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Zarządzenie różnorodnością w organizacji

LUDZIE

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

dr Anna Krejner-Nowecka

Plan prezentacji
Wprowadzenie
1. Definicje, pojęcia
2. Geneza i definicja różnorodności, istota i znaczenie
3. Różnorodność w miejscu pracy

perspektywa teoretyczna
perspektywa prawna

4. Rosnące znaczenie różnorodności
zmiany demograficzne, globalizacja i „walka o talenty”

5. Rodzaje różnorodności
Płeć
Wiek
Niepełnosprawność
Rasa i pochodzenie
Orientacja seksualna
Religia

6. Wybrane mechanizmy postępowania; przykłady dobrych praktyk
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Organizacja

❑ ORGANIZACJA – to każda względnie trwała grupa lub zespół współdziałających
osób wyposażonych w zasoby rzeczowe i zmierzających do wspólnego celu.

(M. Przybyła)

❑ Organizacja – grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany
i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów.

(R. Griffin)

❑ Synergia; Efekt organizacyjny (2+2>4)

❑ OTOCZENIE ORGANZIACJI – to środowisko wewnętrzne i otoczenie zewnętrzne
(zadaniowe i ogólne)

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Obszary analizy otoczenia

MAKROOTOCZENIE

OTOCZENIE SEKTOROWE

FIRMA Wymiar
międzynarodowy

Wymiar 
polityczno-
prawny

Wymiar 
społeczno-
kulturowy Wymiar 

technologiczny

Klienci Dostawcy

Konkurenci istniejący i 
potencjalni

© prof. dr hab. Maria Romanowska

SGH

Wymiar
ekonomiczny

Regulatorzy
Strategiczni 
sojusznicy

Właściciele, zarząd,
pracownicy, 

otoczenie fizyczne,                                      
kultura
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Otoczenie burzliwe

▪ ciągłe zmiany wyrobów lub usług;

▪ wciąż zmieniający się układ konkurentów z wkraczaniem na rynek dużych firm;

▪ nieprzewidywalne działania władz państwowych, stanowiące odbicie 

politycznych interakcji między społeczeństwem i różnymi grupami lansującymi 

ochronę konsumentów, ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem i prawa 

obywatelskie;

▪ zasadnicze innowacje techniczne, obejmujące wprowadzenie radykalnie 

zmienionej technologii, tak że poprzednia staje się przestarzała;

▪ gwałtowne zmiany społeczne. 

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Rewolucje przemysłowe

REWOLUCJA 4.0

• REWOLUCJA  1.0

• REWOLUCJA 2.0

• REWOLUCJA 3.0

Wykorzystuje 

technologie 

informacyjne i 

komunikacyjne

• Wykorzystanie siły pary

• Wykorzystanie energii 
elektrycznej i stworzenie taśm 
produkcyjnych

• Automatyzacja produkcji i 
wykorzystanie elektroniki
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Zarządzanie różnorodnością

Zrozumienie zmieniającego się biegu życia
bieg życia w połowie XX wieku

Tradycyjnie, etap pracy w biegu życia był pojedynczą pętlą, która przemierzała podjęcie pracy, 
podstawy, rozwój, konsolidację i wyjście przez cały okres pracowania.

Zarządzanie różnorodnością

Zrozumienie zmieniającego się biegu życia
bieg życia dzisiaj

W dzisiejszych czasach często zmieniamy pracę i w efekcie okres pracowania zachodzi na inne okresy w życiu
w większym stopniu niż kiedykolwiek przedtem.
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Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zmiany 

Zmienia się wartość czasu: miarą rezultat a nie obecność

• 88% pracowników uważa, iż pracuje dłużej niż powinno,

• 68% sądzi, iż pracuje pod presją,

• 60% brakuje czasu na skończenie swojej pracy,

• 71% czuje się wykorzystywanych przez swoją organizację,

• 57% jest „wypalonych zawodowo”

Zmiany

• Rynek pracy zmienia się już dziś, staje się rynkiem pracownika. 

• W perspektywie 20-30 lat w Polsce zabraknie około 10 mln 
pracowników. 

