenić to, że firmy podejmują kroki w celu wdrożenia polityk DE&I. W dobie open talent
economy, kiedy firmy konkurują na wolnym rynku o specjalistów z najlepszymi umiejętnościami, także spoza kraju czy kręgu kulturowego, programy
wspierające działania DE&I i budujące w zespole poczucie przynależności,
są wręcz koniecznością. Dlatego tak ważne jest wdrażanie w organizacjach
zasad inkluzywnego języka, inkluzywnej rekrutacji czy employer brandingu.
Ale różnorodność to obecnie pojęcie znacznie szersze niż tylko kilka podstawowych wymiarów typu płeć, wiek czy pochodzenie – choć bez wątpienia te obszary w dalszym ciągu powinny być w kręgu zainteresowania.
W zarządzaniu różnorodnością w dobie pandemii, a także potencjalnie
po niej, należy wziąć pod uwagę potrzeby pracowników, o których nie myślelibyśmy wcześniej w kontekście DE&I. Te potrzeby są różne dla osób
w odmiennych sytuacjach, np. osób z biur mogących pracować zdalnie
i osób z produkcji, które nie mają tej możliwości; rodziców i osób bezdzietnych; osób mających opiekę dla swych dzieci w czasie lockdownu i tych,
które nie mają takiego wsparcia; osób w grupie ryzyka epidemicznego
i tych, które cieszą się dobrym zdrowiem. Nowa rzeczywistość wymusza
dostrzeżenie i śledzenie nowych obszarów różnorodności, gdyż generują
one potrzeby, ale też konflikty.

Na jeden z kluczowych tematów w biznesie wyrasta także zdrowie psychiczne pracowników. To wyzwanie, które wymaga z jednej strony dodatkowych narzędzi, jak np. linia wsparcia psychologicznego, a z drugiej
– edukowania kadry zarządzającej, jak odpowiednio reagować na kryzysy
w zespole. Z tego powodu tak ważne jest tworzenie programów wspierających otwartość w zakresie zdrowia psychicznego, co prowadzi z kolei
do wzmocnienia poczucia przynależności pracowników do organizacji,
która dostrzega i reaguje na ich potrzeby także w tym osobistym obszarze.
Pandemia to w konsekwencji wyzwanie również dla liderów i liderek,
którzy muszą nie tylko dbać o dobrą organizację pracy, komunikację
i efektywność, ale też borykać się z niepewnością, zaburzonymi relacjami,
utratą poczucia kontroli, dodatkowymi problemami samych pracowników.
Z użyciem jedynie kamery trudniej tworzy się klimat zaangażowania, zaufania i wzajemnego szacunku, unika niedopowiedzeń i stereotypów czy adekwatnie reaguje. Zmieniają się oczekiwania, a tym samym wyraźniej wyłania
się nowy obraz pożądanych kompetencji liderów i liderek.

34

WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

Tak, zostało utworzone
odrębne stanowisko / zespół /
ciało doradcze ds. zarządzania
różnorodnością / ds. zarządzania różnorodnością i budowania
włączającej kultury organizacji
(Diversity&Inclusion / D&I)

Nie, nie istnieje takie stanowisko /
zespół / ciało doradcze, ale
kompetencje są przypisane
do jednego ze stanowisk z innego
obszaru (np. zrównoważonego
rozwoju / CSR, HR, etyki)

96%

W
firm / organizacji istnieje odrębne stanowisko / zespół / ciało doradcze
ds. zarządzania różnorodnością i budowania włączającej
kultury organizacji lub
kompetencje są przypisane
do jednego ze stanowisk
z innego obszaru
n=46

82%

W
z nich istnieje
bezpośrednia droga
raportowania kwestii
z zakresu zarządzania
różnorodnością do zarządu /
władz zarządzających
organizacją / właściciela

Nie, w firmie nie utworzono
takiego stanowiska / nie powołano takiej osoby / zespołu / ciała
doradczego, ale za zagadnienia te
odpowiada bezpośrednio prezes /
właściciel spółki
Nie, w firmie nie utworzono
takiego stanowiska i nikt nie zajmuje się tymi zagadnieniami
w ramach swoich obowiązków

n=44

2% 2%

Strategia / stanowiska / cele
W 96% firm i organizacji istnieje odrębne stanowisko, zespół lub ciało
doradcze ds. zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury
organizacji lub zadania z tego zakresu są przypisane do jednego ze stanowisk z innego obszaru. Prawie wszystkie zbadane firmy i organizacje (96%)
posiadają strategię zarządzania różnorodnością – prawie połowa (46%)
w formie odrębnych dokumentów, 50% jako część dokumentów strategicznych. Posiadanie strategii nie jest jednak równoznaczne ze wskazaniem
w ramach dokumentów celów z zakresu zarządzania różnorodnością lub
zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacji –
takie cele wskazane są w 82% z nich.

Czy w firmie i organizacji istnieje stanowisko, zespół lub ciało doradcze
ds. zarządzania różnorodnością lub ds. zarządzania różnorodnością
i budowania włączającej kultury organizacji (Diversity&Inclusion, D&I)?

44%

Pierwszym szczegółowo badanym obszarem badania były „Procedury
i strategie”. Analizowaliśmy, czy poszanowanie dla różnorodności znajduje
odzwierciedlenie w misjach, wizjach i wartościach organizacji. Sprawdzaliśmy, czy istnieją odrębne strategie i polityki D&I, a jeśli tak, to jakie obszary
tematyczne i sposoby zarządzania wskazują. Przyglądaliśmy się istniejącym
w organizacjach narzędziom i systemom zarządzania ryzykami w obszarze
przeciwdziałania dyskryminacji i poszanowania praw człowieka oraz deklaracjom podejmowanym przez organizacje.

WYKRES 12

52%

PROCEDURY I STRATEGIE
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WYKRES 13

WY K RE S 14

Czy w firmie / organizacji jest strategia zarządzania różnorodnością /
zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacji?

Czy w ramach dokumentów wskazane są cele z zakresu zarządzania
różnorodnością / zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury
organizacji (np. płeć)?

Tak, w formie
odrębnego dokumentu /
odrębnych dokumentów
(polityka, strategia)

Nie, żadne z powyższych

46%
2% 2%

Nie, ale w firmie / organizacji
istnieją nieformalne reguły
postępowania w tym zakresie

82%

Tak

Nie

n=44

W zdecydowanej większości
(92%) cele te są powiązane
ze strategią biznesową,
a ich realizacja jest
monitorowana
n=36

50%

Tak, jako część dokumentu
strategicznego / dokumentów
strategicznych (np. kodeksu etyki,
kodeksu postępowania, polityki
personalnej, strategii CSR, strategii
zrównoważonego) rozwoju opisujących strategię HR / strategię
zrównoważonego rozwoju
firmy / organizacji)

96%

W
firm/organizacji
jest strategia zarządzania
różnorodnością/zarządzania
różnorodnością i budowania
włączającej kultury organizacji w formie odrębnego
dokumentu / odrębnych dokumentów lub też jako część
dokumentu / dokumentów
strategicznych

82%

W
firm / organizacji w ramach dokumentów
wskazane są cele z zakresu
zarządzania różnorodnością
/ zarządzania różnorodnością i budowania włączającej
kultury organizacji

18%
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Wymiary różnorodności
W ramach wspomnianych dokumentów uwzględniono szereg wymiarów
różnorodności – najczęściej były to: płeć (100%), wiek (89%), narodowość
(84%), niepełnosprawność (84%). Najrzadziej (55%) wskazywano na przynależność związkową i zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony.
WY K R ES 1 5

Jakie wymiary różnorodności zostały uwzględnione w ramach przyjętego
dokumentu strategicznego?

55%
przynależność
związkowa
55%
zatrudnienie
na czas określony
lub nieokreślony

84%
niepełnosprawność

W Y K RE S 16

80%
orientacja seksualna

Zasadę równego traktowania w procesie rekrutacji

100%
płeć
84%
narodowość
89%
wiek

32%
inne

Zasady
Zasady dotyczące różnorodności i równości, które są ujęte w ramach
wspomnianych dokumentów, to najczęściej: zasada równego traktowania
podczas procesu rekrutacji (93%), zasada równych szans w dostępie do
awansów (86%), zasada równych szans w dostępnie do szkoleń i rozwoju
(86%). Natomiast prawo do ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem
zawarła mniej niż połowa firm i organizacji (43%) i jest to najrzadziej występujący aspekt.

Firma i organizacja w przyjętym dokumencie strategicznym ujęła następujące
kwestie

Zasadę równych szans w dostępie do awansów

64%
przekonania
polityczne
68%
wyznanie

86%

Zasadę równych szans w dostępie do szkoleń i rozwoju

86%

Zasadę różnorodności w procesie planowania rekrutacji
Zasadę równości w dostępie do benefitów
Zasadę równości w wynagradzaniu

61%
zatrudnienie
w pełnym lub
w niepełnym
wymiarze czasu
pracy

93%

80%
77%

68%

75%
pochodzenie etniczne

Prawo do ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem

75%
rasa

Politykę różnorodności składu jej organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych

73%
religia

55%

43%
Inne

20%

Jedna firma / organizacja wskazała, że żadna z powyższych kwestii nie została ujęta
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Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu
i mobbingowi
W kontekście procedur na rzecz poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu, mobbingowi warto zwrócić uwagę,
że prawie wszystkie firmy i organizacje (93%) mają procedurę zgłaszania
takich zachowań w sposób anonimowy. W 82% procedury zakładały raportowanie do zarządu zgłoszonych i potwierdzonych przypadków naruszeń,
ponad trzy czwarte (77%) firm i organizacji zobowiązuje pracowników do
podpisania oświadczenia o zapoznaniu się wartościami przyjętymi formalnie przez firmę i stosowaniu ich. Jednocześnie tylko 36% firm oferuje procedurę zgłaszania niepożądanych zachowań przez osoby spoza organizacji.

Współpraca z dostawcami
Mniej niż połowa firm i organizacji (43%) przeprowadza przed podjęciem
współpracy lub w trakcie współpracy z podmiotem zewnętrznym (np.
dostawcą) jego ocenę pod kątem ryzyka, m.in. w zakresie zarządzania
różnorodnością, lub ma określone klauzule w umowach. Co piąta firma
i organizacja (20%) stosuje rozwiązania lub praktyki wspierające różnorodnych dostawców lub kładące nacisk na różnorodność dostawców (supplier
diversity programme), uwzględniające np. firmy z sektora MŚP. Rzadkością
jest posiadanie certyfikatów odnoszących się do kwestii różnorodności,
np. Equal salary, SA 8000 etc – wskazało na nie jedynie 11% firm.
W Y K RE S 18

43% firm / organizacji przeprowadza przed

WY K R ES 1 7

Czy w firmie i organizacji funkcjonuje procedura przeciwdziałania
dyskryminacji, ochrony przed mobbingiem lub molestowaniem?

87%

W
firma / organizacja
posiada formalny dokument, opisujący zasady, którymi mają kierować się
pracownicy i kadra kierownicza firmy /
organizacji w zakresie przeciwdziałania
dyskryminacji, mobbingowi lub
molestowaniu

13%

87%

Tak

57%

Nie

W pozostałych przypadkach firma /
organizacja nie opracowała formalnego
dokumentu, spisano jednak ogólne
zasady, którymi powinni kierować się
pracownicy i kadra kierownicza,
w tym w szczególności dotyczące braku
akceptacji dla dyskryminacji, mobbingu
lub molestowania

podjęciem współpracy / w trakcie współpracy
z podmiotem zewnętrznym (np. dostawcą) ocenę
pod kątem ryzyka współpracy m.in. w zakresie
zarządzania różnorodnością / posiada określone
klauzule w umowach

43%
20%

20% stosuje rozwiązania / praktyki wspierające różnorodnych dostawców / kładące nacisk
na różnorodność dostawców (supplier diversity
programme), uwzględniające np. firmy z sektora
MŚP, przedsiębiorstwa zakładane przez kobiety,
mniejszości etniczne, osoby LGBT+, osoby z niepełnosprawnością itp.

