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O projekcie Tuned Up 
 

TUNED UP ma na celu zwiększenie kompetencji MŚP i ich pracowników w zarządzaniu różnorodnością poprzez 

opracowanie innowacyjnych i kompleksowych instrumentów, takich jak e-narzędzia i wytyczne dla 

pracodawców i menedżerów zasobów ludzkich. Ambasadorowie Różnorodności mogą odegrać kluczową rolę w 

lepszym zarządzaniu zróżnicowaną siłą roboczą. Dlatego projekt ma na celu promowanie idei Ambasadorów 

Różnorodności i zapewnienie materiałów szkoleniowych w celu zwiększenia ich kompetencji i umiejętności. 

 

Projekt TUNED UP został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS+.  
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Wprowadzenie 
 
 
"Narzędzia wspierające Ambasadora Różnorodności w miejscu pracy" to wytyczne zaprojektowane, aby pomóc 

"Ambasadorowi różnorodności" podczas pełnienia roli audytu w organizacji. Wytyczne te zawierają zestaw 24 

różnych narzędzi zgrupowanych wokół 8 różnych zadań, określonych przez "Tuned Up!" jako główne zadania 

"Ambasadora Różnorodności".  

 

Wszystkie te narzędzia zostały zaprezentowane w ramach jednolitego szablonu, aby były zrozumiałe, łatwe w 

użyciu i zachęcały do szybkiego wdrożenia w określonych sytuacjach zawodowych (na przykład przy realizacji 

projektu różnorodności w organizacji...) 

Wytyczne te są przedstawiane w 2 częściach: 

 

1. Pierwsza odnosi się do profilu "Ambasadora Różnorodności" oraz do zadań, które on/ona powinna 

podejmować na co dzień. 

2. Drugi przedstawia konkretne narzędzia, które zostały wybrane do wspierania "Ambasadora 

Różnorodności" w jego/jej funkcji. Każde narzędzie jest przedstawiane w formie tabeli zawierającej 

następujące elementy: 

 

- Narzędzie (nazwa i powiązane zadanie) 

- Cel(e) narzędzia 

- Korzyści z narzędzia 

- Jak tego używać 

- Przykład/Studium przypadku (organizacja, opis, wyniki) 

- Odniesienia 

- Więcej źródeł 

- Własność narzędzia   

 
 

  



 

 

6 

1. Profil Ambasadora Różnorodności 
 

Z perspektywy organizacyjnej oraz zasobów ludzkich, każde stanowisko w każdej organizacji musi być 

zdefiniowane, z określeniem profilu osoby, która powinna spełniać daną funkcję przed otwarciem procesu 

rekrutacji. Jest to równie ważne na stanowisku "Ambasadora Różnorodności". 

Nasze określenie profilu oprzemy na rzeczywistych praktykach stosowanych przez organizacje, które mają już 

"Ambasadora Różnorodności", "Kierownika Różnorodności" lub "Dyrektora ds. Różnorodności". Nasze badania 

pokazują, że dla tych organizacji, podstawową część profilu stanowiska tworzą następujące trzy (3) elementy:   

- Kwalifikacje 

- Umiejętności 

- Doświadczenie zawodowe 

 

Kwalifikacje 

We wszystkich przypadkach ważne jest to, aby kandydat na stanowisko "Ambasadora Różnorodności" posiadał 

wykształcenie wyższe w jednej z następujących dziedzin: 

- Psychologia 

- Administracja biznesowa 

- Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)  

- Prawo 

- Administracja publiczna 

- Socjologia 

 

Umiejętności 

Ponieważ "Ambasador Różnorodności" to dość wrażliwa rola, od kandydata wymaga się wielu umiejętności, 

spośród których niezbędne są następujące: 

- Identyfikowalna wiedza związana z tematyką różnorodności. 

- Dobre umiejętności komunikacyjne. 

- Akceptacja i wyczulenie na tematykę wielokulturowości. 

- Zdolność budowania relacji. 

- Umiejętności negocjacyjne. 

- Umiejętność pracy zespołowej. 

- Umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

- Proaktywność. 

 

Doświadczenie zawodowe 

Stosowne doświadczenie zawodowe, w którym można wykazać zaangażowanie w kwestię różnorodności jest 

zdecydowanie dużym atutem dla kandydata na stanowisko "Ambasadora Różnorodności".   

Bardzo cenione na tym stanowisku jest wcześniejsze doświadczenie zawodowe w wolontariacie, współpracy 

międzynarodowej, samorządach lokalnych lub regionalnych. 
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2. Zadania Ambasadora Różnorodności 
 

W celu identyfikacji i opracowania listy odpowiednich narzędzi do wykorzystania przez "Ambasadora 

Różnorodności" i wspomożenia go/jej w swojej roli, przyjęliśmy podejście polegające na określeniu najpierw 

głównych zadań, za jakie on/ona będzie odpowiadać. Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista zadań: 

 

Zadanie 1 

Audyty firmy związane z różnorodnością 

 

Zadanie 2 

Wyznaczanie strategii i programów różnorodności 

 

Zadanie 3  

Wdrażanie strategii i programów różnorodności  

 

Zadanie 4  

Projektowanie i wdrażanie szkoleń i eventów w dziedzinie różnorodności  

 

Zadanie 5  

Ewaluacja strategii i programów różnorodności firmy 

 

Zadanie 6  

Projektowanie i wdrażanie narzędzi komunikacyjnych firmy (wewnętrznych i zewnętrznych) w zakresie 

różnorodności 

 

Zadanie 7  

Rozwiązywanie konfliktów w zakresie różnorodności  

 

Zadanie 8  

Rekrutacja pracowników z bardziej zróżnicowanej puli kandydatów   
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3. Narzędzia wspierające 
Ambasadora Różnorodności 
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3.1.1. Narzędzie: Analiza SWOT pod kątem różnorodności 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

1 
Analiza SWOT Zadanie 1: Audyt różnorodności w firmie 

 

 
  

Cel 
Celem analizy SWOT jest przedstawienie aktualnej sytuacji firmy w zakresie zarządzania 
różnorodnością.  