• Już dziś - jak pokazują badania - blisko 65 proc. firm uznaje że brak 
pracowników niekorzystnie odbija się na realizacji ich planów 
biznesowych 

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Problemy organizacji i biznesu

1. Utrzymanie odpowiedniego poziomu podaży pracy przy zmniejszającej się 
dynamice wzrostu na rynku pracy 

2. Pozyskanie i utrzymanie krytycznych umiejętności
3. Rosnące wyczerpanie zasobu młodych pracowników podwyższa koszty
4. Presja na wynagrodzenia
5. Zmasowana utrata pracowników gdy pokolenie baby boomers przejdzie na 

emeryturę
6. Utrata możliwości zastąpienia wiedzy i  umiejętności (luka pokoleniowa)
7. Wzrost znaczenia higieny i bezpieczeństwa pracy w pewnych obszarach

Różnorodność

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Różnorodność (ang. diversity)- istnieje w grupie lub 
organizacji, kiedy jej członkowie różnią się od siebie nawzajem 
po względem jednego lub kilku ważnych wymiarów, takich jak 
wiek, płeć czy pochodzenie etniczne.

Różnice – syn. odmienność, niezgodność, dysproporcja, 
sprzeczność

Różnorodność – pojęcie szersze, rzeczy mogą być różnorodne, 
ale nadal podobne; syn. bogactwo, wielorakość, niejednolitość
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Relacje z wybranymi obszarami zarządzania

Źródło: Oblicz zarządzania różnorodnością w Polsce, (red.) I. Warwas, Łódź 2019 

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zarządzanie

Corporate
Social
Responsibility

Etyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi ZARZĄDZANIE
RÓŻNORODNOŚCIĄ

Zarządzanie wielokulturowe

Zarządzanie wiekiem

Zarządzanie różnorodnością

“Proces mający na celu stworzenie i utrzymanie pozytywnego środowiska pracy,  w którym 

podobieństwa i różnice osób są cenione, 

w ten sposób, iż każdy może wykorzystać swoje możliwości i maksymalizować swój wkład w 

realizację celów strategicznych organizacji . 

Dowiedziono w praktyce iż, ujarzmienie różnic tworzy produktywne środowisko, w którym każdy 

ma poczucie własnej wartości, jego talenty są wykorzystywane a cele organizacji osiągnięte”

(Kandola & Fullerton, 1998)

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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Historia

Początki zarządzania różnorodnością

• Myślenie o zarządzaniu różnorodnością – USA lata 60. XX wieku (legislacja antydyskryminacyjna

– kobiety i mniejszości narodowe)

• Koniec lat 80. XX wieku – zmiany w strukturze zatrudnienia (wzrost świadomości i ambicji)

• Koniec lat 90. XX wieku – zróżnicowanie zasobów ludzkich; nowe miejsce pracy (struktura

demograficzna, youppie’s (young urban profesional – korporacje, przystosowanie i jednolitość);

różne światy z odmiennymi wartościami (praca, naród, kultura)

• po 2000 r. – Pokolenie X, Y, Z, C,– przedsiębiorczość, elastyczność, indywidualność, zmieniające

się style życia i preferencje; nowe technologie komunikacji przyspieszają tempo pracy .

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Ewolucja koncepcji

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Równe
szanse 

w zatrudnieniu

‚Działania
afirmatywne’

Różnorodność
zasobów 

pracy

Różnorodność
globalna 

stworzenie
miejsca pracy

wolnego od 
dyskryminacji

celowe
poszukiwanie i 
zatrudnianie 
pracowników
z grup
niedostatecznie 
reprezentowanych

kreowanie
włączającego,
otwartego na
różnorodność
środowiska
pracy

Różnorodność i
inkluzywność
jako cecha
współczesnego 

świata;
budowanie 
otwartych rynków
miejsc pracy i
społeczeństw  

60.-70. XX w. 80. XX w. 90. XXw. XXI wiek

17
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Historia

Wyzwania nowych miejsc pracy

• Stworzenie środowiska atrakcyjnego dla współczesnego pracownika. Zarządzanie zmianami

(szansa).

• Złożony wybór nowych sposobów budowania organizacji – dążenie do większej elastyczności i

możliwości szybszego reagowania na zmiany środowiska ------- patrz prezentacja: STRUKTURA

• Spłaszczone struktury – mniej poziomów zarządzania, szerszy zakres zarządzania oraz mniej

zasad i uregulowań ------- patrz prezentacja: STRUKTURA

• Coraz powszechniejsze stosowanie pracy zespołowej -------- patrz prezentacja: KULTURA

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Wymiar naukowy i praktyczny – koniec XX w.

• Trzy główne okresy W UE: równe traktowanie (lata 70.), pozytywne działania 
(lata 80.) i włączenie problematyki płci do głównego nurtu polityki (po 1990 r.). 
Po roku 2000 włączanie wielu aspektów równości w ramy prawne.