80%
11%

11% posiada certyfikaty odnoszące się
do kwestii różnorodności, np. Equal salary,
SA 8000 etc.

89%
Tak

Nie
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Okiem ekspertki
Ewa Lisowska
prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego

W zarządzaniu różnorodnością niezwykle ważne jest, aby w wewnętrznych
dokumentach strategicznych firmy lub instytucji umieścić informacje
o zasadach dotyczących równego traktowania i otwartości na różnorodność
(inkluzywności) oraz wdrożonych procedurach służących do realizowania
tych zasad, w tym do zgłaszania nieprawidłowości i skarg przez pracownice
i pracowników. Pozytywnie należy ocenić to, że niemal wszystkie spośród
badanych podmiotów (z wyjątkiem dwóch) deklarowały, że mają określoną
strategię zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Jednak częściej ta strategia była „ukryta” w takich dokumentach, jak kodeks etyki, społeczna odpowiedzialność biznesu czy polityka
personalna, niż wyrażona wprost w odrębnym dokumencie zatytułowanym
strategia (lub polityka) zarządzania różnorodnością albo społeczna odpowiedzialność i zarządzanie różnorodnością.
Bardzo istotnym elementem strategicznego podejścia do różnorodności
jest posiadanie odrębnego stanowiska ds. zarządzania różnorodnością lub
kilkuosobowego zespołu w przypadku dużej firmy czy instytucji, zajmujących się monitoringiem sytuacji. Takie stanowisko lub zespół albo ciało doradcze było utworzone w mniej niż połowie badanych podmiotów. Znaczący
był za to udział podmiotów, w których zadania związane z zarządzaniem
różnorodnością były przypisane do istniejącego stanowiska lub zespołu
(np. CSR, HR, etyki). O ile w firmach małych i średnich wystarczy, gdy właściciel czy właścicielka lub kadrowa czy kadrowy ma w swoich obowiązkach
monitoring sytuacji pod względem równości i różnorodności, to w dużych

przedsiębiorstwach i instytucjach niezbędne jest powołanie odrębnego
stanowiska lub zespołu, aby skutecznie kontrolować realizowanie zasady
różnorodności w miejscu pracy, komunikować o polityce różnorodności
wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz raportować o tym do zarządu.
Zwraca uwagę, że o ile zdecydowana większość badanych firm i instytucji
ma w swoim dokumencie strategicznym wpisaną zasadę równego traktowania w rekrutacji oraz w dostępie do szkoleń i awansów, o tyle zasada
dotycząca równych wynagrodzeń i dostępu do benefitów jest rzadziej w takim dokumencie eksponowana, podobnie jak dążenie do zrównoważonych
pod względem cech demograficzno-społecznych składów organów zarządczych, nadzorczych czy administracyjnych. Z ogólnokrajowych danych
statystycznych wynika, że obszar wynagrodzeń jest tym, w ramach którego
często dochodzi do dyskryminacji kobiet. Bardzo niski jest również udział
kobiet na stanowiskach najwyższego szczebla. Ważne jest zatem, aby firmy
i instytucje uważniej przyglądały się wynagrodzeniom oraz najwyższym
stanowiskom pod względem realizowania zasady równości i różnorodności.
Najsłabszym zidentyfikowanym elementem w obszarze „procedur i strategii” jest współpraca badanych podmiotów z dostawcami i kontrahentami.
Z punktu widzenia promowania zasady zarządzania różnorodnością istotne
jest, aby wybierać do współpracy dostawców i kontrahentów, którzy nie
dyskryminują i są zorientowani na zarządzanie różnorodnością. Wskazane
jest, aby w umowach z dostawcami i kontrahentami znajdowały się klauzule
zobowiązujące obie strony do realizowania zasady równego traktowania
we wzajemnych kontaktach biznesowych.
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Perspektywa praktyków
Kamilla Budnik
liderka ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji
wewnętrznej CCC S.A.

WYBRANE PRAKTYKI GRUPY CCC BUDUJĄCE
DOJRZAŁOŚĆ W OBSZARZE PROCEDURY I STRATEGIE
Różnorodność to słowo odmieniane w Grupie CCC przez wszystkie przypadki. To wartość, która sprawia, że stajemy się ważnymi elementami całości. Różnorodna i bogata jest nie tylko bowiem nasza oferta produktowa, ale
przede wszystkim struktura organizacji. Wierzymy, że dzięki konfrontacji
różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia
się nowa jakość, która pozwala osiągać nam jeszcze lepsze wyniki biznesowe. Dlatego każdego dnia dokładamy starań, aby tworzyć środowisko pracy,
w którym wszystkie osoby zatrudnione czują się szanowane i doceniane,
i w którym mogą w pełni wykorzystywać swój potencjał. W realizacji tego
celu wspierają nas konkretne działania, pozostające w zgodzie z przyjętą
przez Grupę CCC Strategią Zrównoważonego Rozwoju.
Po pierwsze – stawiamy na różnorodność zespołów
Aby zapewniać przyjazne miejsce pracy i budować silną kulturę organizacyjną, wprowadziliśmy Politykę Różnorodności, którą realizujemy na dwa
sposoby – w obszarze tożsamości pierwotnej oraz wtórnej i organizacyjnej.
W przypadku tej pierwszej tworzymy zespoły zróżnicowane pod względem
płci i wieku, co pozwala uzyskać świetne wyniki w procesie znajdowania
rozwiązań, wpływa na atmosferę pracy, wyższą kreatywność osób zatrudnionych oraz umożliwia transfer wiedzy. Jednocześnie promujemy wśród
pracowników szacunek dla różnorodności oraz szkolimy kadrę kierowniczą
i ich zespoły z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi, które

w 2020 r. stanowiły 4% ogółu zatrudnionych. Aktywnie przeciwdziałamy
także dyskryminacji i mobbingowi. Obszar tożsamości wtórnej i organizacyjnej realizujemy z kolei poprzez budowę kultury w oparciu o wartości
Grupy CCC, które definiuje wprowadzony przez nas Kodeks Etyki, jak
również poprzez zapewnienie równości w zakresie dostępu do awansów
i szkoleń oraz systemu benefitów.
Chcąc jak najlepiej zarządzać różnorodnością w Grupie CCC – w 2019 r.
zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Jej celem jest m.in.
likwidowanie dyskryminacji w organizacji, promowanie w niej różnorodności, stosowanie polityki równego traktowania, a w szczególności włączenie
pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te starania. Są
to zobowiązania, których jako odpowiedzialna organizacja, dotrzymujemy.
Po drugie – wyrównujemy szanse
Naszą ambicją pozostaje niezmiennie doskonalenie kultury organizacyjnej.
Mamy świadomość, jak istotną rolę w procesie wszelkich zmian zachodzących w Grupie CCC odgrywają pracownicy. Dlatego odpowiedzialność
względem nich stanowi jeden z filarów przyjętej Strategii Zrównoważonego
Rozwoju. Zależy nam, aby wszyscy mieli równe szanse na rozwój i awans
– bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość,
orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne czy niepełnosprawność. W naszej strategii wyznaczyliśmy
cele redukcyjne dwóch wskaźników – Glass Ceiling Ratio, który obrazuje
równość szans awansu bez względu na płeć i Gender Pay Gap Ratio.
Naszą ambicja jest , żeby do 2030 r. zredukować obydwa wskaźniki do
poziomu 0 proc. Realizację powziętych przez nas celów wspiera przyjęta
Polityka Wynagrodzeń oraz nowa Strategia Personalna.
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Po trzecie – dobieramy odpowiedzialnych partnerów biznesowych
Dbamy także o to, aby w łańcuchu wartości Grupy CCC utrzymane były
standardy, które wypracowaliśmy z naszymi wieloletnimi partnerami biznesowymi. Obowiązujący w organizacji Kodeks Postępowania dla Dostawców, który stanowi załącznik do umów z partnerami, podpisało 100 proc.
naszych dostawców. Dzięki temu mamy gwarancję, że współpracujemy
z firmami, które podzielają nasze standardy działania w odniesieniu do
kwestii związanych z prawami człowieka, prawami pracowniczymi, zagadnieniami ochrony środowiska oraz zasadami uczciwości w biznesie.
Po czwarte – wsłuchujemy się w głos naszych interesariuszy
Transformacja w Grupie CCC nie byłaby możliwa bez wsłuchania się
w głos naszych klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych, dlatego prowadzimy dialog z interesariuszami. Z uwagą i otwartością przyjmujemy ich opinie oraz dostosowujemy naszą organizację do aktualnych
oczekiwań i potrzeb. Zrównoważony rozwój jest podstawą naszego biznesu
-osiągamy ambitne cele dzięki przekonaniu, że #RazemMmożemyWięcej.
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Okiem partnera badania
Irena Pichola
szefowa zespołu Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju
w Polsce i Europie Środkowej

Z badania wynika, że zdecydowana większość firm deklaruje posiadanie
stanowisk, narzędzi i strategii umożliwiających zarządzanie różnorodnością
i budowanie włączającej kultury organizacyjnej. Z doświadczeń naszych
klientów wynika jednak, że największe korzyści można czerpać, jeżeli
narzędzia, mechanizmy i strategie są wspierane przez rzeczywistą zmianę
kulturową i aktywne zaangażowanie Zarządu. Zarząd powinien mieć spójną
definicję misji i wizji firmy, które chce realizować w obszarze różnorodności,
i umiejętnie je komunikować. Wsłuchać się w potrzeby zarówno organizacji, jak i jej otoczenia, inwestować w szeroko pojęty ekosystem społeczny,
współpracować z innymi podmiotami w jego ramach i aktywnie zarządzać
swoją rolą w społeczeństwie.
To ważne szczególnie teraz, bo w większym stopniu niż poprzednie pokolenia millenialsi podkreślają wagę tworzenia kultury współpracy, w której
docenia się indywidualne pomysły i podejście oraz znaczenie włączenia
społecznego, jako najważniejszego elementu funkcjonowania firm. Z naszego najnowszego badania „Global Millennial and Gen Z Survey 2021” wynika,
że aż 44% milenialsów i połowa przedstawicieli generacji Z przy wyborze
pracodawcy kieruje się osobistymi wartościami etycznymi. Młode generacje
oczekują już nie tylko podejmowania działań i programów z zakresu różnorodności i włączającego środowiska pracy, ale przede wszystkim uczynienia
z nich podstawowego aspektu funkcjonowania organizacji i włączenia do
codziennych praktyk oraz doświadczeń pracowników. Wdrożenie zarządzania różnorodnością i inkluzywnej kultury organizacyjnej stanowi wyzwanie,

przed którym stoi większość współczesnych organizacji. Sprostanie mu jest
możliwe tylko dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu oraz kompleksowemu
wdrożeniu na poziomie wartości i strategii całej firmy.
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REKOMENDACJE DLA ORGANIZACJI

Wdrożenie i doskonalenie
(m.in. przez partycypację)
systemu informowania
osób zatrudnionych
o zakazie dyskryminacji
i poszanowaniu
dla różnorodności
i obowiązujących
procedurach
inkluzywności
(akceptowania i szacunku
dla odmienności).

Wprowadzenie do
strategii zarządzania
różnorodnością
wskaźników, np. 35%
kobiet w zarządzie
za 2 lata; 6% osób
z niepełnosprawnością
wśród zatrudnionych
za 3 lata.

Bieżąca analiza
poziomu wynagrodzeń
i dodatków finansowych
ze względu na cechy
demograficzno-społeczne
osób zatrudnionych
na poszczególnych
stanowiskach.

Monitoring i wykluczanie
z listy potencjalnych
dostawców tych,
którzy dopuszczają się
dyskryminacji.