Korzyści 

Poprzez przeprowadzenie analizy SWOT, firma będzie w stanie:  
 

- Określić swoją sytuację w zakresie zarządzania różnorodnością na podstawie 4 
kluczowych obszarów (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia)   
- Określić zmiany, które muszą zostać wdrożone w celu osiągnięcia celów różnorodności 
firmy. 

Jak tego 
używać 

Krok 1 
Zidentyfikować mocne strony firmy w zakresie zarządzania 
różnorodnością. 

Krok 2 
Zidentyfikować słabe strony firmy w zakresie zarządzania 
różnorodnością. 

Krok 3 
Zidentyfikować możliwości firmy w zakresie poprawy 
zarządzania różnorodnością. 

Krok 4 
Zidentyfikować zagrożenia, które firma może napotkać w 
dziedzinie zarządzania różnorodnością. 

Krok 5 
Podsumować sytuację na podstawie danych wyjściowych. 
Podsumowanie to zostanie wykorzystane do określenia celów i 
działań jakie należy podjąć, aby je osiągnąć.   

Przykład/Stu
dium 

przypadku 

Organizacja 
College of Business Administration (COBA)  
Abilene Christian University (Texas -USA) 

Opis 

W 1997 roku, COBA opracował strategiczny plan różnorodności, 
który został poddany rewizji w roku 2004. Oto niektóre z 
wymienionych celów: 
 

- Zapewnić środowisko, w którym nie występuje dyskryminacja 
studentów, pracowników i wykładowców.  
- Zwiększona reprezentacja wykwalifikowanych mniejszości w 
biznesowych programach licencjackich i magisterskich.  
- Zwiększona reprezentacja wykwalifikowanych mniejszości 
niedostatecznie reprezentowanych grup w nauczaniu 
akademickim i na stanowiskach administracyjnych.  
 

Aby zrewidować ten plan, grupa należąca do uczelni 
przeprowadziła analizę SWOT w 2004. 

Wyniki 

Grupa zadaniowa zidentyfikowała mocne i słabe strony, szanse i 
zagrożenia COBA, na podstawie oceny informacji uzyskanych od 
respondentów naszego badania wydziału/pracowników w roku 
2004.  
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Silne strony  
- Lokalizacja w dużym i zróżnicowanym obszarze 
metropolitalnym.  
- Plany zatrudniania obejmują strategie, mające na celu 
przyciągnięcie zróżnicowanej populacji.  
- Znaczne zróżnicowanie programu studiów doktorskich w 
COBA.  
- Znakomite warunki do przyciągania i utrzymywania 
zróżnicowanego wydziału.  
- Wydział utrzymuje kontakt z ponad 15 uczelniami 
mniejszościowymi. 
 

Słabe strony  
- Rekrutacja afroamerykańskich aplikantów wydziału jest bardzo 
konkurencyjna.  
- Utrzymanie żeńskiej części wydziału jest trudne, ponieważ 
istnieje duże zapotrzebowanie na poziomie krajowym.  
- Brak możliwości rekrutacji wysoko wykwalifikowanych kobiet, 
Latynosów i rdzennych Amerykanów, głównie dlatego, że COBA 
nie jest czasami w stanie zaoferować konkurencyjnego 
wynagrodzenia.  
 

Możliwości  
- Utworzenie dialogu w formalnych i nieformalnych spotkaniach 
resortowych dotyczących różnorodności.  
- Dotarcie do potencjalnych studentów poprzez udział w 
różnych organizacjach, które sprzyjają różnorodności w lokalnej 
społeczności.  
- Członkowie wydziału mogą kształcić kobiety i mniejszości.  
 

Zagrożenia  
- Niemożność zapewnienia znacznych podwyżek kobietom i 
mniejszościom na wydziale utrudnia ich utrzymywanie.  
- Brak nowych stanowisk nie pozwoli COBA zatrudnić bardziej 
zróżnicowanej kadry.  
- Brak poczucia pilności w uczynieniu różnorodności priorytetem 
na uczelni. 

Odniesienia 

- Narzędzia umysłowe: Analiza SWOT  
- Plany B: Czym jest analiza SWOT? 
- NetMBA: Analiza SWOT 
  

Więcej 
źródeł  

 

- Plan strategiczny różnorodności (College of Business Administration, Komisja 
ds. różnorodności, 2004)  

 
Własność 
narzędzia 

(Prawo 
autorskie) 

 

Otwarta 

http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/
http://www.netmba.com/strategy/swot/
http://www.usf.edu/business/documents/about/diversity-strategic-plan.pdf
http://www.usf.edu/business/documents/about/diversity-strategic-plan.pdf
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3.1.2. Narzędzie: Grupa fokusowa audytu różnorodności  
 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

2 
Grupa fokusowa audytu różnorodności Zadanie 1: Audyt różnorodności w firmie 

 

Cel 
To narzędzie pozwoli na kompilację cennej i głębokiej opinii na temat różnorodności od 
kluczowych interesariuszy w firmie. 