• Pionierem Wielka Brytania : lata 50.XX w. – katalog cech chronionych przez 
ustawodawstwo.

• W USA: Raport Workforce 2000: work and workers for the 21st century’ A. 
Prasad, A. Lorbiecki, G.Jack, A. Konrad – retoryka w kierunku business case
(demografia wpłynie na konkurencyjność!)

• Do USA i W. Brytanii  dołączyły Australia, Kanada, Nowa Zelandia, kraje 
europejskie i kraje skandynawskie. 

• 1997 Raport Hudson Institute Workforce 2020.

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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Zarządzanie różnorodnością

Kodeks pracy

• Od 1 stycznia 2004 r. przepisy mające na celu skuteczne 
przeciwdziałanie oraz zwalczanie dyskryminacji w zatrudnieniu 
(wymogi wspólnotowych dyrektyw 2002/73/WE, 2000/78/WE, 
2000/43/WE)

• Zdefiniowano zjawiska:

dyskryminacja bezpośrednia, pośrednia, molestowanie, 
molestowanie seksualne, odwrócenie ciężaru dowodu w 
postępowaniach o nierówne traktowanie, minimalny wymiar 
odszkodowania za dyskryminację, zakaz zachęcania do 
dyskryminacji

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zarządzanie różnorodnością

Polskie przepisy antydyskryminacyjne w kodeksie pracy

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 32 i 33)

• Liczne dokumenty międzynarodowe (ratyfikowane; 

np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka)

• Akty prawa wspólnotowego

• dyrektywa Rady 76/207/EWG z 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (DzUrz L 
39 z 14 lutego 1976 r., s. 40–42),

• dyrektywa 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r. w sprawie zastosowania zasady równych 
szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu (DzUrz L 204 z 26 
lipca 2006 r., s. 23–36)

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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Zarządzanie różnorodnością

Równe traktowanie w zatrudnieniu –

Rozdział IIA Kodeksu pracy- stan prawny na 4 sierpnia 2008 r.

Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i 
rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu 
do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 
pracy.

Art. 183a. § 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej 
lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w 
porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Np. niższe wynagrodzenie tylko ze względu jw., 

Dyskryminacja ze względu na urodzenie (kim są rodzice), nosicielstwo choroby 
nieuleczalnej, majętność ?

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zarządzanie różnorodnością

Zasady prawa pracy

Art. 183a. § 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek 
pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub 
podjętego działania występują dysproporcje  w zakresie warunków 
zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników 
należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn 
określonych w § 1, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione 
innymi obiektywnymi powodami.

• Np. Ustalenie stawki godzinowej na niższym wymiarze dla 
pracujących w niepełnym wymiarze w porównaniu do 
pełnoetatowych, jeśli okaże się, że pracują tam głównie kobiety

• Nie każde zróżnicowanie sytuacji prawnej pracowników ma charakter 
dyskryminacyjny. 

• Zróżnicowanie „uzasadnione innymi obiektywnymi powodami” nie 
jest dyskryminacją.

• Określenie co jest a co nie jest „obiektywnym powodem” 
każdorazowo należy do sądu.

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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Zarządzanie różnorodnością

Zasady prawa pracy

Art. 183a. § 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest 
także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania 
zasady równego traktowania w zatrudnieniu,

2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie 
godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika 
(molestowanie).

Molestowanie (nękanie, dręczenie) –polska definicja szersza od 
unijnej.

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Rodzaje różnorodności

Zasada równego traktowania ze względu na:
Płeć,

Wiek,
Niepełnosprawność,

Rasę,
Religię,

Narodowość,
Przekonania polityczne,

Przynależność związkową,
Pochodzenie etniczne,

Wyznanie,
Orientację seksualną

a także
bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym, albo w niepełnym 

wymiarze czasu pracy

Różnorodność 
w miejscu 

pracy 

Płeć

Narodowość

Orientacja 
seksualna

Rasa

Wiek

Możliwości 
fizyczne  i 
psychiczne
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Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Cztery poziomy różnorodności 
(Gardenswartz & Rowe, 1994)

Różnorodność

a wydajność 

Ramy prawne 
Kontekst instytucjonalny

Różnorodność 
siły roboczej

CSR
reputacja a zyski

Etyka w biznesie

Różnorodność klientów, 
rynków i zewnętrznych 
interesariuszy

Różnorodność 
produktów, usług i wiedzy

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zarządzanie różnorodnością
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Najważniejsze przyczyny zarządzania różnorodnością  
% respondentów (M. Ozbilgin, A. Tatli)