Poszukiwanie i wdrażanie
rozwiązań wspierających
różnorodność
w łańcuchu dostaw.
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PROGRAMY I DZIAŁANIA
Drugim szczegółowo badanym obszarem były „Programy i działania”.
Sprawdzaliśmy, w jaki sposób zapewniona jest w organizacji równość szans
w systemie wynagrodzeń i w systemie motywacyjnym oraz w jaki sposób
system ocen pracowniczych przekłada się na np. rozwój pracowników i ich
awanse. Szukaliśmy dobrych praktyk i inicjatyw wspierających wybrane
grupy pracowników (np. kobiety, rodziców, młode matki, ojców, opiekunów
osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością, obcokrajowców i inne) oraz
działań zwiększających dostępność organizacji dla pracowników i klientów
ze specjalnymi potrzebami. Ważnym elementem badania tego obszaru
były także podejmowane przez organizacje działania edukacyjne z zakresu
różnorodności i równego traktowania.
Role opiekuńcze
Podczas pandemii firmy miały okazję wykazać się efektywnością swoich
programów skierowanych do pracowników, szczególnie w kontekście łączenia pracy z opieką nad dziećmi czy dorosłymi osobami zależnymi. Z danych
uzyskanych w badaniu wynika jednak, że nie wszystkie firmy i organizacje
posiadają programy lub rozwiązania dla opiekunów dzieci i dorosłych osób
zależnych.

Pracownicy / pracownice mogą skorzystać z elastycznych godzin pracy / indywidualnego
rozkładu godzin

100%
Pracownicy / pracownice mogą wykonywać swoją pracę zdalnie

97%
W miejscu pracy odbywają się cykliczne wydarzenia dla rodzin z dziećmi
lub partnerów pracowników

75%
W firmie / organizacji wprowadzono dofinansowanie do ubezpieczenia
zdrowotnego / medycznego członka rodziny lub partnera pracownika

59%
W firmie / organizacji oferuje się specjalne udogodnienia dla kobiet
w ciąży oraz rodziców powracających do pracy po urlopie rodzicielskim

53%
W firmie / organizacji funkcjonują dodatkowe urlopy tacierzyńskie

19%
W firmie / organizacji funkcjonują specjalne programy zachęcające do urlopu
tacierzyńskiego w pełnym wymiarze

19%
W firmie / organizacji wprowadzono udogodnienia dla osób zajmujących się
osobami zależnymi (np. rodzicami, osobami przewlekle chorymi)

16%
WY K R ES 1 9

Pracownicy / pracownice mogą skorzystać ze żłobka lub przedszkola przy miejscu pracy
lub mogą skorzystać z dopłat do żłobka lub przedszkola

13%

70% firm / organizacji
posiada programy / rozwiązania
dedykowane opiekunom dzieci
lub dorosłych osób zależnych

W firmie / organizacji funkcjonują dodatkowe urlopy dla osób zajmujących się
dorosłymi osobami zależnymi

3%
Inne

31%
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Wśród firm i organizacji, które mają takie rozwiązania (70%), najczęściej jest
to możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy i indywidualnego
rozkładu godzin (100%) oraz możliwość wykonywania pracy zdalnie (97%).
Jednostkowo występują dodatkowe urlopy rodzicielskie do wykorzystania
przez mężczyzn czy specjalne programy zachęcające mężczyzn do skorzystania z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (19%, czyli jedynie
13% wśród ogółu przebadanych firm i organizacji). Pracownicy i pracownice
mogą skorzystać ze żłobka lub przedszkola przy miejscu pracy i dopłat
do żłobka lub przedszkola jedynie w 13%, co stanowi 9% ogółu przebadanych firm i organizacji. Udogodnienia dla osób zajmujących się osobami zależnymi (np. rodzicami, osobami przewlekle chorymi) wprowadzone zostały
w 16% firm i organizacji, co stanowi 11% ogółu. Jedynie 1 firma / organizacja
wskazała na możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu dla osób zajmujących się dorosłymi osobami zależnymi.

Programy dla różnych grup pracowników
Rozwiązania i programy skierowane do określonych grup pracowniczych
i realizowane w sposób ciągły najczęściej skierowane są do rodzin i partnerów (52%) oraz kobiet i mężczyzn (43%), najrzadziej natomiast do osób
różnej narodowości, pochodzenia etnicznego czy religii (15%).
WY K RE S 2 1
Rozwiązania prorodzinne lub propartnerskie

48%
52%

20%
Skierowane do kobiet / mężczyzn

43%
43%
35%

Skierowane do reprezentantów określonych pokoleń (Millenialsi, 50+ etc.)
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W firmie / organizacji
funkcjonują dodatkowe
urlopy tacierzyńskie

19%

W firmie / organizacji funkcjonują
dodatkowe urlopy dla osób
zajmujących się dorosłymi
osobami zależnymi

3%

22%

6 firm / organizacji wskazało,
że funkcjonują u nich dodatkowe urlopy
tacierzyńskie. Ich wymiar wynosi
od 1 do nawet 50 dni

54%
Skierowane do osób z niepełnosprawnością

24%
24%

61%

Skierowane do osób różnej narodowości / pochodzenia etnicznego / religii

20%
15%

1

firmie / organizacji
Tylko w
wprowadzony został dodatkowy urlop dla
osób zajmujących się dorosłymi
osobami zależnymi – w wymiarze 14 dni

37%

70%
Skierowane do osób LGBT+ / tożsamości płciowej

20%
20%
Inna charakterystyka

72%
26%

17%
63%
Cyklicznie

Stale

Nie są realizowane
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Niepełnosprawność
W większości firm i organizacji (83%) placówki (centrala, oddziały, zakłady, sklepy) zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Jednak tylko połowa firm i organizacji (52%) wdrożyła rozwiązania przeciwdziałające wykluczeniu osób z niepełnosprawnością czy usprawniające
kontakt z klientem o specjalnych potrzebach.

Wiek
85% firm i organizacji prowadzi działania dotyczące zarządzania międzypokoleniowego czy generacjami – najczęściej w zakresie rozwoju kompetencji
menedżerów dotyczących zarządzania zespołami międzypokoleniowymi,
np. komunikacji, wiedzy o profilaktyce zdrowotnej, ergonomii.
WYKRES 23

WY K R E S 2 2

48%

52% firm / organizacji wdrożyło

15%

85% firm / organizacji prowadzi

rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościcią, usprawniające kontakt
z klientem o specjalnych potrzebach
52%

działania dotyczące zarządzania
międzypokoleniowego / generacjami
Tak

85%
Tak

Nie

Nie

W zakresie rozwoju kompetencji menedżerów dot. zarządzania zespołami
międzypokoleniowymi, w tym np. komunikacji

67%
W obszarze profilaktyki zdrowotnej, ergonomii

63%
W obszarze mentoringu etc.

57%
Poprzez inicjatywy / projekty wspierające integrację międzypokoleniową pracowników

46%
W innym zakresie

11%
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Edukacja do różnorodności
W większości firm i organizacji (83%) placówki (centrala, oddziały, zakłady, sklepy) zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Jednak tylko połowa firm i organizacji (52%) wdrożyła rozwiązania przeciwdziałające wykluczeniu osób z niepełnosprawnością czy usprawniające
kontakt z klientem o specjalnych potrzebach.

Oceny okresowe i obiektywizm awansów
W prawie wszystkich firmach i organizacjach (98%) prowadzone są okresowe oceny pracownicze. Wyniki są wykorzystywane do różnych celów:
planowania awansów, ścieżek karier i sukcesji, szkoleń i rozwoju zawodowego pracownika oraz decyzji związanych z wynagrodzeniem.
WYKRES 25

WYKRES 24

Kogo obejmują organizowane w firmie i organizacji szkolenia w zakresie różnorodności, równego traktowania w miejscu pracy oraz budowania włączającej kultury organizacyjnej?
Wszystkich pracowników

Czy szkolenia w zakresie różnorodności, równego traktowania
w miejscu pracy oraz budowania
włączającej kultury organizacyjnej
są prowadzone cyklicznie?

2%

98% firm / organizacji prowadzi
okresowe oceny pracownicze
98%

Tak

Nie

Wyniki wykorzystywane są podczas:
Planowania awansów stanowiskowych

17%

93%

65%

Planowania szkoleń i rozwoju zawodowego pracownika

91%
Planowania ścieżek karier i sukcesji

89%

Wszystkich pracowników,
ale wątki te są poruszane
w ramach innych szkoleń o szerszej tematyce, np. z etyki.
Nie są prowadzone

87%
Do innych celów niż wymienione

2%

4%
4% 24%

Tylko nowych pracowników

Podejmowania decyzji związanych z wynagradzaniem

83%

Wyłącznie kadrę średniego
i wyższego szczebla zarządzania

Tak

22%

Nie

96%

93%

96%

formalna
procedura
oceniania

oceny obejmują
wszystkich
pracowników

prowadzone
są raz w roku
lub częściej
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Raportowanie
Organizacje, przygotowując swoje raporty HR, najczęściej uwzględniają
takie wymiary różnorodności, jak płeć, wiek i formę zatrudniania. Raportowanie kwestii związanych z niepełnosprawnością pracowników i innymi
cechami pojawia się już tylko u połowy i mniej respondentów.

Okiem ekspertki

WY K R ES 2 6

Marzena Strzelczak

Jakie wymiary różnorodności są uwzględniane w opracowywanych
wewnętrznych zestawieniach i raportach HR (np. związanych z retencją,
exit interviews, rekrutacją)?

prezeska, dyrektorka generalna,
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

91%
płeć

73%
forma zatrudnienia

29%
inne

83%
wiek

51%
niepełnosprawność

Programy i działania to serce aktywności na rzecz budowania włączającego
miejsca pracy. Nieprzypadkowo ten obszar był najwyżej punktowany
w badaniu Diversity IN Check. Sukces zarządzania różnorodnością w dużej
mierze zależy od dobrego rozpoznania ograniczeń w rozwoju pełnego potencjału pracownic i pracowników, od dialogu, który zapewni pracodawcom
to, że proponowane rozwiązania będą odpowiadały potrzebom zatrudnionych i zarazem organizacji. Badane firmy uzyskały w obszarze „Programy
i działania” 56% możliwych do zdobycia punktów, a więc zdecydowanie
mniej niż średnia w dwóch pozostałych obszarach (powyżej 60% punktów).
To pokazuje, jakim wyzwaniem jest proces budowania włączającej organizacji. Można stworzyć system zarządzania, procedury i polityki (I obszar),
wdrażać programy budujące zaangażowanie (III obszar), a zarazem wciąż
mieć wiele wyzwań w obszarze konkretnych rozwiązań prorównościowych.
To, co zwraca uwagę, to wciąż bardzo nieśmiałe wychodzenie poza rozwiązania kodeksu pracy w zakresie wspierania pracownic i pracowników
w pełnieniu funkcji opiekuńczych. To przestrzeń do dużego rozwoju dla
pracodawców, tym bardziej, że – jak wynika z deklaracji – rozwiązania
prorodzinne i propartnerskie są zdecydowanie najczęściej przez nich podejmowane. Niestety, tylko 6 pracodawców (na blisko 50 uczestniczących
w badaniu) wprowadziło dodatkowe dni wolne (w bardzo różnych wymiarach: od 1 do 50 dni) dla opiekunów dzieci, a zaledwie w jednej organizacji
są rozwiązania wspierające opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi.
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Taka skala aktywności nie odpowiada rzeczywistości, realnym potrzebom,
które potwierdzają liczne statystyki i analizy. Dotyczą one z jednej strony
obciążenia obowiązkami rodzicielskimi pracownic i pracowników i roli, jaką
może odegrać większe zaangażowanie mężczyzn w pełnienie funkcji
opiekuńczych. Z drugiej zaś strony pokazują starzenie się społeczeństwa
w Polsce, a tym samym szybko rosnącą potrzebę opieki nad tą grupą.
W połowie 2022 roku czeka nas wdrożenie dyrektywy work life balance,
która ma wspierać aktywizację kobiet na rynku, m.in. przez tworzenie przestrzeni do większego zaangażowania mężczyzn w opiekę. Nie są jeszcze
oczywiście znane polskie systemowe rozwiązania w tym zakresie, ale to
ważny sygnał dla wszystkich pracodawców, w jakim kierunku podążać.
Wdrażanie progresywnych rozwiązań służy pracownikom i pracownicom,
ale też pozwala zdecydowanie wyróżnić się pracodawcom i wzmocnić
markę.
Dużą przestrzeń do działania mają też pracodawcy w obszarze projektowania i wdrażania rozwiązań wspierających aktywizację osób z niepełnosprawnością, migrantów oraz osób LGBT+. W odniesieniu do tych grup żadnych
działań nie podejmuje odpowiednio: 61%, 70% i 72% uczestników DINC.
Analizy mówią, że to duży błąd. Polska jest na końcu statystyk zatrudnienia OzN w krajach UE, a średni poziom zatrudnienia w firmach z naszego
badania to zaledwie 1%.
I choć z kolei wskaźnik dotyczący wdrożenia różnego rodzaju rozwiązań
skierowanych do klientów o specjalnych potrzebach jest zdecydowanie
wyższy – 52% organizacji uczestniczących w DINC wprowadziło takie
rozwiązania, to wciąż blisko połowa ich nie ma. Tym samym nie uwzględnia
dużej części klientów czy potencjalnych klientów. To ogromna strata.
Jak wynika z danych DINC, najmniej pracodawców (28%) podejmuje
działania z myślą o osobach LGBT+. Abstrahując od problemów związanych
z narracją rozpowszechnioną w przestrzeni publicznej, wypowiedziami wysoko postawionych przedstawicieli administracji publicznej czy działaniami