Korzyści 

Ważne jest, aby wspomnieć, że "dobra grupa fokusowa" wymaga istotnych prac 
przygotowawczych w celu osiągnięcia realnych korzyści. Wymaga to dużo planowania 
przed zaangażowaniem grupy docelowej. Jako technika badawcza, grupy fokusowe dają 
wiele korzyści, gdy używa się ich w audycie różnorodności w organizacji. Mogą one: 
 

- Ujawnić wiele szczegółowych informacji o różnych wymiarach na głębszym poziomie niż 
zwykłe badanie.  
- Tworzyć pozytywne środowisko, które jest potrzebne, aby umożliwić uczestnikom 
wygodne i staranne odpowiadanie na pytania za pomocą własnego języka i pokazanie 
swojego punktu widzenia. Dodaje to sensu ich odpowiedziom.  
- Dostarczać informacji poprzez język niewerbalny uczestnika. 
- Ułatwiać pozyskiwanie informacji szybciej niż osobne wywiady. 

Jak tego 
używać 

Krok 1 

Określanie grupy fokusowej 
- Małe i zróżnicowane grupy od sześciu do dziesięciu osób 
umożliwiają możliwie bogatą dyskusję i wytworzenie prawidłowych 
wyników. 
- Dyskusja musi być zarządzana przez biegłego moderatora, który 
powinien starać się wygenerować jak najwięcej pomysłów/opinii 
wszystkich uczestników w zaplanowanym czasie (około 1 do 1,5 
godziny). 
- Mimo, że dyskusja jest otwarta i wolna, to musi być 
zorganizowana wokół jasno określonych pytań. 

Krok 2 

Wyznaczanie pytań dla grupy fokusowej 
- Liczba pytań powinna wynosić około 10. 
- Aby pytania były łatwo zrozumiałe dla uczestników, powinny być 
krótkie, formułowane jasnymi słowami, skoncentrowane tylko na 
jednym temacie, otwarte lub oparte na dokończeniu zdania i 
niezagrażające/niekrępujące. Należy również unikać krótkich 
odpowiedzi ("tak" lub "nie"). 
- Zestaw pytań musi zawierać: 
  . Pytania angażujące, które zapewniają uczestnikom komfort. 
  . Pytania eksplorujące, które zagłębiają się w temat. 
  . Pytanie kończące, aby zobaczyć, czy wszystko zostało omówione. 
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Krok 3 

Wybór uczestników 
- Określ wszystkie kryteria, które uczestnicy muszą spełniać.   
- Uwzględnij jednorodność grupy, aby zmaksymalizować udział 
uczestników. Należy brać pod uwagę takie zmienne jak wiek, płeć i 
stosunek władzy. 
- Uczestnicy mogą być rekrutowani przez wybór losowy, nominację 
lub bycie członkiem tej samej grupy (departament, oddział, ...) 
- Potwierdzenie udziału. 
- Ustalenie planowania dla wszystkich grup fokusowych (czas, 
miejsce i kawa/jedzenie).  

Krok 4 

Prowadzenie grupy fokusowej 
- W idealnej sytuacji, grupa fokusowa powinna być prowadzona 

przez dwie osoby: Prowadzący, który odegra główną rolę w 
prowadzeniu sesji, oraz asystent, który będzie odpowiedzialny za 
sporządzanie notatek dla ich późniejszej analizy. 

- Obaj członkowie prowadzący grupę fokusową powinni być 
starannie dobrani pod kątem szeregu cech: 

 Koordynator powinien posiadać następujące kompetencje: 
Przywództwo, umiejętność słuchania, empatia, umiejętność 
parafrazowania, wiara we wkład wszystkich uczestników, 
wiedza na dany temat, unikanie ingerowania w osobiste 
poglądy, neutralność i radzenie sobie z trudnymi uczestnikami. 

 Asystent powinien móc robić notatki (ręcznie i ewentualnie 
przez magnetofon), czytać mowę ciała, by dokonać syntezy 
zebranych informacji.      

- Ważne jest powitanie uczestników na początku sesji za pomocą 
przygotowanej "formuły powitania", która obejmuje: 

 Krótkie wprowadzenie 

 Prezentacja zarówno koordynatora jak i asystenta 

 Cel grupy fokusowej 

 Czego oczekuje się od uczestników? 

 Prezentacja głównych zasad, których należy przestrzegać 
    
- Wprowadzenie zadania mającego przełamać lody przed 
rozpoczęciem zadawania pytań i zakończenie spotkania grupy 
fokusowej, dziękując uczestnikom. 
- Tuż po zakończeniu sesji, prowadzący i asystent odbywają 
spotkanie w celu wymiany opinii i organizują pozyskane 
informacje, póki wszystko jest świeże. 

Krok 5 

Analiza zebranych danych  
- Uporządkowanie wszystkich zebranych informacji od każdej z 
grup fokusowych, według wcześniej zaprojektowanego systemu 
zbierania danych. 
- Do zbierania i organizowania wszystkich danych mogą zostać  
wykorzystane arkusze, kategoryzowane w celu dalszej analizy i 
wyciągnięcia ostatecznych wniosków. 

Przykład/Stu
dium 

przypadku 

Organizacja Manchester Metropolitan University (MMU) 

Opis 

Po opublikowaniu Polityki Równych Szans i planu działania we 
wrześniu 2001 roku, MMU zlecił wykonanie raportu Audytu 
Różnorodności. Zostało to przeprowadzone przez zewnętrzną 
organizację konsultingową. 
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Celem audytu było podjęcie analizy sytuacji uniwersytetu pod 
względem różnorodności i równości, w celu identyfikacji mocnych i 
słabych stron, a także przedsięwzięcia strategii poprawy. 
 