Wymogi prawa 32.3

Powody biznesowe 16.8

Wzmocnienie marki pracodawcy („pracodawca z wyboru”) 15.4

Pozyskać i zatrzymać talenty 13.3

Względy moralne 13.3

CSR 12.6

Poprawa produktów i usług 9.5

Wiara w sprawiedliwość społeczną 8.8

Problemy z rekrutacją pracowników 8.4

Najważniejsze przyczyny zarządzania różnorodnością  
% respondentów (M. Ozbilgin, A. Tatli)

Zdobycie różnorodnych rynków 6.0

Poprawa działalności 6.0

Odpowiedź na globalizację rynku 5.6

Odpowiedź na konkurencję na rynku 5.6

Poprawa kreatywności i innowacyjności 5.6

Chęć poprawy relacji z klientami 5.3

Poprawa wizerunku organizacji 5.3

Poprawa podejmowania decyzji 2.8

Działania związków zawodowych 2.8

29
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Zarządzania różnorodnością

• Fakt istnienia różnic nie zawsze postrzegany w kategoriach korzyści –
zainteresowanie menedżerów aspekt prawny i moralny

• Obecnie nacisk na kwestie efektywności organizacji

• CSR - koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii
dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także
relacje z różnymi grupami interesariuszy

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Nurty badań

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Etyczny

Ekonomiczny/

Korzyści 
biznesowe

Prawny i

moralny

„Różnorodność
ma duże znaczenie 

Ekonomiczne”

„Zarządzanie 
różnorodnością
jest słuszne”

„Różnorodność i 
równość
w miejscu pracy

to właściwy
sposób postępowania”

31
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Potencjalne zagrożenia dla 
różnorodności zasobów ludzkich

- Stereotypizacja - nadmierne uogólnienie, generalizacja, schemat poznawczy,
który przyjęty może być przez jednostkę w wyniku własnych obserwacji,
przejmowania poglądów innych osób, wzorców przekazywanych przez
społeczeństwo, może być także wynikiem procesów emocjonalnych (na
przykład przeniesienia agresji).

- Dyskryminacja – nierówne traktowanie ze względu na cechę osobista a nie
zachowanie

- Tokenizm - Zjawisko włączania przedstawicielek/li grup mniejszościowych do
sfery publicznej (np. gremiów decyzyjnych) bez dawania im możliwości
realnego wpływu na działania i zmiany. Daje to złudne wrażenie realizacji
postulatów równościowych.

- Entocentryzm – tendencja do postrzegania członków innych grup społecznych
mniej przychylnie niż członków własnej grupy, wywyższaniu własnej kultury,
którą traktuje się jako miernik w ocenianiu innych grup

Stereotyp płci

• uogólnione przekonania dotyczące tego, jakie są (wszystkie) kobiety i
jacy są (wszyscy) mężczyźni

• uproszczone opisy „męskiego mężczyzny”
i „kobiecej kobiety”, podzielane przez ogół społeczeństwa i
powstające w efekcie wychowania i socjalizacji w społeczeństwie

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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Stereotyp płci
KOBIETY

❑ Wrażliwe
❑ Uczuciowe
❑ Subtelne
❑ Ciepłe
❑ Troskliwe
❑ Mają trudność w 

podejmowaniu decyzji
❑ Uległe
❑ Poświęcające się
❑ Uczynne
❑ Opiekuńcze

MĘŻCZYŹNI

❑ Agresywni
❑ Niezależni
❑ Mało emocjonalni
❑ Stanowczy
❑ Pewni siebie
❑ Silni
❑ Dominujący
❑ Bezpośredni
❑ Aktywni
❑ Zaniedbani
❑ Głośni

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

• Teorie atrybucji – wyjaśniają dlaczego w różny sposób 
osądzamy ludzi w zależności od znaczenia jakie przypisujemy 
do danego zachowania.

• Przyczyny wewnętrzne czy zewnętrzne
• Wyjątkowość, zgodność, konsekwencja

• Drogi na skróty przy osądzaniu innych
• Selektywne postrzeganie

• Założenie podobieństwa  - efekt „taki jak ja”

• Myślenie stereotypowe – osądzamy osobę na podstawie naszego 
postrzegania grupy, do której należy  (żonaci, związkowcy)

• Efekt aureoli – wnioski dotyczące danej osoby na podstawie jednej 
cechy (inteligencja, towarzyskość, wygląd zewnętrzny…)

Postrzeganie ludzi

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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Łańcuch dyskryminacji

• Postrzeganie – jest to proces, za pośrednictwem 
którego ludzie organizują i interpretują swoje 
zmysłowe odczucia, aby nadawać sens swojemu 
otoczeniu. (Robbins, 2010)

Postrzeganie

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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• Aby zrozumieć zachowania innych, powinniśmy być w stanie 
zrozumieć ich postrzegania. Powinniśmy  przede wszystkim 
potrafić zrozumieć dlaczego postrzegamy rzeczy inaczej.