niektórych samorządów podejmujących tzw. uchwały antyLGBT, miejsca
pracy, zwłaszcza te, dla których różnorodność jest wartością, powinny
wdrażać rozwiązania także z myślą o osobach LGBT+. Z pewnością każdy
musi to robić w swoim tempie, w dialogu z pracownicami i pracownikami,
którzy, jak całe społeczeństwo, mogą być podzieleni. Natomiast trzeba podkreślić, że podejście „każdy może robić prywatnie, co chce, nikogo o to nie
pytamy” nie buduje włączającej organizacji i nie służy społeczeństwu jako
całości. Obojętność nie wystarczy.
W pierwszej połowie 2021 roku ukazał się ciekawy raport organizacji Open
for Business pokazujący koszty ekonomiczne wykluczenia osób LGBT+.
Analizując przyczyny i skutki przedstawione w publikacji (m.in. drenaż
talentów, depresje, utrudniony dostęp do leczenia), pracodawcy mają
pierwszą listę działań, które mogą podejmować w swoich organizacjach.
Dalszych inspiracji może dostarczyć analiza rankingów, takich jak np. na
portalu Cashless. Znajdziemy tam praktycznie kompletne zestawienie możliwych aktywności: od szkoleń, badania opinii i tworzenia sieci oraz grup
pracowniczych przez równy dostęp do benefitów po komunikację marketingową, współpracę filantropijną, komunikację zewnętrzną.
Jak widać, każdy pracodawca może więc, w swoim tempie, przeciwdziałać
wykluczeniu pracowniczek i pracowników LGBT+ na wiele różnych sposobów. Trudno pogodzić się z tym, że blisko ¾ organizacji, dla których różnorodność jest wartością, nie robi w tym zakresie nic.
Z kolei działania wobec osób o różnym pochodzeniu narodowościowym czy
etnicznym, choć obecne w około 30% organizacji uczestniczących w DINC,
są najrzadziej prowadzone przez pracodawców w sposób stały – deklaruje
to zaledwie 15%. To bardzo krótkowzroczne myślenie. Mimo że obecnie
pracownicy z obywatelstwem innym niż polskie stanowią 4,1% łącznej liczby
pracowników organizacji biorących udział w badaniu DINC, to raczej można
założyć, że wskaźnik ten będzie szybko wzrastał. Może tytuł artykułu
Epokowa przemiana dzieje się na naszych oczach. Polska staje się krajem
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imigranckim jest pewną hiperbolą, niemniej możemy spodziewać się zmian,
co zresztą będzie korzystne dla pracodawców i społeczeństwa. Co więcej,
w interesie pracodawców jest po pierwsze wykorzystanie w pełni potencjału zawodowego i umiejętności tej grupy pracowników i pracownic (wciąż
jeszcze wielu pracuje poniżej swoich kwalifikacji). A po drugie przygotowanie się do zmian, tworzenie środowiska, w którym rozumiane, szanowane
i doceniane są różnice kulturowe.
Warto podkreślić, że pracodawcy coraz wyraźniej dostrzegają potrzebę
zarządzania różnymi generacjami i edukowania menedżerów w tym
zakresie. Zauważają wagę szkoleń z zakresu różnorodności dla pracownic
i pracowników oraz uwzględniania równości szans w systemie wynagrodzeń
i motywacyjnym, a także różnych wymiarów różnorodności w analizach dotyczących rozwoju zawodowego, awansów, szkoleń, wreszcie exit interview.
Jest więc materiał do wprowadzania nowych rozwiązań, sprzyjających
ludziom i organizacjom.

Perspektywa praktyków
Małgorzata Petru
ekspertka ds. Zarządzania Karierą / Diversity Officer

PROGRAMY I DZIAŁANIA BANKU BNP PARIBAS
Bank BNP Paribas realizuje wiele projektów dla różnorodnych grup pracowników. Niektóre z nich mają charakter rozwiązań stałych, inne zaś cyklicznych. Projektując i wdrażając rozwiązania wspierające współpracowników,
organizacja dba o jak największą ich elastyczność oraz inkluzywność. Przykładowo, coroczny udział banku w międzynarodowej akcji „Dwie godziny
dla rodziny” jest komunikowany wewnątrz organizacji jako akcja „Dwie godziny dla człowieka”. To wyraz szacunku dla różnorodnych sytuacji rodzinnych i potrzeb, które są z nimi związane. Wszelkie świadczenia zdrowotne,
ubezpieczeniowe, socjalne i edukacyjne oferowane są w ramach programu
„Bank bliski Bliskim” – każdy może skorzystać z rozwiązań, które najlepiej
odpowiadają jego indywidualnym potrzebom.
W ramach dbania o dobrostan pracowników, szczególnie zagrożony
w trakcie pandemii, bank uruchomił program „Dobrze”. Oferuje on indywidualne wsparcie psychologiczne, porady dietetyków, fizjoterapeutów
i szereg spotkań w formie webinarów, które odpowiadają na trudności
i wyzwania pojawiające się w godzeniu życia zawodowego z prywatnym.
Wiele spotkań dotyczyło tematów parentingowych i było współorganizowane przez sieć pracowniczą ojców „Tato, masz to jak w banku”, która rozwija
się wewnątrz organizacji.
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https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27331848,epokowa-przemiana-dzieje-sie-na-naszych-oczach-polska-staje.html (dostęp: 22.20.2021)

Od wielu lat bank przykłada dużą wagę do dostępności swoich oddziałów
i usług dla osób z niepełnosprawnością. Ma usługę tłumacza polskiego

50

języka migowego – dostępną bezpłatnie w każdym oddziale oraz na infolinii. Oferuje możliwość zapoznania się ze wzorami dokumentów banku w
formie nagrania wizualnego, w polskim języku migowym lub nagrania audio,
a także wydruk powiększonych lub przełożonych na alfabet Braille’a dokumentów. Szklane elementy konstrukcji oddziałów są oklejone informacjami
i wzorami, co zapewnia dużą widoczność elementów transparentnych dla
osób słabowidzących. Każdy oddział wyposażony jest w lupę powiększającą dla osób niedowidzących oraz ramkę ułatwiającą złożenie podpisu.
Bankomaty przystosowane są do obsługi przez osoby niedowidzące.
Dzięki współpracy z Fundacją Integracja oddziały są dostosowywane pod
względem architektonicznym do potrzeb osób o ograniczonej możliwości
poruszania się (56 z certyfikatem „Obiekt bez barier”).
Bank jest partnerem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i otrzymał
certyfikat jakości OK SENIOR®.
Bank BNP Paribas buduje świadomość i otwartość w zakresie rekrutacji
osób z niepełnosprawnością. Współpracuje w tym zakresie z Fundacją
Integralia. Duża uwaga poświęcana jest pokonywaniu stereotypów związanych z postrzeganiem niepełnosprawności, jak też edukowaniu w zakresie
savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnością. W firmie wyznaczono
również osoby, których zadaniem jest wspieranie osób z niepełnosprawnością.
Organizacja angażuje się w przedsięwzięcia skierowane do kobiet. Bardzo
prężnie działa sieć pracownicza „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, która
realizuje – ze wsparciem organizacji – wiele projektów o zasięgu ogólnobankowym. Przykładem takiej inicjatywy jest Women UP – program rozwojowy, w którym kobiety zdobywają nowe kompetencje dzięki rozwijaniu
autorskich pomysłów. Przykładowe projekty realizowane w pierwszej edycji
Women UP to „Wiek Agawy” poświęcony tematyce osób 50+, „Miejsce pracy przyjazne rodzicom” czy „Budowanie marki osobistej”.

Bank aktywnie wspiera społeczność LGBT+. W 2019 roku zainicjowaliśmy
projekt „Strefa otwarta dla każdego”. Wyraziliśmy stanowczą dezaprobatę
dla jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym również tej, która wynika z uprzedzeń dotyczących tożsamości i orientacji seksualnej. Oddziały banku oznaczyliśmy ramką z tęczowym motywem – symbolem społeczności LGBT+.
W banku odbyły się warsztaty ze Stowarzyszeniem Lambda dotyczące
komunikacji wobec społeczności LGBT+. Powstał także poradnik dla pracowników poświęcony tej tematyce, który został udostępniony pracownikom banku w intranecie, a także innym spółkom Grupy i organizacjom,
z którymi współpracujemy w zakresie D&I. W ramach obchodów IDAHOTB
2020 włączyliśmy się w działania Grupy BNP Paribas „Wesprzyj kolorem”
i zaprosiliśmy pracowników do współtworzenia kolażu – tęczowej mozaiki
ze zdjęć. Zorganizowaliśmy również webinar dla pracowników podejmujący
temat wspierania dzieci i młodzieży w problemach wieku dorastania, w tym
odkrywaniu tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej.
Inicjatorami i pomysłodawcami wielu projektów są często sami pracownicy,
co świadczy o ich zaangażowaniu.
Bank systematycznie szkoli pracowników z zakresu zarządzania różnorodnością oraz tworzenia włączającej kultury organizacyjnej. Wątki te są
corocznie poruszane w trakcie szkoleń skierowanych do wszystkich zatrudnionych. W 2016 roku firma wprowadziła „Politykę zarządzania różnorodnością”, która określa reguły postępowania w banku dotyczące zapobiegania
dyskryminacji i poszanowania różnorodności we wszystkich procesach
HR – od rekrutacji, przez system ocen pracowniczych, planowanie i rozwój
kariery, po szkolenia, udział w program talentowych itp.
Ostatnio bank utworzył w swoim intranecie specjalną zakładkę dotyczącą
wyłącznie problematyki różnorodności. Powołano także stanowisko
Diversity Officera. Dwie osoby pełniące taką funkcję są odpowiedzialne
za promowanie włączającej kultury organizacyjnej oraz podejmują działania
na rzecz szacunku dla różnorodności i zapobiegania dyskryminacji.
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Okiem partnera badania
Karolina Andrian
prezeska Fundacji Share the care

Pracodawcy obok ustawodawcy odgrywają kluczową rolę w budowaniu
równości rodzicielskiej w miejscu pracy. Podstawą jest zobaczenie w mężczyźnie nie tylko pracownika, ale też ojca czy syna. Prowadzi to do uznania
prawa ojca do bycia beneficjentem różnego rodzaju benefitów ułatwiających łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi.
Informacje o takich działaniach pracodawców powinny być wyraźnie komunikowane mężczyznom, a nie wyłącznie kobietom. Kiedy rola opiekuna
małego dziecka jest ze względów kulturowych automatycznie przypisywana kobiecie, sformułowania w komunikacji wewnętrznej typu „udogodnienia
dla rodziców” nie wystarczają. Należy wprowadzać bezpośrednie zwroty do
mężczyzn – czyli pisać „udogodnienia dla ojców”, oraz tworzyć procedury
i procesy pisane z perspektywy pracownika mężczyzny.
Kolejnym bardzo ważnym działaniem pracodawców są zachęty dla mężczyzn do korzystania z urlopu rodzicielskiego, np. poprzez dofinansowanie
ich na zasiłku macierzyńskim do wysokości 100% pensji. To rozwiązanie
daje ojcom możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem bez pomocy
matki, co wspiera ich samodzielność, pewność siebie jako opiekuna i daje
szansę na budowanie głębokiej relacji z dzieckiem. Przynosi też korzyści
kobietom, gdyż umożliwia im spokojny powrót do pracy zawodowej, podczas gdy dziecko pozostaje bezpieczne pod opieką ojca.
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REKOMENDACJE DLA ORGANIZACJI

Rozwój programów
prorodzinnych
i propartnerskich, zachęt
do zaangażowania
mężczyzn w pełnienie
funkcji opiekuńczych,
w tym rozwiązań
ułatwiających godzenie
pracy z opieką nad
dorosłymi osobami
zależnymi.