W fazie projektowania zdecydowano, że badanie powinno 
koncentrować się przede wszystkim na kwestiach związanych z 
personelem uczelni, co obejmowało obszary: "Okazywanie 
zaangażowania" oraz "zasoby ludzkie", z Polityki Równych Szans i 
planu działania MMU (który również obejmuje następujące inne 4 
obszary: Doświadczenie akademickie, relacje zewnętrzne i 
społeczne, świadczenie usług i obsługa klienta oraz monitoring). 
 

Pożądane rezultaty wspomnianych 2 obszarów obejmują: 
 

1. Okazywanie zaangażowania 
- Świadomość polityki i jej celów 
- Zapewnianie równych szans w głównym nurcie 
- Stawianie na różnorodność 

 

2. Zasoby ludzkie: 
- Rekrutacja i selekcja 
- Równowaga między życiem a pracą 
- Planowanie kariery i rozwój 
- Budowanie równych możliwości 
 

Dane zebrano za pomocą trzech głównych technik, z których jedną 
była metoda grup fokusowych. 
 

Utworzono trzynaście (13) grup fokusowych z losowo wybranymi 
pracownikami w celu uzyskania danych jakościowych i identyfikacji 
głównych zagadnień związanych z różnorodnością w MMU. Było 
wśród nich dziewięć (9) grup ogólnych i trzy (3) grupy 
"specjalistyczne".  
 

Grupy ogólne zostały losowo dobrane z każdego z trzech głównych 
działów uczelni - akademickiego, APT&C i manualnego. 
Zadecydowano, aby utworzyć oddzielne grupy fokusowe dla 
każdego z tych obszarów, ponieważ: 
- Uznano, że między grupami mogą występować różne problemy, 
które znacznie utrudniłyby utworzenie mieszanej grupy. 
- Niektórzy pracownicy mogą mieć trudności z wypowiadaniem się 
w grupie, gdzie są ludzie z innych obszarów  
 

Grupy specjalistyczne objęły obszary takie jak niepełnosprawność, 
mniejszości etniczne i równowaga między życiem a pracą. 
Specjalistyczna grupa niepełnosprawności została utworzona, 
ponieważ w przeciwnym wypadku byłoby to mało 
prawdopodobne, że osoby niepełnosprawne będą reprezentowane 
w ogólnych grupach fokusowych przez prosty wybór losowy, ze 
względu na stosunkowo niewielki odsetek osób 
niepełnosprawnych w populacji jako całości oraz w populacji 
uczelni.  
Uznano za istotne, aby zadać również konkretne pytania na temat 
traktowania osób niepełnosprawnych w MMU. Utworzenie grupy 
fokusowej dla osób niepełnosprawnych okazało się niemożliwe, 
więc pracownicy niepełnosprawni zostali przesłuchani pojedynczo.  
Specjalna grupa dla osób z mniejszości etnicznych została 
utworzona w celu zapewnienia, że pracownicy pochodzących z 
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mniejszości etnicznych mają okazję do wyrażenia swoich 
poglądów. Uważano, że niektórzy mogą mieć trudności z 
omawianiem problemów mniejszości etnicznych w grupie, gdzie 
nadal stanowiliby mniejszość. 

Wyniki 

Pytania zostały przygotowane z uwzględnieniem "pożądanych 
rezultatów" w 2 wymienionych obszarach (polityka uczelni i plan 
działania). Pytania te zostały zaprojektowane tak, aby pokazać 
mocne i słabe strony. 
 

Wyniki analizowano stosując proces kategoryzacji, gdzie każdy 
problem, który pojawił się w grupach fokusowych został 
zgrupowany razem z innymi podobnymi w taki sposób, że 
utworzono różne tematy. W kolejnym etapie procesu, tematy 
pogrupowano w 7 "pożądanych wyników" (patrz wyżej). Pozostałe 
tematy, które nie były związane z tymi "pożądanych rezultatami" 
zostały rozdzielone. 

Odniesienia 

- MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY - Raport bazowy z badania 
różnorodności. Ostateczny szkic (Pearn Kandola, Marzec 2002 dostępny 
na stronie uczelni 

Więcej 
źródeł  

 

- Wytyczne dot. tworzenia grupy fokusowej (Eliot & Associates, 2005) 

 
Własność 
narzędzia 

(Prawo 
autorskie) 

Otwarta 
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3.1.3. Narzędzie: Ujednolicone kwestionariusze  
  

Narzędzie 
 

Nazwa Powiązane zadanie 

3 
Ujednolicone kwestionariusze Zadanie 1: Audyt różnorodności w firmie 

Nękanie, Dyskryminacja i Profesjonalne Zachowania Zawodowe 
 

W naszym wydziale  Odpowiedzi Komentarze 

Czy w Państwa instytucji istnieje polityka i procedury związane z 

tematem nękania i zastraszania w miejscu pracy? 

  

 

Czy są metody, które zapewniają świadomość polityki przeciw 

dyskryminacji i nękaniu wśród: 

 Studentów 
 Pracowników 
 Wydziału 

  

Które metody zostały wykorzystane? 

 Sesje informacyjne 
 Strona internetowa 
 Biuletyny, w tym elektroniczne 
 Broszury 
 Inne, podaj jakie? 

  

Czy nowozatrudnieni pracownicy są świadomi swoich praw i 

obowiązków związanych z poniższymi tematami ? 

 Dyskryminacji? 
 Nękania? 
 Profesjonalnych zachowań zawodowych? 

 
Sposób postępowania: 

  

Czy kadra menadżerska ukończyła kursy związane z reagowaniem 

na nękanie i/lub zastraszanie w miejscu pracy na przestrzeni 

ostatnich dwóch lat, np. Zarządzanie Konfliktem, Profesjonalne 

Zachowania Zawodowe, itd. 

  

Czy wasz zakład posiada procesy do zajmowania się sprawami 

związanymi z dyskryminacją i nękaniem? 