• Przetwarzamy i interpretujemy dane przez pryzmat naszych 
osobistych cech (postawa, osobowość, motywacja, 
zainteresowania, doświadczenia i oczekiwania).

Postrzeganie
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Płeć

Równość kobiet i mężczyzn w miejscu 
pracy

• Badania potwierdzają zjawisko gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy – bardziej 

zagrożone utratą pracy, mniejsze możliwości znalezienia nowej pracy

• ‚szklany sufit’ , ‚szklane ściany’ i ‚mechanizmem wciąganej drabinki’

• Mniej dyspozycyjne; barierą stereotyp wykonywania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych; przepisy ochronne dające uprawnie związane z rodzicielstwem

• Opracowanie miernika równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy –

gender index

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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DEFINICJE
• KWOTA, SYSTEMY KWOTOWE - określony procentowo udział każdej z płci, jaki 

ma jej przypaść w obsadzie stanowisk, urzędów lub dostępie do zasobów. Kwota 
ma na celu skorygowanie istniejącej nierównowagi przede wszystkim w 
gremiach decyzyjnych lub w dostępie do rynku pracy, szkoleń lub w sferze 
zatrudnienia.

• PARYTET - równy udział (50:50) obu płci w gremiach decyzyjnych.

• LEPKA PODŁOGA - pojęcie odnoszące się do zawodów o niskim dochodzie lub 
prestiżu, w ramach których nie ma większych możliwości awansu, 
zdominowane przez kobiety (sekretarki, urzędniczki, kosmetyczki etc.) 

• SZKLANE ŚCIANY/AKWARIUM - utrudniony jest awans z funkcji pomocniczych 
na kierownicze, ponieważ pracownicy tego typu nie posiadają doświadczenia 
potrzebnego na wyższych stanowiskach menedżerskich. 

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

raportu „Women in the Boardroom: A 
Global Perspective”,6 ed. (Deloitte)

- Kobiety zajmują o 1,9 proc. więcej stanowisk w 
zarządach niż w 2017 roku.

- Wzrost ten jest jednak wciąż zbyt powolny. 
- W Polsce kobiety stoją na czele 6 proc. spółek 

giełdowych, stanowią również 13 proc. członków 
zarządów. 
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• W Norwegii i Francji zostały przyjęte kwoty gwarantujące kobietom 
40 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek publicznych. 

• W Belgii zaś wymagany jest udział każdej płci w zarządach firm na 
poziomie co najmniej jednej trzeciej. 

• Obowiązek wprowadzenia polityki różnorodności dotyczącej składu 
organów nadzorujących i zarządzających wynika także z „Dobrych 
praktyk spółek notowanych na GPW” wprowadzonych w 2016 roku. 
W Polsce jednak zastosowała ją zaledwie jedna czwarta spółek 
giełdowych.
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Obszary dyskryminacji – rynek 
pracy

• segregacja pozioma – niski prestiż sektorów sfeminizowanych
• segregacja pionowa – „szklane zjawiska” – im wyższy szczebel, tym

mniej kobiet
• stereotypy płci – postrzeganie kobiet jako mniej dyspozycyjnych i

gorszych pracowników
• różnice w wynagrodzeniach – ok. 20% na tym samym stanowisku
• nieodpłatna praca kobiet – małe zaangażowanie mężczyzn

w obowiązki domowe
• trudności w godzeniu życia zawodowego z prywatnym

Międzynarodowa Organizacja Pracy 
Raport ‚Women in Business and Management’ 
(2019) ed. 2

Różnorodność 
• zapewnia wyższą rentowność i wydajność w przedsiębiorstwach;
• różnorodne przedsiębiorstwa mają większy wskaźnik przyciągania i 

zatrzymywania talentów;
• zapewnia większą kreatywność, innowację i otwartość;
• różnorodność płciowa wzmacnia reputację firmy.
Korzyści finansowe
3/4 przedsiębiorstw, które realizują praktyki dotyczące różnorodności, 
wskazywały na wzrost zysków o 5-20 %.
• Według badań Eurostatu, gospodarka UE traci 370 mld rocznie z powodu 

różnicy w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn.
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Wiek

Pokolenia X, Y, Z, C?