Upewnienie się, czy
benefity dostępne
pracownicom
i pracownikom
nie wykluczają
pewnych grup
(np. osób LGBT+).

Prowadzenie działań
służących zwiększeniu
zatrudniania oraz
dostępności oferty firmy
dla osób ze specjalnymi
potrzebami (np.
z niepełnosprawnością,
neuroróżnorodnością)
oraz zadbanie,
by organizacja
uwzględniała kwestie
różnorodności kulturowej,
przynajmniej w programie
szkoleń dotyczących D&I.

Rozszerzenie
zakresu monitoringu
i raportowania HR
o minimum takie
cechy, jak płeć, wiek,
forma zatrudnienia,
niepełnosprawność,
pełnienie funkcji
opiekuńczych.

Zadbanie o włączający
język w organizacji
(komunikacja
programów, feminatywy,
osoba+przymiotnik /
neutralne płciowo zwroty,
zaimki, podkreślniki).
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Obszar „Budowanie zaangażowania” służył sprawdzeniu, w jaki sposób
organizacja stwarza przestrzeń do wszechstronnego uczestniczenia pracownic i pracowników w procesie budowania włączającego miejsca pracy.
Miał też za zadanie zbadać, w jakim zakresie zarząd i kadra kierownicza
wspierają kulturę D&I w organizacji i poza nią (inicjatywy zewnętrzne na
rzecz praw człowieka, przeciwdziałania wykluczeniu etc). Przyglądaliśmy
się także narzędziom komunikacji wewnętrznej, w tym badaniom pracownic
i pracowników.

W Y K RE S 2 7

Czy firma i organizacja prowadzi badania satysfakcji, zaangażowania, opinii
pracowników i pracownic lub klimatu organizacyjnego?

Wyniki badań prezentowane są:

Tak, firma / organizacja
przeprowadza tego rodzaju
badanie cyklicznie
(minimum raz na dwa lata),
a ich wyniki stanowią
przedmiot dalszych analiz
oraz działań naprawczych

35%

91%

Satysfakcja i zaangażowanie pracowników – Dialog z pracownikami
9 na 10 firm i organizacji prowadzi cykliczne badania satysfakcji, zaangażowania i opinii pracowników. Wyniki badań – poza jednym miejscem – przedstawiane są wszystkim pracownikom, a w 35% używane są dodatkowo
w wybranych aspektach komunikacji dla interesariuszy zewnętrznych.

2%

Nie, firma / organizacja
nie prowadzi takich badań

63%

Wszystkim pracownikom firmy

Tak, firma / organizacja
przeprowadziła w zeszłym
roku po raz pierwszy takie
badanie, a jego wyniki
stanowiły przedmiot
dalszych analiz oraz działań
naprawczych.

Wszystkim pracownikom firmy,
a dodatkowo w wybranych aspektach w komunikacji skierowanej
do interesariuszy zewnętrznych

7% 2%

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA

Tylko zarządowi i kadrze
menedżerskiej wszystkich
szczebli
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Zaangażowanie zarządu i kadry kierowniczej na rzecz różnorodności
Członkowie i członkinie zarządu najczęściej „zabierają głos” w sprawach
D&I, a w blisko 60% organizacji najwyższa kadra jest także aktywna w różnych inicjatywach na rzecz różnorodności. Kadra menedżerska nie wykazuje zaangażowania na rzecz różnorodności aż w 26% organizacji. Jednak
tam, gdzie jest zaangażowana, w zdecydowanej większości jej zaangażowanie jest elementem oceny rocznej i celów MBO (dzieje się tak w 74%
organizacji) – co należy przyjąć z zadowoleniem.
Sieci wsparcia grup pracowniczych
Jedynie w co drugiej firmie i organizacji (54%) funkcjonują sieci wspierające
daną grupę pracowników. W ramach istniejących sieci wsparcie otrzymują
najczęściej kobiety (96%). Na osoby LGBT+ wskazało 48% firm i organizacji,
które posiadają sieci. Sieci wsparcia dla pozostałych grup pracowników występują zdecydowanie rzadziej. Sieci wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, będących w różnym wieku i pełniących funkcje opiekuńcze występują
tylko w 36% badanych organizacji. Co znaczące dla badania – na to pytanie
odpowiedziało zdecydowanie mniej organizacji, bo tylko niespełna połowa
badanych.

W Y K RE S 2 8

Czy w firmie lub organizacji istnieją sieci wspierające?

46%

54%

W
firm / organizacji funkcjonują
sieci wspierające daną grupę pracowników,
np. sieci kobiet, rodzicielskie, LGBT+
Tak

Nie

54%

Wsparcie otrzymują:

96%
kobiety

48%
osoby LGBT+

36%

36%

osoby z różnych
grup wiekowych

osoby
z niepełnosprawnością

36%

12%

osoby z obowiązkami
opiekuńczymi

inne
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Kanały komunikacji
Najczęściej wybieranym sposobem, w jaki firma lub organizacja komunikuje
zagadnienie różnorodności, jest droga e-mailowa i intranet, a także zapisy
w misji, wizji i kanonie wartości firmowych (po 87%). Najrzadziej wybieraną
drogą komunikacji są działania marketingowe i reklamowe (37%).

Okiem ekspertki
Ewa Lisowska
prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego

WY K R E S 2 9

W jaki sposób firma lub organizacja komunikuje swoje podejście
do różnorodności?
W ramach wewnętrznej komunikacji e-mailowej skierowanej
do pracowników lub poprzez intranet

87%
Poprzez odpowiednie zapisy w misji, wizji i kanonie wartości firmowych

87%
W ramach komunikacji zewnętrznej poprzez stronę internetową,
raport społeczny / zrównoważonego rozwoju / zintegrowany

78%
W trakcie bezpośrednich spotkań pracowników
z kierownictwem organizacji / wyższą kadrą menedżerską

78%
Poprzez organizację Dni Różnorodności w firmie lub inne inicjatywy
wewnętrzne kierowane do pracowników

74%
Poprzez finansowanie inicjatyw zewnętrznych, organizacji pozarządowych,
instytutów badawczych

72%
Poprzez oświadczenia organizacji w kwestiach ważnych dla spójności społecznej

43%
Poprzez skierowane na zewnątrz organizacji działania marketingowe, reklamowe

37%
Jedna firma / organizacja wskazała, że nie komunikuje swojego podejścia do różnorodności

Jakie elementy są istotne dla skutecznego (przynoszącego korzyści ekonomiczne) zarządzania różnorodnością? Po pierwsze zaangażowanie kadry
kierowniczej najwyższego szczebla oraz dyrektorów i kierowników zespołów w komunikowanie znaczenia różnorodności. Po drugie promowanie
przez nich równych szans oraz docenianie różnic kulturowych przy każdej
okazji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy i organizacji. Chodzi bowiem o to, aby wszyscy zatrudnieni identyfikowali się z ideą różnorodności
i związanymi z nią wartościami w myśl paradygmatu integracji. Jeśli
pracownicy i pracownice widzą, że indywidualne talenty, umiejętności,
doświadczenie i wiedza są w ich pracy dostrzegane i doceniane przez
przełożonych, to skutkuje to wieloma korzyściami. Wyższą wydajnością pracy, niższą fluktuacją kadr i wyższym zadowoleniem z pracy. Różnorodność
przestaje być problemem, a staje się atutem firmy.
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że w zdecydowanej większości firm (93%) zarząd w mniejszym lub większym stopniu angażuje się
w działania na rzecz różnorodności. To zaangażowanie sprowadza się
na ogół do zabierania głosu na spotkaniach i konferencjach wewnątrz
i na zewnątrz organizacji (76% deklaracji). Nieco rzadziej zarząd udziela
wsparcia (w tym finansowego) oddolnym inicjatywom wewnątrz organizacji
oraz inicjatywom podejmowanym przez podmioty zewnętrzne, np. organizacje pozarządowe (65% deklaracji). Stosunkowo najrzadziej badane firmy
deklarowały, że prezes lub prezeska zarządu jest w koalicji przedsiębiorstw,
której celem jest promowanie różnorodności (57% deklaracji).
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W 7% badanych podmiotów zarząd w ogóle nie angażuje się w promowanie
lub upowszechnianie polityki różnorodności.
Nieco gorzej wypada zaangażowanie kadry kierowniczej – 74% organizacji
deklarowało, że kierownicy są aktywni w działaniach na rzecz różnorodności. Dotyczyło to najczęściej działań promujących różnorodność wewnątrz
i na zewnątrz organizacji (67% deklaracji). Tylko w 39% firm kierownicy byli
zaangażowani w mentoring lub coaching w odniesieniu do wybranej grupy,
np. osób z niepełnosprawnością, osób innej narodowości.
Wyraźnym mankamentem zarządzania różnorodnością jest nieuwzględnianie w rocznej ocenie kierowników ich zaangażowania w programy związane
z polityką różnorodności – w zaledwie 28% podmiotów jest ono brane pod
uwagę przy ocenie pracy kierowników. Można zatem wnioskować, że to
mniejsze zaangażowanie kadry kierowniczej wynika z braku motywacji: skoro tego typu działania nie podlegają ocenie, to nie warto ich podejmować.
Tymczasem aktywność kierowników na rzecz różnorodności jest bardzo
istotna dla tworzenia włączającego środowiska pracy. Ma bowiem bezpośrednie przełożenie na kształtowanie wśród podwładnych postaw akceptujących i integrujących różnorodność. W tym kontekście zwraca uwagę
stosunkowo wysoki odsetek organizacji deklarujących całkowity brak zaangażowania kadry kierowniczej w działania na rzecz różnorodności (26%).
Niezwykle ważnym elementem budowania zaangażowania na rzecz tworzenia
kultury opartej na standardach zarządzania różnorodnością (kultury włączającej) jest dialog z pracownikami. Pozwala on na zidentyfikowanie potrzeb
i oczekiwań osób zatrudnionych według ich cech demograficzno-społecznych, a także sprzyja temu, aby odczuli oni więź z miejscem pracy i przejmowali odpowiedzialność za wdrażane rozwiązania czy wprowadzane zmiany.
O ile 9 na 10 badanych firm i organizacji prowadzi cykliczne badania opinii
i satysfakcji pracowników, to nie wszystkie (tylko 63%) dzielą się ich wynikami
z pracownikami, a tylko 35% wykorzystuje je do komunikacji zewnętrznej.