  

Czy skargi odnoszące się do dyskryminacji i/lub nękania są 

traktowane poważnie i terminowo? 

  

Czy proces wnoszenia skarg i zażaleń związanych z dyskryminacją, 

nękaniem i profesjonalizmem jest łatwo zrozumiały? 

  

  

Cel 
Celem jest opracowanie informacji na temat postawy wobec różnorodności w firmie. 

Korzyści 

Wypełnienie tego kwestionariusza samooceny pomoże: 
- Lepsze zrozumienie mocnych stron, potrzeb i obaw.  
- Zapewnienie możliwości do refleksji nad tym, co zostało zrobione dobrze i jak dokonać 
ulepszeń.  
- Identyfikacja niezbędnych zmian systemowych. 

Jak tego 
używać 

Krok 1 
Ustalenie celów różnorodności SMART do projektowania, 
przeprowadzania i analizowania skompilowanych informacji.  

Krok 2 Jasne określenie i zdefiniowanie grupy docelowej. 

Krok 3 
Opracowanie pytań. Muszą one być pogrupowane w pewnych 
kategoriach reprezentujących wymiary różnorodności.      
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Krok 4 Proces zbierania i analizowania odpowiedzi z grupy docelowej.  

Krok 5 Definiowanie planu działania i udostępnianie go. 

Przykład/Stu
dium 

przypadku 

Organizacja 
Komisja równości, różnorodności i płci (EDG) - 

Stowarzyszenie Wydziałów Medycyny Kanady (AFMC) 

Opis 

Komisja równości, różnorodności i płci (EDG), która jest grupą 
zasobów Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Kanady (AFMC), 
opracowała narzędzie audytu w oparciu o ujednolicony 
kwestionariusz w celu wspierania szkół medycznych i ich 
wydziałów, aby lepiej zrozumieć środowisko pracy i umożliwić 
lepsze planowanie/dostosowanie ich potrzeb.  
Podstawowa zasada tego narzędzia ma na celu osiągnięcie 
doskonałości w wydziałach medycyny. Aby to zrobić, instytucje te 
muszą zapewnić uczciwe, pełne szacunku, sprawiedliwe i 
integracyjne środowiska pracy/nauki. Celem jest osiągnięcie 
wymiernego sukcesu w kwestii równości i różnorodności. 

Wyniki 

Oczekiwano dwóch poziomów wyników:  
 

1. Rozwój zasad i procesów równości i różnorodności na 
poziomie indywidualnym, regionalnym i szkolnym.  
 

2. Ocena konkretnych wymiarów równości i różnorodności, a 
jeśli to możliwe, wprowadzenie zmian organizacyjnych w 
obszarach: 

 

- Planowanie strategiczne 

- Zasady i procedury 

- Reprezentacja komisji 

- Wstęp i nabór studentów 

- Programy i usługi wsparcia dla osób uczących się 

- Opracowanie, ocena i ocena programów nauczania 

- Rekrutacja wykładowców, awanse, rozwój zawodowy i 
retencja 

- Rekrutacja personelu, awanse, rozwój zawodowy 

- Komunikacja i stosunki ze społecznością lokalną 

Odniesienia 

- Audyt równości i różnorodności Kanadyjskich Szkół Medycznych (Komisja 
ADG – AFMC). 
 

Więcej 
źródeł  

 

- Konstruowanie kwestionariusza oceny świadomości i akceptacji 
różnorodności w zakładach opieki zdrowotnej 
(http://bmchealthservres.biomedcentral.com/)  

- Przykład kwestionariusza różnorodności (Rząd Australii Zachodniej)  

 

 
 

Własność 
narzędzia 

(Prawo 
autorskie) 

 

Otwarta 

  

http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-145
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-13-145
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/
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3.2.  Narzędzia do wspierania 
zadania 2 

Wyznaczanie strategii i 
programów różnorodności 
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3.2.1. Narzędzie: Ustawianie celów SMART w różnorodności 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

1 
Ustalanie celów S.M.A.R.T. 

w różnorodności 
Zadanie 2: Wyznaczanie strategii i programów 

różnorodności 

 

Cel 

Cel to zestawienie pożądanego stanu końcowego. Określa, gdzie organizacja chce być w 
danym punkcie pod względem różnorodności i zapewnia środki do oceny postępów. 
Skuteczne cele powinny być spisane przy użyciu metody SMART. SMART to skrót, który 
opisuje pięć cech dobrze wyznaczonego celu: Skonkretyzowany - mierzalny - osiągalny - 
istotny - określony w czasie.  

Korzyści 

Stosowanie metody SMART zapewnia dwie korzyści: 
 

- Zapewnia, że cele programu różnorodności są dobrze określone i jednoznaczne. Jest to 
szczególnie ważne, ponieważ dwa czynniki, które najbardziej określają, czy cele zostały 
osiągnięte to w jakim stopniu są one konkretne i rozsądne, a także w jakim zakresie 
jednostki są wspierane w swoim dążeniu do tych celów (Locke i inni, 1981; Robbins, 
1993). 
- Gdy cele są jasne i zwięzłe, łatwo jest ustalić, czy zostały one osiągnięte. Ocena 
postępów jest wówczas dokonywana na bieżąco. 

Jak tego używać 

Krok 1 
Skonkretyzowane: Cele powinny odpowiadać na pięć pytań: kto, 
co, kiedy, gdzie i dlaczego. Użyj czasowników działania... tworzyć, 
projektować, rozwijać, wdrażać, wytwarzać, itd. 