• C - connect, communicate, change,

• czy ludzie pokolenia C są częścią Y, inną nazwą dla pokolenia Z, czy też mamy do 
czynienia z niezależnymi generacjami?

• wyróżnianie pokoleń jest kwestią konwencji

• Zainteresowani są nie tyle poszukiwaniem informacji, co tworzeniem własnej 
treści i dokonywaniem zmian w zastanej rzeczywistości.

• Baby Boomers mają płyty analogowe, 

• pokolenie X wychowało się na kasetach, 

• Y odtwarzało płyty CD i ściągało pierwsze mp3 na swoje odtwarzacze, a

• C oprócz fascynacji swoim Iphonem, dzieli się swoją muzyką na Last.fm czy 
MySpace. 

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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Stereotypy na temat starszych 
pracowników w pracy

stan zdrowia

mniejsza mobilność, dyspozycyjność

nawyki

niechęć do zdobywania nowych kwalifikacji

tradycyjny sposób myślenia/brak kreatywności

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zarządzanie różnorodnością
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McDonald's z nową kampanią 
employer brandingową

• Pod hasłem "McDonald's? Mnie 
pasuje!" 

Trochę statystyki…

• Z danych GUS wynika, że polskie społeczeństwo jest jednym z szybciej 
starzejących się społeczeństw w Europie i liczba osób w wieku produkcyjnym, 
zdolnych do pracy, będzie maleć.

• Najnowsza prognoza demograficzna zakłada, że do 2050 roku ludność w Polsce 
wyniesie 33 mln 951 tys. osób, co w stosunku do roku 2013 oznacza 
zmniejszenie się ludności o 4,55 mln (12%). 

• Co ważne, jeśli w tym samym czasie nie wzrośnie wskaźnik dzietności w Polsce, 
ten proces jest nieodwracalny (M. Witucki, Prezes Work Service S.A.
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Zarządzanie różnorodnością

Wiek a efektywność

Źródło: Michał Boni, 50+ a wyzwania polskiego rynku pracy

Case study – BMW
W jaki sposób można poprawić warunki pracy tak, by 
dostosować je do potrzeb pracowników?

Efekty?

• Produktywność w zespole 
podniosła się o 7%. Ilość 
absencji spowodowanych 
problemami ze zdrowiem spadła 
poniżej średniej dla całej fabryki 
(czyli również poniżej absencji 
pracowników młodych). Ilość 
błędów popełnianych przez 
pracowników spadła do … zera.- Średnia wieku zespołu - 47 lat (taka będzie 

dominować)
- Sugestie wykorzystano i wypracowano ok. 

siedemdziesięciu drobnych zmian

Eksperyment, który miał sprawdzić, czy można z pracowników 
starszych wiekiem stworzyć dział równie sprawny, jak zespół 
złożony z osób młodych.
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Niepełnosprawni w pracy

Stereotypy na temat 
niepełnosprawnych w pracy

Zatrudnienanie niepełnosprawnych jest kosztowne

Niepełnosprawni częściej chorują

Pracownicy z niesprawnością  podlegają ochronie przed wypowiedzeniem

Pracownicy z niesprawnością są mniej wydajni

Pracownicy z niesprawnością mają problemy z dotarciem do pracy
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Niepełnosprawni w pracy

W Polsce  żyje 5.5 mln niepełnosprawnych, którzy skończyli 15 lat; 
pracuje tylko 8,5 proc. (na wolnym rynku 1%), w UE 50 %

Polityka społeczna i pomoc wykluczonym na poziomie samorządowym nie 
zdaje egzaminu.

• Wykonują swoje zadania równie dobrze lub lepiej niż inni bez 
niepełnosprawności

Często są lepiej wykształceni i posiadają szeroki zakres umiejętności, 
talentów i wiedzy w obszarze pracy

Niższy poziom lub porównywalny absencji

Porównywalne koszty zatrudnienia

Przepisy zachęcające pracodawców do 

zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce

• Obecnie powyżej 25 pracowników - obowiązek zatrudniać 
przynajmniej 6 proc. osób niepełnosprawnych

• Bodźce o charakterze negatywnym 

wpłat na PFRON kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego 
wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między 
zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych zwalniającego z wpłat na PFRON. 