Jest wiele potencjalnych sposobów komunikowania przez pracodawcę
tematu różnorodności. Te najczęściej stosowane to intranet i e-maile wysyłane do osób zatrudnionych oraz odpowiednie zapisy w misji lub kodeksie
etyki. Rzadziej są organizowane dni różnorodności. Pozwalają one nie tylko
na pokazanie, że różnorodność jest wartością, ale także na przygotowanie
miniwykładów lub warsztatów dotyczących takich zagadnień, jak praca
nad własnymi uprzedzeniami, komunikacja międzykulturowa, sposoby przeciwdziałania dyskryminacji. Cyklicznie organizowane dni różnorodności
w firmie i organizacji to bardzo dobry sposób na zachęcanie pracowników
i pracownic do zaangażowania się.
Z kolei komunikowanie o polityce różnorodności na zewnątrz firmy i organizacji (wszystkim jej interesariuszom) może się odbywać przez działania
marketingowe, w tym odpowiednio zaprojektowane spoty reklamowe.
A ten sposób jest wykorzystywany najrzadziej przez badane podmioty.
Najsłabszym zidentyfikowanym elementem w omawianym obszarze jest
zaangażowanie pracowników i pracownic w różnego rodzaju sieci współpracy i wsparcia skierowanego do grup społecznych, które są w mniejszym
stopniu reprezentowane w firmie i organizacji. Tylko w 54% badanych
podmiotów takie sieci funkcjonowały i dotyczyły głównie kobiet.
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Perspektywa praktyków
Ela Bonda
Diversity & Inclusion Lead Poland,
Vice-chair of European Employee Council

WYBRANE PRAKTYKI BUDUJĄCE ZAANGAŻOWANIE
W NATWEST
W NatWest istnieje Komitet ds. Różnorodności, Słuszności i Włączania
(DE&I) działający wspólnie dla całego banku. Jest sponsorowany przez
Bank Executive Committee, przewodzi mu dwoje współprzewodniczących,
a w jego skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki zespołu zarządzającego, sieci pracowniczych, Grupy Roboczej ds. Dostępności, Grupy
Zadaniowej ds. Równości Rasowej, Komunikacji, Zrównoważonej Bankowości oraz delegaci i delegatki z każdej obszaru banku.
W NatWest wspieramy różne zorganizowane i kierowane przez pracowników oraz pracowniczki grupy – znane jako sieci prowadzone przez pracowników. Sieci składają się z pracowników i pracowniczek – wolontariuszy
i wolontariuszek, którzy odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu świadomości na temat włączania i różnorodności oraz wywieraniu wpływu
na naszą ogólnobankową strategię w tym zakresie. Sieci zapewniają również swoim członkom i członkiniom drogę do ukierunkowanego rozwoju
osobistego, a także liczne możliwości nawiązywania kontaktów.
Sieci pracownicze działają globalnie i są otwarte dla wszystkich pracowników i pracowniczek banku. Współpracują z innymi grupami w całej organizacji oraz monitorują, czy działalność sieci jest w pełni inkluzywna dla ich
członków i członkiń.

Aby promować dobre zarządzanie siecią i zapewnić równe szanse wszystkim członkom i członkiniom, zaleca się, aby każda z nich opublikowała jasno zdefiniowany model operacyjny, który określa warunki pełnienia funkcji
członka i członkini komitetu sieci. Każda sieć ma swoich sponsorów i sponsorki, których rolą jest wspieranie inicjatyw sprawiających, że organizacja
jest bardziej inkluzywna i różnorodna. Raz w roku zespół ds. różnorodności
i integracji, w ramach normalnego procesu planowania budżetu, udostępnia
sieciom pulę środków na wsparcie realizacji ich działalności.
Sieci współpracują ze stronami trzecimi, zwłaszcza z organizacjami pozarządowymi i organizacjami charytatywnymi. Mają swoją przestrzeń
w naszych mediach społecznościowych lub kanałach rekrutacyjnych firmy.
Pierwszą siecią, która powstała w Polsce, była Women Network (działania
na rzecz równouprawnienia kobiet). Zawiązaliśmy ją w 2015 roku, w tym
samym roku pojawiły się potrzeby dotyczące innych aspektów włączania
i różnorodności, co zaowocowało zawiązaniem kolejnych sieci: Rainbow
(sprawy społeczności LGBT+), Multicultural (tematy związane z różnorodnością wielokulturową), Enable (sprawy osób z niepełnosprawnością
fizyczną, mentalną oraz neuroróżnorodnością) i Families & Carers (sprawy
rodziny, opieki nad dziećmi i zależnymi dorosłymi).
Kolejne lata pokazały, że potrzeb, którym warto się przyjrzeć jest więcej,
więc pojawiały się kolejne grupy. Powstawały z inicjatywy pracowników lokalnie: Fun Factory (inicjatywy dotyczące dobrostanu), Golden Fish (sprawy
związane z CSR), Financial Education (gdzie wspieramy rozwój kompetencji
ekonomicznych wśród pracowników oraz lokalnych społeczności) oraz
Sustainable Futures (zajmuje się sprawami ochrony klimatu i środowiska).
To lista na dziś, ale jesteśmy otwarci na powstawanie kolejnych inicjatyw.
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Sieci corocznie podejmują kilkadziesiąt inicjatyw. Ich sukcesy to m.in.:
powstanie wewnętrznego programu Keep in Touch dla osób planujących
dłuższą nieobecność w pracy, będących w trakcie takiej nieobecności lub
powracających z niej; organizacja programu Disability Smart, dbającego
o zapewnienie rozwiązań ułatwiających pracę osobom z niepełnosprawnością; zainicjowanie wprowadzenia dofinansowania procedur in vitro dla
pracowników i pracowniczek oraz współpraca przy tym projekcie; zainicjowanie i współorganizacja LGBT+ Diamonds Gala; organizacja programu
uświadamiającego ślad węglowy biura i nas samych oraz współpraca przy
wdrożeniu proekologicznych rozwiązań w biurze.

Okiem partnera badania
Zofia Mockałło
Pracownia Psychologii Społecznej, CIOP-PIB

Z raportu wynika, że firmy i organizacje biorące udział w badaniu w zdecydowanej większości angażują się w różnym zakresie w działania związane
z D&I. Jednak dotyczy to przede wszystkim zarządu i kadry kierowniczej.
Jak pracodawcy mogą zachęcać pracowników do zaangażowania się
w tego typu działania? Przede wszystkim – tworząc włączającą kulturę
organizacyjną, politykę włączania i różnorodności, określając priorytety
w tym zakresie, zachęcając i umożliwiając osobom zatrudnionym aktywność, np. przez określenie liczby godzin pracy, które można poświęcić
na wolontariat itd.
Niezwykle istotne jest uwzględnianie działań na rzecz D&I w dorocznych
ocenach działalności firmy bądź kadry kierowniczej. Zasady kultury włączania i różnorodności powinny przejawiać się w codziennych działaniach
kadry zarządzającej – zarówno średniego, jak wysokiego szczebla, która
będzie służyć przykładem pracownicom i pracownikom.
Wyrażone w politykach organizacyjnych zasady muszą być szczere, czyli
wdrażane do praktyki. Istotnym elementem jest tutaj również komunikacja
oparta na wzajemnym zaufaniu – osoby zatrudnione powinny wiedzieć,
że ich głos jest dla organizacji ważny, że mogą swobodnie wyrażać swoje
opinie bądź zastrzeżenia i zgłaszać pomysły, a wręcz powinny być do tego
zachęcane.
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Często stosowane przez badane organizacje sondaże pracowników powinny zawierać pytania o kwestie włączania i różnorodności, a pracownicy
powinni mieć prawo głosu dotyczące tego, w jakie działania chcieliby się
włączać.
Z jednej strony, żeby kultura włączania i różnorodności zaczęła rzeczywiście funkcjonować w firmie, musi zajść zmiana świadomości na wszystkich
szczeblach organizacji. Dlatego warsztaty i szkolenia dotyczące włączającego środowiska pracy powinny być oferowane zarówno kadrze zarządzającej, kierownikom średniego szczebla, jak i osobom pracującym. Z drugiej
strony, kiedy osoby pracujące zobaczą autentyczność oraz spójność słów
i działań swoich liderów i liderek, inkluzyjność i różnorodność zaczną być
częścią codziennej pracy i źródłem satysfakcji.
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REKOMENDACJE DLA ORGANIZACJI

Jasna komunikacja
do pracowników
i pracownic o tym,
że firma / organizacja
wspiera (finansowo,
kadrowo, logistycznie)
inicjatywy oddolne
związane z promowaniem
różnorodności wewnątrz
(np. sieci współpracy)
i na zewnątrz
(np. wolontariat
pracowniczy).

Tworzenie zachęt
i przestrzeni do
zaangażowania
kadry kierowniczej
w działania na rzecz
różnorodności, m.in.
poprzez organizowanie
cyklicznych spotkań
na tematy związane
z zarządzaniem
różnorodnością
(walka ze stereotypami,
uwrażliwianie na
odmienność, procedury
i narzędzia wdrożone
w firmie itp.).

Weryfikacja kryteriów
cyklicznej oceny pracy
kierowników pod kątem
ich zaangażowania
w budowanie kultury
włączającej.

Prowadzenie
cyklicznych badań
opinii pracowników
i pracownic
(zaangażowanie
w działania / problemy /
potencjalne problemy).

Sprawdzanie potencjału
ukierunkowania
marketingu na
komunikowanie
o działaniach
na rzecz różnorodności.
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WSKAŹNIKI REZULTATÓW
Oprócz analizowania procedur, działań i inicjatyw podejmowanych przez organizację sprawdzaliśmy to, w jaki sposób podejmowane działania przekładają się na konkretne wskaźniki wynikające wprost z analizowanych wcześniej obszarów. Kluczowe były dla nas wskaźniki związane z zatrudnieniem,
awansami i płacami kobiet i mężczyzn, zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością oraz obcokrajowców. Sprawdzaliśmy dane dotyczące dostępu
do szkoleń, a także stażu, retencji i korzystania z urlopów rodzicielskich.
Stanowiska, płace, awanse i dostęp do szkoleń ze względu na płeć
W badaniu poruszany był temat udziału kobiet zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach oraz ich płac w stosunku do płac mężczyzn. Jeśli
chodzi o różne szczeble stanowisk, najniższy udział kobiet jest na stanowiskach zarządczych (38%), mimo ich nieznacznej przewagi w ogólnej liczbie
zatrudnionych zarówno na poziomie średniej (53%), jak i mediany (56%).

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku płac. Poziom stanowiska
nie różnicował stosunku płac kobiet i mężczyzn. Niestety, dla wszystkich
szczebli, od najniższych, przez menedżerskie, średnie, aż po zarządcze,
proporcja ta utrzymuje się na podobnym poziomie (odpowiednio 92%, 89%,
90%). Wskazuje to na ogólną tendencję do niższego wynagrodzenia kobiet,
niezależnie od szczebla.
W Y K RE S 3 1

Jaki jest stosunek średniego wynagrodzenia całkowitego brutto (formalnego,
wynikającego z zapisów w ramach umowy wraz z uwzględnieniem wszystkich
dodatkowych bonusów) kobiet do wynagrodzenia mężczyzn według kategorii
stanowisk?
wynik średni, mediana
na stanowiskach niższego szczebla

92%, 96%

na stanowiskach
menedżerskich / średniego szczebla

89%, 93%

na stanowiskach zarządczych

90%, 95%

WY K R ES 3 0

Jaki jest udział kobiet zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach
w łącznej liczbie zatrudnionych na tych stanowiskach (%)?
wynik średni, mediana

53%, 56%
kobiet na wszystkich stanowiskach

47%, 48%
kobiet na stanowiskach menedżerskich / średniego szczebla

38%, 33%
kobiet na stanowiskach zarządczych
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Liczba dni szkoleniowych jest zbliżona na stanowiskach niższego szczebla
oraz na stanowiskach menedżerskich i zarządczych, zarówno wśród kobiet,
jak i mężczyzn. Są to średnio 3 dni.
WYKRES 32

Jaka była średnia liczba dni szkoleniowych przypadająca na pracownika
zatrudnionego na umowę o pracę?
wynik średni, mediana

2,8, 2,0%
na stanowiskach niższego szczebla

Odsetek awansów wśród kobiet jest wyższy niż wśród mężczyzn. Ze stanowiska niższego szczebla na stanowisko średniego szczebla wynosi 35%
u kobiet i 28% u mężczyzn. Ze stanowiska średniego szczebla na wyższe
stanowisko menedżerskie wynosi 33% u kobiet i 24% u mężczyzn.
Staż pracy a stanowiska
Im wyższe stanowisko, tym dłuższy staż pracy (w latach: 7,6 na stanowiskach niższego szczebla; 10,5 na stanowiskach menedżerskich; 12,7 na
stanowiskach zarządczych).
WY K RE S 3 3

Jaki był średni staż pracy pracowników według kategorii zatrudnienia
na koniec 2020 roku?