Krok 2 

Mierzalne: Cele powinny obejmować liczbowe lub opisowe środki 
określające ilość, jakość, koszty, itd. Skąd organizacja i pracownicy 
będą wiedzieć, kiedy cel został osiągnięty? Należy się skupić na 
takich elementach jak obserwowalne działania, ilość, jakość, czasu 
cyklu, wydajność i/lub elastyczność w celu pomiaru wyników, a nie 
działań. 

Krok 3 

Osiągalne: Cele powinny mieścić się w zakresie kontroli i wpływu 
członka personelu; cel może być "rozciągnięty", ale wciąż 
osiągalny. Czy cel jest możliwy do osiągnięcia przy użyciu 
dostępnych środków? Rozważmy kompetencje lub kontrolę, 
wpływ, zasoby i wsparcie środowiska pracy, aby osiągnąć cel.  

Krok 4 

Istotne: Cele powinny być pomocne w wypełnianiu misji działu (a 
ostatecznie instytucji). Dlaczego cel jest ważny? W jaki sposób 
pomoże działowi osiągnąć jego cele? Opracuj cele, które odnoszą 
się do kluczowych zakresów odpowiedzialności pracowników lub 
łączą się z celami działu, które są dostosowane do programu 
instytucjonalnego. Przykład: opracowanie i wdrożenie planu 
rekrutacji opartego na różnorodności w celu zwiększenia 
różnorodności kandydatów o 10%.  
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Krok 5 

Określone w czasie: Cele powinny określać docelową datę 
zakończenia i/lub częstotliwość wykonywania poszczególnych 
etapów działania, które są istotne dla osiągnięcia celu. Jak często 
pracownik powinien pracować nad danym zadaniem? Do kiedy 
należy osiągnąć dany cel? Uwzględnienie konkretnych dat, etapów 
kluczowych lub ram czasowych, które odnoszą się do osiągnięcia 
innego wyniku (tj. zależności i powiązania z innymi projektami).  

Przykład/Studiu
m przypadku 

Organizacja Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Opis 

Tworzenie Planu Różnorodności jest jednym z najważniejszych 
działań, jakie mogą podjąć, aby zapewnić, że różnorodność i 
integracja staną się nieodłącznym elementem funkcjonowania 
instytucji, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.  
Tworzenie planów różnorodności obejmuje szereg czynności, aby 
upewnić się, że dana instytucja jest gotowa do stworzenia planu, 
że uznaje swoją rolę w kreowaniu zróżnicowanej społeczności, a 
także rozwiązuje kwestię różnorodności w sposób sensowny i 
racjonalny. Dla celów tego zasobu, rozważa się sześć niezbędnych 
elementów skutecznego planu różnorodności.  Elementy te 
obejmują: 
- Definicję różnorodności w organizacji. 
- Ocenę potrzeby oraz uzasadnienia planu różnorodności. 
- Misję i wizję różnorodności w organizacji. 
- Określenie priorytetów i celów. 
- Przekazanie obowiązków w kwestii realizacji tego planu. 
- Oświadczenie o odpowiedzialności. 
 

Integralną częścią planu różnorodności będzie ustalenie 
priorytetów i celów.  Pochodzące z definicji różnorodności 
priorytety powinny wyartykułować te obszary, w których plan ma 
wprowadzać zmiany wewnątrz organizacji - świadomość 
różnorodności, rekrutację różnych kandydatów a także 
komunikację i wymianę informacji między pracownikami - oraz 
cele i strategie, które będą wykorzystane.   
 

Przykłady: 
 

Priorytet—Zwiększenie świadomości różnorodności w organizacji. 
Cel #1—Po wdrożeniu planu różnorodności, dyrektor biblioteki 
ogłosi plan na spotkaniu personelu w ciągu trzech tygodni od 
realizacji planu.  
Cel #2—Zasoby ludzkie dołączą kopię planu różnorodności do 
wszystkich pakietów integracyjnych dla nowych pracowników. 
 

Priorytet—Poprawa rekrutacji kandydatów na różne dostępne 
stanowiska 
Cel #1—Zostanie utworzona grupa zadaniowa, aby stworzyć plan 
komunikacji dla promowania możliwości zatrudnienia 
różnorodnych kandydatów. 
Cel #2—Zasoby ludzkie zostaną zobowiązane do korzystania z 
planu komunikacji dla każdego nowego naboru i zapewnią 
wnioskodawcom możliwość wskazania, w jaki sposób dowiedzieli 
się o wakatach. 

Wyniki 
Biblioteki odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu zróżnicowanej 
populacji do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie 
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demokratycznym. Wśród pracowników biblioteki, programy 
rekrutacji, szkolenia, rozwój i awanse są ustawiane w celu 
zwiększenia i zachowania różnorodności wśród pracowników, 
którzy są odbiciem społeczeństwa, któremu służymy. W ramach 
Stowarzyszenia oraz w usługach i działalności bibliotek, należy 
podejmować i promować wysiłki w celu uwzględnienia programów 
różnorodności, działań, usług, literatury fachowej, produktów i 
kształcenia. 
Podsumowanie: Różnorodność to kompleksowe studium płci, rasy i 
wieku w zawodzie bibliotekarza, początkowo prowadzone w roku 
2006 i opublikowane w roku 2007. Badanie zostało zaktualizowane 
w 2012 roku za pomocą analiz American Community Survey z lat 
2009-2010. Nowe dane ujawniają niewielki przyrost - z 11 procent 
w 2000 roku do 12 procent w latach 2009-2010 - w udziale 
mniejszości rasowych i etnicznych pracujących jako akredytowani 
bibliotekarze w bibliotekach publicznych, akademickich i szkolnych.  
Chociaż akredytowani bibliotekarze to głównie kobiety i osoby 
białe, to nowe dane zapewniają pełniejszy obraz różnorodności w 
obrębie zawodu. 