• Bodźce o charakterze pozytywnym.
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Zachęty dla pracodawców:
ulgi lub premie

Cel:  wyrównanie dodatkowych kosztów związanych z organizacją i 
przystosowaniem stanowiska i miejsca pracy dla pracownika niepełnosprawnego  
i kompensowanie jego mniejszej wydajności oraz wpływanie na zmianę postaw 
pracodawców wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych przez stosowanie 
odpowiednich ulg lub przyznawanie premii.

• Zwrot kosztów utworzenia miejsca pracy

• Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

• zwolnienia z obowiązku płacenia minimalnego wynagrodzenia pracownikom nie 
osiągającym oczekiwanych wyników pracy (Holandia) 

Mniejszości narodowe i etniczne w 
Polsce (spis 2011, MSWiA)

grupy społeczne zamieszkujące Polskę identyfikujące się z innym narodem niż polski 
Stanowią w Polsce kilka procent ludności kraju (najniższy odsetek w UE)

• 97% narodowość polską, 

Polskę zamieszkują przedstawiciele :

• 9 mniejszości narodowych (ogółem):
Niemcy (147tys.),Białorusini (47tys.), Ukraińcy (50 tys.), Rosjanie (13 tys.), Litwini (5,6 

tys.),  Słowacy (3,2 tys.), Żydzi  (7,5 tys.),Czesi, (3,4 tys.), Ormianie (3,6 tys.).

• 4 mniejszości etnicznych:

Romowie (147 tys.), Łemkowie (10,5 tys.), Tatarzy (1,9tys.), Karaimi (43 os.??)
Zajmują się głównie rolnictwem: Białorusini, Litwini, Słowacy, Tatarzy
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Orientacja seksualna a praca

❑ trwały, odczuwany wewnętrznie popęd płciowy, emocjonalny do osobników 
określonej płci.; 4-6%w każdej populacji

❑ Amerykański i europejski rynek pracy odnotowały w ciągu ostatnich dwóch 
dekad wzrost liczby osób deklarujących się jako przynależące do mniejszości 
seksualnych

❑Znaczna siła nabywcza – ważny segment rynku

10% pracujących lub szukających pracy doświadczyła dyskryminacji: 

odmienne traktowanie, dyskryminacja w benefitach (brak ubezpieczenia dla 
partnera)

❑Korporacje a podwójne standardy moralne (Google)

Z ostatniej chwili…
Muzułmanie na UMK w Toruniu

• „Naukowcy z UMK w Toruniu są 
zaskoczeni. Na uczelni studiuje wielu 
muzułmanów, ale do tej pory nie było 
podobnych wniosków. Uczelnia nie 
była na to przygotowana i chce się 
przyjrzeć, jak podobne kwestie są 
rozwiązywane na uczelniach w 
Niemczech i we Francji.

• Przerw raczej nie będzie. Ewa Walusiak-
Bednarek z zespołu prasowego UMK 
przyznała, że to mało prawdopodobne, ale 
dodała, że możliwe jest 
"wygospodarowanie miejsca na 
modlitwę". Zaznaczyła też jednak, że 
"raczej byłoby to miejsce o charakterze 
ekumenicznym – dla różnych wyznań".

https://www.o2.pl/artykul/torun-muzulmanscy-studenci-zadaja-przerwy-na-modlitwe-6448460607121537a
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Symbolizm kolorów

Sześć postaw wobec wdrażania polityki różnorodności (Deloitte Insights)

Oponent Zaniepokojony Niezdecydowany: 
nieświadomy

Niezdecydowany: 
zmęczony

Wspierający Zaangażowany

Sabotażysta, 
świadomie 
podważający 
cele 
różnorodności i 
inkluzywności
w słowach i 
czynach

Zaniepokojony, 
w jaki sposób 
różnorodność i 
inkluzywność
mogą  wpłynąć 
na jego 
środowisko 
pracy

Nie ma pojęcia o 
różnorodności i 
inkluzywności, 
albo nigdy o tym 
nie czytał i nie 
słyszał albo nie 
pamięta

Kiedyś 
zainteresowany 
tematem 
różnorodności i 
inkluzywności, 
obecnie zmęczony 
czy rozczarowany 
w związku z 
brakiem 
postępów

Popierający 
różnorodność 
i 
inkluzywność, 
ale postrzega 
realizację 
celów z nim 
związanych 
jako zadanie 
kogoś innego

Osobiście bierze 
odpowiedzialno
ść za realizację 
celów 
związanych z 
różnorodnością 
i inkluzywnością
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Model dojrzałości różnorodności i inkluzywności