2,9, 2,0%
3,0, 3,0%

wynik średni, mediana

7,6, 6,0%
na stanowiskach niższego szczebla

na stanowiskach menedżerskich i zarządczych

3,2, 3,0%

na stanowiskach menedżerskich

10,5, 11,0%

na stanowiskach zarządczych

12,7, 11,5%
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Rotacja pracowników

Okiem ekspertki

WY K R ES 3 4
wynik średni

mediana

10,7

9,0

10,0

7,0

15,5

12,5

Wskaźnik rotacji,
czyli stosunek liczby
odejść – dobrowolnych
oraz zwolnień – do przeciętnego zatrudnienia
w danym roku x 100
Wskaźnik na poziomie 17,0
oznacza, że przeciętnie
przy 100 zatrudnionych
nowych pracownikach
liczba odejść wynosiła 17

Niepełnosprawność
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością właściwie we wszystkich badanych firmach przedstawia się niesatysfakcjonująco. Średnio tylko 1,4%
wszystkich zatrudnionych to osoby z niepełnosprawnością, przy medianie
wynoszącej tylko 1,0%. To obszar, który ewidentnie wymaga wzmocnienia
i specjalnych programów, które zwiększą dostępność zatrudnienia dla osób
z niepełnosprawnością.
Obywatelstwo
Pracownicy z obywatelstwem innym niż polskie w łącznej liczbie pracowników stanowią odpowiednio 4,1% (umowa o pracę, wartość średnia, mediana
1,0%) oraz 0,3% (inna umowa, wartość średnia, mediana 0,0%).

Ewa Lisowska
prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Wyniki badania potwierdzają, że w przypadku firm i instytucji działających
na polskim rynku mamy do czynienia głównie z różnorodnością ze względu
na płeć. Wśród zatrudnionych we wszystkich objętych badaniem podmiotach kobiety stanowiły nieco więcej niż połowę (53%), osoby z innym obywatelstwem niż polskie – 4,4%, a osoby z niepełnosprawnością – zaledwie
1,4%.
Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla wynosił
przeciętnie 47%, a na stanowiskach zarządczych – 38%. Trudno wprost
porównać te wskaźniki z danymi dla całej Polski, które ograniczają się do
udziału kobiet wśród ogółu kierowników, bez podziału na szczeble zarządzania. Można jedynie wskazać, że ten ostatni wskaźnik (procentowy
udział kobiet na stanowiskach zarządczych) jest wyższy od przeciętnej
dla największych spółek publicznych notowanych na giełdzie w Warszawie,
wynoszącej około 15% w przypadku rad nadzorczych i zarządów.
W obszarze awansów na wyższe stanowisko sytuacja jest stosunkowo dobra, bo z uzyskanych danych wynika, że to kobiety częściej niż mężczyźni
były awansowane zarówno na stanowiska średniego szczebla, jak i zarządcze. To dobry kierunek w sytuacji niższej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego, wyższego i najwyższego szczebla.
Podobnie jak w całej gospodarce, również wśród badanych podmiotów obserwuje się różnice w przeciętnych wynagrodzeniach zatrudnionych kobiet
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i mężczyzn, stosunkowo wyższe na stanowiskach kierowniczych i zarządczych niż na stanowiskach niższego szczebla. Kobiety zarabiają mniej niż
mężczyźni. Podmioty gospodarcze na ogół niezbyt chętnie udzielają
informacji o wynagrodzeniach, twierdząc, że są one utajnione. Prosiliśmy
w związku z tym o dane dotyczące procentowego udziału przeciętnego
wynagrodzenia zatrudnionych kobiet w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia zatrudnionych mężczyzn na wybranych rodzajach stanowisk.
Mimo to nie wszystkie firmy i instytucje podały te informacje – tylko 34
wobec 46 ogółu badanych. Uzyskane wyniki potwierdzają wnioski z badań
Gender Index i Diversity Index, że ten obszar jest w dużym stopniu zagrożony nierównym traktowaniem ze względu na płeć.

Okiem ekspertki
Agata Robińska
prezeska Fundacji TAKpełnosprawni

Coraz więcej firm korzysta z naszego wsparcia przy przygotowywaniu
audytów architektoniczno-stanowiskowych, szkoleń i quizów budujących
kulturę otwartości, a także w działaniach rekrutacyjnych związanych z
zatrudnianiem i włączaniem osób z niepełnosprawnościami. Projektom D&I
nadawany jest coraz większy priorytet, co ogromnie cieszy. Jednak często
firmy skupiają się głównie na różnorodności pod kątem płci i narodowości,
pomijając aspekt niepełnosprawności.
Naszym zdaniem nie ma różnorodności bez niepełnosprawności.
Potwierdzają to statystyki, zmiany demograficzne, starzejące się społeczeństwo. Osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas, chociaż często
o tym nie wiemy.
Chcemy, żeby nasi podopieczni wykorzystywali swój potencjał w świadomych organizacjach, dlatego punkt ciężkości kładziemy na edukację
i łamanie stereotypów wśród pracodawców. Zależy nam, aby polskie firmy
świadomie budowały długofalowe i kompleksowe strategie związane
z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, doceniały możliwości
i talenty takich pracowników oraz czerpały korzyści z różnorodności.
Zachęcamy do tego w najnowszym raporcie Pracodawca na TAK.
Przed nami kolejne spotkania dla przedstawicieli biznesu, na których
przedstawimy dobre praktyki, mówiąc również o wyzwaniach związanych
z tworzeniem różnorodnych zespołów. Zapraszamy do udziału w spotka-

65

niach oraz stania się – z naszym wsparciem – ambasadorami zmiany
w firmie.
Zachęcamy też do przedstawienia dobrych praktyk na jednym ze spotkań
i tym samym zainspirowania innych pracodawców. Współpracując i dzieląc się doświadczeniami, wpływamy na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością i możliwe, że również na naszą, kiedy w starszym wieku
będziemy chcieli pozostać na rynku pracy i będziemy potrzebować dostosowań i większej elastyczności w działaniu.
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REKOMENDACJE DLA ORGANIZACJI

Prowadzić regularny
monitoring struktury
zatrudnienia według
różnych charakterystyk
demograficzno-społecznych osób
pracujących.

W procesie rekrutacji
dążyć do tego, żeby
zwiększyć liczbę
aplikujących kandydatów
i kandydatek
z niepełnosprawnością,
innej narodowości niż
polska, osób LGBT+.

Monitorować
wynagrodzenia
ze względu na cechy
demograficzno-społeczne
zatrudnionych,
w tym w szczególności
ze względu na płeć,
i analizować, skąd
się biorą różnice
w wynagrodzeniach.

Przyjrzeć się
systemowi premii
i innych finansowych
dodatków, czy nie
zawierają elementów
dyskryminujących
kobiety.

Wdrażać programy
zachęcające ojców
do korzystania
z urlopów rodzicielskich.
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CZĘŚĆ 3

Zarządzanie różnorodnością
na świecie versus w Polsce
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ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ
NA ŚWIECIE VERSUS W POLSCE
Ewa Lisowska
prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego

W porównaniu do krajów zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych czy
Australii Polska jest na początku drogi we wdrażaniu zarządzania różnorodnością – na poziomie zarówno całego społeczeństwa, jak i podmiotów
gospodarczych oraz instytucji publicznych. To opóźnienie w stosunku
do zachodnich społeczeństw wynika z faktu, że przez wiele dekad Polska
była krajem zamkniętym pod względem gospodarczym i jednorodnym pod
względem narodowościowym.
Dopiero akces do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodował wzrost
partycypacji polskich przedsiębiorstw w europejskiej wymianie handlowej
i umożliwił swobodne przemieszczanie się ludzi na rynku pracy. Każdego
roku coraz więcej osób z krajów unijnej wspólnoty podejmowało w Polsce
studia lub pracę, a z czasem przybywali także imigranci zarobkowi z pozaeuropejskiego obszaru – Ukrainy, Białorusi, Indii, Wietnamu, Bangladeszu, Chin.
Dzięki akcesji Polska została włączona w system unijnych wartości dotyczących praw człowieka i równego traktowania ze względu na różne cechy
demograficzno-społeczne. To te wartości stały u podstaw zainteresowania
obcokrajowców pracą w Polsce. W efekcie społeczeństwo polskie stało się
bardziej zróżnicowane.

Prawo unijne zakazuje dyskryminacji ze względu na takie cechy ludzi,
jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, narodowość, religia
– zarówno w dostępie do zatrudnienia, jak i w miejscu pracy, a także
w dostępie do usług. Wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło podjęcie badań i analiz związanych z rozpoznaniem sytuacji i zweryfikowaniem,
w jakim zakresie i stopniu prawo równościowe jest przestrzegane przez
polskich pracodawców, a w dalszym kroku – odpowiedź na pytanie, jakie
jest ich podejście do zarządzania różnorodnością.
Pierwsze tego typu badania zostały w Polsce podjęte dopiero w 2006 roku
(podczas gdy np. w USA takie prace były prowadzone od lat 70. ubiegłego
wieku). Pod wpływem wiedzy uzyskanej przez naukowców i upowszechnianej w społeczeństwie stopniowo zmieniało się nastawienie pracodawców
do różnorodności w miejscu pracy. Zaczęli oni dostrzegać korzyści
z różnorodności i w coraz większym stopniu podejmowali działania
z zakresu polityki różnorodności, której aksjomatem jest zasada równego
traktowania i niewykluczania nikogo z powodu jego lub jej cech.
Znacznie łatwiej jest wdrażać zarządzanie różnorodnością w społeczeństwie, które ogólnie akceptuje inność i równość traktowania, które przestrzega prawa nakazującego niedyskryminowanie nikogo z powodu
jakiejkolwiek cechy. Instytucje, czyli regulacje i normy oraz kulturowy
i etyczny porządek charakterystyczny dla danego społeczeństwa, odgrywają ważną rolę w legitymizacji przez interesariuszy rozwiązań równościowych
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oraz praktyk związanych z różnorodnością kapitału ludzkiego. Gdy
różnorodność jest ogólnie postrzegana jako wartość przyczyniająca się
do podejmowania lepszych decyzji ekonomicznych i zwiększania produktywności, to inwestorzy interesują się firmami zorientowanymi na zarządzanie różnorodnością, a pracownicy i menedżerowie mają pozytywny
stosunek do różnorodnych zespołów i akceptują je. Tak więc otoczenie
instytucjonalne sprzyja kształtowaniu postaw inkluzywnych lub też
spowalnia ten proces.
W Polsce kultura różnorodności wykluwała się mozolnie w latach 2006–
2015. Tuż po wejściu Polski do struktur unijnych był pozytywny klimat
dla wdrażania zasady równości na rynku pracy. Można było skorzystać
ze środków unijnych przeznaczanych na upowszechnianie tej wartości
w społeczeństwie, które oferowały zarówno projekty Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, jak i programy Europejskiego Funduszu Społecznego.
W promowaniu różnorodności brały udział wyższe uczelnie, organizacje
pracodawców oraz liczne organizacje pozarządowe ukierunkowane na
pomaganie grupom narażonym na dyskryminację.
Poczynania polityków rządzącej partii w ostatnich sześciu latach, polegające
na dzieleniu społeczeństwa i wyzwalaniu wrogości do imigrantów oraz osób
LGBTIQ, zahamowały ten proces. Dzisiaj firmy działają w trudnym otoczeniu
instytucjonalnym, niesprzyjającym wdrażaniu programów zorientowanych
na różnorodność. Niemniej jednak te nieliczne przedsiębiorstwa, które mimo
niesprzyjających okoliczności zewnętrznych podejmują wyzwanie, aby uczynić własne miejsce pracy równym i różnorodnym, w długim okresie budują
przewagę konkurencyjną na rynku. W świetle teorii zasobowej dążenie do
różnorodności jest pożądanym kierunkiem z punktu widzenia wzmacniania konkurencyjności na światowym rynku. Wdrażanie praktyk związanych
z zarządzaniem różnorodnością generuje bowiem zasoby, które są rzadkie
i trudne do imitacji przez konkurentów rynkowych. Współcześnie to wiedza,
a nie surowce, stanowi o bogactwie ekonomicznym,