Odniesienia 

- Wyznaczanie celów SMART 
- Jak połączyć wydajność różnorodności 
- Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy – różnorodność 
- Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy – Planowanie strategiczne dla 
różnorodności 

 

Więcej źródeł 
 

   

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Otwarta 

http://www.ans.org/about/committees/pdc/docs/smart-goals.pdf
http://www.drtyroneholmes.com/uploads/2/0/3/4/20346297/how_to_connect_diversity_to_performance.pdf
http://www.ala.org/advocacy/diversity
http://www.ala.org/advocacy/diversity/workplace/diversityplanning
http://www.ala.org/advocacy/diversity/workplace/diversityplanning
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3.2.2. Narzędzie: Plan działania  

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

2 
Plan działania Zadanie 2: Wyznaczanie strategii i programów 

różnorodności 

 

Cel 

Plan działania pozwala upewnić się, że wizja i praca osiągnięta przez firmowy zespół jest 
konkretna. Składa się on z kilku etapów działania, które prowadzą do zmian.  
Tworzenie skutecznego planu działania rozpoczyna się zawsze od wyznaczenia jasnego 
celu lub wizji. Jego celem jest skierowanie Organizacji bezpośrednio do realizacji 
założonego celu. Z dobrze zaprojektowanym planem, organizacja może osiągnąć 
praktycznie każdy cel, który zamierzyła 

Korzyści 

Istnieje inspirujące powiedzenie, które mówi: "Nikt nie planuje własnego niepowodzenia. 
Zamiast tego nie powodzi im się planowanie." Ponieważ organizacja na pewno nie chce 
zawieść, ma to sens, aby podjąć wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia sukcesu, w tym 
opracowanie planu działania. 
Istnieje wiele dobrych powodów, aby opracować szczegóły pracy organizacji w planie 
działania, w tym: 
 

- Uwiarygodnienie organizacji. Plan działania pokazuje członkom społeczności, że 
organizacja jest dobrze uporządkowana i przykłada się do załatwiania spraw. 
- Zapewnienie, że nikt nie przegapi żadnych szczegółów. 
- Zrozumienie, co jest a co nie jest możliwe do osiągnięcia w organizacji. 
- Zwiększenie efektywności: oszczędność czasu, energii i zasobów w dłuższej 
perspektywie. 
- Odpowiedzialność: Aby zwiększyć szanse, że ludzie będą robić to, co należy zrobić. 

Jak tego używać 

Krok 1 
Co ma się stać /tj. zacznij od różnorodności – cała strategia 
różnorodności, czy tylko podnoszenie świadomości na temat 
różnorodności, itp./? 

Krok 2 
Kto tego dokona /tj. nowo zatrudniona osoba, czy kogoś z zespołu, 
kto identyfikuje się z ideą różnorodności/? 

Krok 3 
Kiedy to się odbędzie i jak długo potrwa /tj. jeśli będziemy 
organizować jakieś seminaria, czy mamy jakieś miejsce, gdzie mogą 
się one odbywać?/? 

Krok 4 
Jakie zasoby /tj., pieniądze, personel/ są potrzebne do 
wprowadzenia zmiany? 

Krok 5 
Komunikacja /kto co powinien wiedzieć, które kanały komunikacji 
można zastosować itp./? 

Przykład/Studiu
m przypadku 

Organizacja Brown University 
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Opis 

Ścieżki do różnorodności i integracji: Plan działania na Brown 
University (DIAP) wyszczególnia zestaw konkretnych, wykonalnych 
działań sprawiających, że Brown University będzie bardziej 
zróżnicowany i zintegrowany. Uwagę skupiono na stosunkowo 
niewielkiej liczbie obszarów, które mogą wywrzeć największy i 
natychmiastowy wpływ na społeczność. Oczekuje się, że w miarę 
upływu czasu i uczenia się z doświadczeń, więcej działań zostanie 
dodanych do bieżących rozwiązań i pojawiających się potrzeb.  
Do mocnych stron tego planu należą konkretne działania, 
integracyjny charakter, zobowiązanie do odpowiedzialności, a 
także identyfikacja wyzwań i możliwości jakie dają wcześniejsze 
wysiłki w kierunku różnorodności - wysiłki, które obecnie dają 
sposobność, aby wprowadzić trwałe zmiany. 
Plan szereguje działania w sześciu obszarach, które przyczyniają się 
do wypełniania misji Brown University: 
 