Źródło: https://www.thebcw.com.au

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zarządzanie różnorodnością
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Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zarządzanie różnorodnością

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Inicjatywy na rzecz różnorodności i 
równości w miejscu pracy

• Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) –
międzynarodowa inicjatywa (2004) mająca na 
celu promowanie różnorodności i równych szans 
w zatrudnieniu, bez względu na płeć …

• Karta Różnorodności jest pisemną, dobrowolną 
deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, 
który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu 
dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania 
działań na rzecz tworzenia i promocji 
różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji 
do zaangażowania wszystkich pracowników i 
pracownic oraz partnerów biznesowych w te 
działania.

• Z założenia zobowiązania wykraczają poza 
obowiązujące w tym zakresie ustawodawstwo

14 lutego 2012 r. 

Kartę Różnorodności przyjęto 

w Polsce.
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Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zadania pracodawcy 1/2

1. Zwiększać świadomość kadry kierowniczej, pracowników

2. Wprowadzić w firmie instytucję rzecznika – tj. osoby przyjmującej 

informacje (skargi)

3. Nawiązywać kontakty z przedstawicielami zw. zawodowych, do 

których częściej i szybciej mogą trafić sygnały o dyskryminacji w 

miejscu pracy.

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Zadania pracodawcy 2/2

3.  Wprowadzić w przepisach wewnątrzorganizacyjnych specjalne procedury 

postępowania na okoliczność wystąpienia różnych sytuacji: np. przyjęcia do 

pracy nowej osoby lub powrotu po dłuższej nieobecności w pracy; 

mobbingu, dyskryminacji,

4.  Właściwie przeprowadzać proces rekrutacji i selekcji,

5.  Wyznaczać jasne – obiektywne i prawnie uzasadnione- kryteria oceny 

pracy, przy użyciu właściwych i koniecznych środków,
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Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Wyzwania związane z różnorodnością

Trudności w zarządzaniu i 
motywowaniu

Błędy w komunikacji

Uprzedzenia kulturowe 
(dyskryminacja)

Asymilacja

Opór wobec zmian

Wdrożenie polityki różnorodności w 
miejscu pracy

Zadanie pracodawcy

Obszary:

▪ Kadra 

▪ Rekrutacja

▪ Szkolenia

▪ Komunikacja

▪ Styl zarządzania

▪ Klienci

▪ Regulacje

Purl | Pixar SparkShorts

https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo
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Podsumowanie

1. Organizacje koncentrują się na pozyskaniu różnorodnych zasobów 

ludzkich (selekcja, rekrutacja), ale zapominają o prawidłowym 

zarządzaniu nimi, wywierając presję na postepowanie według reguł 

(nieformalnych) większości.

2. Nie ma jednego najlepszego rozwiązania w przypadku zarządzania 

różnorodnością, a proponowane rozwiązania powinny być 

skierowane do najistotniejszych wyzwań stojących przed 

różnorodnymi grupami.

3. Globalne zarządzanie różnorodnością – cele globalne dostosowane 

do lokalnej rzeczywistości.

Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Podsumowanie

4. Zarządzanie różnorodnością jest postrzegane jako funkcja HR, w 

rzeczywistości dotyczy WSZYSTKICH poziomów organizacji. Inicjatywy 

wymagają wsparcia najwyższego  kierownictwa (wiarygodność, zasoby)

5. Różnorodność zasobów pracy jest rzeczywistością dzisiejszego rynku 

pracy i stanowi ważny zasób strategiczny.

6. Różnorodność sama z siebie nie prowadzi do lepszych wyników –

wymaga zarządzania strategicznego.

7. Jeżeli/kiedy jest skutecznie zarządzana stanowi istotną przewagę 

konkurencyjną.

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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Zarządzanie różnorodnością

Czym JEST:

• Zmiana transformacyjną
• Zrozumieniem i 

docenianiem różnic
• Koniecznością biznesu
• Istotna dla kluczowych 

wartości
• Innowacyjność i 

kreatywność zespołowa
• Droga do poprawy 

współpracy 
międzykulturowej

Czym NIE JEST:

• Działaniem obniżającym 
standardy

• Systemem kwot
• Konieczność podyktowana 

‚modą’
• Pozytywną dyskryminacją
• Jednym z nieelastycznych 

podejść
• Koniecznością do 

„odchaczenia” na liście 
rzeczy które robią inni

Warszawa, 20 listopada 2019 r.
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