W publikacji przywołano wiele dobrych praktyk stosowanych przez firmy
i instytucje uczestniczące w badaniu Diversity IN Check. Zwraca uwagę, że
na liście podmiotów uznanych za najbardziej zaawansowane w zarządzaniu
różnorodnością była tylko jedna instytucja publiczna (Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego). Wydaje się, że biznes częściej jest
zorientowany na wdrażanie polityki różnorodności niż sfera publiczna,
w tym instytucje rządowe, samorządowe i uczelnie wyższe. Może to wynikać z uwarunkowań politycznych, ale także z braku wzorców możliwych do
naśladowania i wcielania w życie w tych instytucjach.
Dlatego też poniżej została przywołana i opisana dobra praktyka w obszarze zarządzania różnorodnością stosowana przez Uniwersytet Wiedeński.
Jest to bardzo dobry wzór do naśladowania przede wszystkim dla polskich
uczelni, który może być drogowskazem w kontekście wymogów stawianych
przez Komisję Europejską przy ubieganiu się o środki z programu Horyzont
2022 (obligatoryjnym wymogiem jest posiadanie Gender Equality Plan
w momencie przyznania środków i podpisywania umowy o finansowanie
projektu badawczego).

Dobra praktyka
UNIVERSITY OF VIENNA
Równość traktowania i różnorodność na Uniwersytecie Wiedeńskim nie
ogranicza się do samej deklaracji i wypełniania ustawowego obowiązku
zapobiegania dyskryminacji, ale stanowi kluczowy i horyzontalny komponent uniwersyteckiej kultury. W misji uczelni jest odwołanie do zbioru
wielu wymiarów różnorodności. Podkreśla się też, że różnorodność jest
postrzegana przez uniwersytet jako zasób: „Students and staff of the
University of Vienna form a community of people with different characteristics such as age and gender, social and geographical origin, interna-
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tionality and people with disabilities. They are characterised by different
life situations, experiences, views, and competences. The University
of Vienna sees this diversity as an asset. The University respects and
supports transgender and intersex people within the scope of its possibilities. University members treat one another with mutual respect and
understanding for each other’s differences. They avoid any behaviour
which runs counter to this principle”23,24.
W 2018 roku uniwersytet otrzymał nagrodę austriackiego ministra
edukacji, nauki i badań w konkursie „Diversitas” za politykę różnorodności, a konkretnie za wdrożenie „Diversity in Action: The 3-Pillars-Model
of Interaction”. Austriacki rząd – jak widać – promuje zarządzanie różnorodnością.
Na uniwersytecie działa wiele biur adresowanych do różnych grup
pracowników. Przestrzeganiem i monitorowaniem równości ze względu
na płeć zajmują się takie biura, jak: Gender Equality and Diversity Unit,
Gender Research Office; Sexual Harassment and Bullying Counseling
Office. Jeśli chodzi o wiek, to została stworzona specjalna strona internetowa dla starszych studentów. Z kolei dla studentów z niepełnosprawnością istnieje Student Point Barrierefrei, którego celem jest służenie radą,
informowanie o pomocy finansowej i stypendiach, organizowanie powitalnego dnia dla studentów pierwszego roku. W bibliotece uniwersyteckiej
istnieje dział przystosowany do korzystania ze zbiorów przez studentów
niewidomych i niedowidzących. Monitorowaniem równości ze względu na
narodowość zajmuje się International Office. Jeśli zaś chodzi o orientację
seksualną, to została stworzona specjalna strona internetowa u:queer,
będąca miejscem współpracy i źródłem informacji dla osób nieheteroseksualnych oraz integrująca je ze społecznością akademicką.
Warte podkreślenia jest także to, że narodowy związek studentów ma
w swoich strukturach biura ds. kobiet, queer i przeciwdziałania rasizmowi25.

Uniwersytet oferuje wiele rozwiązań zwłaszcza w obszarze work-life
balance, które są realizowane przez Children’s Office. Najważniejsze to
dzienna opieka and dziećmi, organizowanie opieki podczas długich weekendów i w czasie wakacji. Istnieje też specjalny program FleKuKi – Flexible
short-term childcare – dla pracowników uniwersytetu, gdy potrzebują nagle
opieki nad dziećmi na czas spotkania naukowego, seminarium czy konferencji. Dziećmi zajmują się wykwalifikowane nianie, które są opłacane ze
środków uniwersyteckich. Jeśli pracownik lub pracownica uniwersytetu
ma w swoim gospodarstwie domowym chorą osobę dorosłą, to może skorzystać z urlopu opiekuńczego w wymiarze od jednego do trzech miesięcy.
Kobiety po doktoracie, które z powodu obowiązków rodzinnych są zmuszone zredukować lub przerwać swoją aktywność badawczą, mogą wnioskować o grant rektorski Marie Jahoda Grant, który został wprowadzony
w 2014 roku na poziomie władz rektorskich.
Uniwersytet podejmuje wiele działań związanych z promowaniem kobiet na
stanowiska liderskie oraz rozwojem ich kariery akademickiej. Tuż po uzyskaniu doktoratu kobiety mogą skorzystać z programu, który trwa trzy semestry
i ukierunkowany jest na tworzenie własnego planu rozwoju akademickiego.
Zawiera on indywidualny mentoring, grupowy coaching i szkolenia wzmacniające umiejętności prezentacji i komunikacji akademickiej, przywództwa oraz
negocjacji. Dla kobiet zbliżających się do habilitacji są organizowane jednodniowe seminaria na temat przebiegu procesu habilitacyjnego i jego wymogów wraz z niepisanymi zasadami osiągnięcia sukcesu. Podobne seminaria są
organizowane dla kobiet ubiegających się o profesurę.
Na Uniwersytecie Wiedeńskim działają liczne sieci współpracy kobiet
w ramach poszczególnych wydziałów. Na wielu wydziałach są też kierunki
związane z różnorodnością, np. Modern History – Women’s and Gender
History (Faculty of Historical and Cultural Studies); Diversity and Inclusion
(Faculty of Philosophy and Education); Gender and Transformation (Faculty
of Social Sciences).
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Bardzo istotnym elementem zarządzania różnorodnością jest regularne
monitorowanie sytuacji. Uzyskane dane są upowszechniane w przestrzeni
akademickie w formie broszur Gender in Focus lub Academic Careers and
Gender Bias. Uniwersytet prowadzi także monitoring wynagrodzeń, a jego
wyniki są traktowane jako narzędzie do wychwytywania różnic w zarobkach
i podejmowania działań naprawczych przez kierowników jednostek. Wyniki
nie są upubliczniane, ale każdy pracownik i pracownica uniwersytetu mogą
otrzymanić informację o średnim wynagrodzeniu na swoim stanowisku
w poprzednim roku!

23

Źródło: University of Vienna 2025 Development Plan, p. 58; https://www.univie.ac.at/fileadmin/user_
upload/startseite/Dokumente/Entwicklungsplan2025_EN.pdf (dostęp: 19.09.2021).

24

Społeczność Uniwersytetu Wiedeńskiego tworzą studenci i pracownicy o różnych cechach takich jak
wiek i płeć, pochodzenie społeczne i geograficzne, narodowość i niepełnosprawność. Charakteryzują ich
różne doświadczenia życiowe, poglądy i kompetencje. Uniwersytet postrzega tę różnorodność jako atut.
Szanuje i wspiera, w zakresie swoich możliwości, osoby transpłciowe i interpłciowe. Członkowie uczelni
traktują się z wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem różnic. Unikają wszelkich zachowań sprzecznych
z tą zasadą.

25

Źródło: https://personalwesen.univie.ac.at/en/gender-equality-diversity/ (dostęp: 19.09.2021).
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O KARCIE RÓŻNORODNOŚCI

Karta Różnorodności to koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu międzynarodowa
inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania
polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.
Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej,
realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. Jej celem jest
promocja i upowszechnianie polityki równego traktowania, inkluzji oraz zarządzania różnorodnością
w miejscu pracy.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez
organizacje, które decydują się na wprowadzenie
zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania
na rzecz tworzenia i promocji różnorodności, oraz
wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje
decydujące się na implementację tego narzędzia
działają na rzecz spójności i równości społecznej.
W Polsce Karta Różnorodności funkcjonuje od
2012 roku. Jej koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2012 roku tekst Karty
podpisało ponad 300 sygnatariuszy. Tym samym
polscy pracodawcy dołączają do grona ponad
20 tysięcy organizacji z 26 krajów Europy, aktywnie przeciwdziałających dyskryminacji i mobbingowi poprzez tworzenie przyjaznych i włączających
miejsc pracy.
Organizacje podpisujące Kartę raportują o podjętych działaniach społecznych oraz upowszechniają
zarządzanie różnorodnością wśród swoich partnerów biznesowych. Podpisanie Karty Różnorodności

jest dobrowolne – aby to zrobić, należy skontaktować się z Forum Odpowiedzialnego Biznesu
i wypełnić specjalny kwestionariusz.
Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy
Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji
Europejskiej, dzięki czemu sygnatariusze mają
możliwość spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych praktyk firm
z wszystkich krajów, w których działają Karty
Różnorodności.
Więcej informacji na stronie internetowej
http://kartaroznorodnosci.pl/ oraz na Facebooku:
www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja ekspercka.
Inicjator i partner przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.
Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Misja i wartości Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia
świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.
W tym celu wspieramy firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, budujemy
koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych, tworzymy społeczność
firm zaangażowanych społecznie, kreujemy przestrzeń do wymiany doświadczeń
pomiędzy menedżerami, administracją publiczną, przedstawicielami / przedstawicielkami środowisk akademickich i organizacjami społecznymi. Dla firm działających w Polsce aktywnie poszukujemy rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności, adekwatnych do ich możliwości i potrzeb.
Wartości Forum Odpowiedzialnego Biznesu:
• Odwaga – to dla nas otwartość, innowacyjność, zaangażowanie i niezależność.
Podejmujemy tematy ważne społecznie. Wykorzystujemy nasz potencjał na rzecz
rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jesteśmy organizacją „uczącą się”.
Wprowadzamy zmiany i innowacje.
• Spójność – to dla nas konsekwencja, niezależność i etyka obecne w naszych
codziennych działaniach; wartości te są gwarancją, że realizując misje FOB,
postępujemy zgodnie z naszymi wartościami i strategią oraz koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.
• Wiedza – to dla nas rozwój i merytoryka. Wiedza praktyczna i teoretyczna o CSR
jest kapitałem, którym się dzielimy z innymi. Stawiamy na rozwój merytoryczny
i kompetencyjny pracowników, który wspieramy systemowymi rozwiązaniami
w organizacji.
• Współpraca – to dla nas szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby. Jesteśmy gotowi do podejmowania partnerskich działań, dzielimy
się wiedzą i doświadczeniem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Jako organizacja koordynująca Kartę Różnorodności w Polsce, identyfikujemy się
z jej wartościami, takimi jak różnorodność, włączająca kultura organizacyjna czy
przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.

Dołącz do pracodawców
najbardziej zaawansowanych
w zakresie zarządzania
różnorodnością i inkluzji w Polsce
Zgłoszenia: kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
odpowiedzialnybiznes.pl

• Adrianna Lepka: adrianna.lepka@fob.org.pl
• Sergiej Podus: sergiej.podus@fob.org.pl
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