1. Ludzie: Działania w DIAP skupiają się na strategii w celu 
identyfikacji, zatrudniania i zatrzymywania wykładowców, 
studentów i pracowników, którzy byli w przeszłości 
niedostatecznie reprezentowani w szkolnictwie wyższym. 
Obejmuje to podwojenie liczby niedostatecznie reprezentowanych 
wykładowców zatrudnionych na stałe w ramach programów 
"wczesnej identyfikacji", zatrudnienia zbiorowego i innych 
ukierunkowanych strategii. Zakłada również podwojenie liczby 
studentów z historycznie słabiej reprezentowanych grup, poprawę 
zasięgu i rekrutację studentów z grup niedostatecznie 
reprezentowanych oraz inwestycje w mentoring i rozwój 
zawodowy zarówno dla wykładowców jak i pracowników.  
2. Doskonalenie akademickie: DIAP wzywa do zwiększenia 
zasobów naukowych w celu wspierania edukacji i badań w 
kwestiach rasy, pochodzenia etnicznego, nierówności i 
sprawiedliwości na całym świecie. Wiele z tych inwestycji będzie 
wspierać istniejące ośrodki, takie jak Centrum Badań Rasy i 
Pochodzenia Etnicznego w Ameryce oraz Centrum Badań 
Niewolnictwa i Sprawiedliwości, lub opierać się na istniejących 
mocnych stronach, takich jak wiedza w zakresie studiów rodzimych 
i rdzennych w Haffenreffer Museum, John Carter Brown Library i 
kilku wydziałach Brown University. 
3. Program nauczania: Plan skupia się na zapewnieniu, że studenci 
mogą rozwijać się w wybranych dziedzinach nauki, przy 
jednoczesnym zapewnieniu możliwości poznawania różnych 
perspektyw. Obejmuje to, między innymi inicjatywami, 
rozszerzenie programów dla studentów etnicznych w naukach, 
wsparcie dla uczniów o niskich dochodach w udziale w letnich 
doświadczeniach badawczych oraz zwiększenie oferty kursów w 
kwestiach rasy, pochodzenia etnicznego, nierówności i 
sprawiedliwości społecznej.  
4. Społeczność: Nasze działania w tym zakresie opierają się na 
zasadzie, że Brown musi być miejscem, gdzie ludzie mogą uczyć się, 
żyć i rozwijać się, aby odnieść sukces w życiu poza Brown. 
Przedstawiamy zarys nowego centrum dla studentów pierwszego 
pokolenia, programy mentoringu, które łączą studentów i 
absolwentów, programy edukacyjne i rozwoju zawodowego, a 
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także środki wsparcia usług przyczyniających się do integracji 
środowiska życia i uczenia się. Zdrowie i dobre samopoczucie 
studentów Brown University jest priorytetem, a DIAP zawiera 
plany rozszerzenia i zwiększenia kompetencji kulturowych w 
doradztwie i usługach psychologicznych.  
5. Wiedza: Musimy wiedzieć więcej o naszych zróżnicowanych 
społecznościach na Brown University w celu ustalenia wzorców, 
które możemy wykorzystać do pomiaru postępów w kwestii 
różnorodności i integracji. Będziemy prowadzić badania na 
kampusie i usprawnimy proces gromadzenia danych.  
6. Odpowiedzialność: Plan zawiera przepisy dotyczące 
odpowiedzialności, które ustalają jasny i przejrzysty proces 
nadzoru naszego postępu i pozwolą na ciągły wkład w rozwój 
wspólnoty. Odpowiedzialność zaczyna się na poziomie wydziałów, 
z których każdy ma własne plany rozwoju dla różnorodności i 
integracji, i rozciąga się do wyższego kierownictwa uniwersytetu 
oraz Brown Corporation. Głównymi atutami tego planu są nacisk 
na przejrzystość i odpowiedzialność. 
  

Wyniki 

Plan ten uznaje, że sukces w tworzeniu różnorodnego i 
integracyjnego Brown University poruszy całą społeczność 
kampusu w celu stworzenia skutecznej społeczności akademickiej, 
która ucieleśnia różnorodność społeczną i intelektualną świata. 
Jest to kluczowe dla aspiracji Uczelni do osiągnięcia najwyższego 
poziomu doskonałości akademickiej.  
 

Działania w tym planie pomogą Brown University spełnić swoją 
obietnicę. Jednakże powyższe działania stanowią jedynie 
najnowsze wysiłki w ramach zobowiązania Brown University do 
wspierania integracyjnego i bezpiecznego środowiska dla 
wszystkich członków naszej społeczności. Brown University 
wdrożył już zestaw zasad i procesów w celu zbadania i rozwiązania 
kwestii incydentów nękania i zastraszania. Wrogie działania wobec 
jakichkolwiek członków naszej społeczności, bez względu na ich 
rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, status 
społeczno-ekonomiczny i tożsamość płciową, nie będą tolerowane. 
Brown zobowiązuje się do dokładnego, rzetelnego i przejrzystego 
egzekwowania tych zasad i procesów. 
  

Odniesienia 

- Narzędzia umysłowe - Plan działania 
- Narzędzia społeczności – Opracowanie planu działania 
- Brown University 

 Różnorodność instytucjonalna i integracja 

 Ścieżki do różnorodności i integracji: 

 

Więcej źródeł  
 

  

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Otwarta 

 

  

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/develop-action-plans/main
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3.2.3. Narzędzie: Analiza VMOST 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

3 
Analiza VMOST Zadanie 2: Wyznaczanie strategii i programów 

różnorodności 

 

Cel 
VMOST tworzy ramy analizy, które pomagają firmie uniknąć tej pułapki poprzez 
sprawdzenie, czy pięć elementów VMOST - Wizja, Misja, Cele, Strategie i Taktyka - 
współgrają ze sobą. 

Korzyści 

Narzędzie służy dwóm celom. Po pierwsze, pomaga firmie ponownie podjąć biznesową 
wizję i podkreśla wszelkie problematyczne obszary, z którymi firma musi się jeszcze 
zmierzyć. Po drugie, pomaga firmie tworzyć i oceniać plany na przyszłość, dzięki czemu 
firma może mieć pewność, że są one zgodne z wizją przyszłości firmy. 

Jak tego używać 

Krok 1 

Wizja – Jest celem organizacji pod względem jej wartości lub tego, 
jak prowadzi działalność gospodarczą. Powinna inspirować 
pracowników i pomagać klientom w zrozumieniu, dlaczego 
powinni korzystać z produktów lub usług firmy. 

Krok 2 
Misja – To również jest celem firmy, ale wyrażonym w kluczowych 
środkach, jakie należy podjąć, aby osiągnąć wizję. 

Krok 3 
Cele – Są to konkretne cele, które należy spełnić aby realizować 
misję. 

Krok 4 
Strategia – Jest to ogólny plan jaki należy wykonać, aby osiągnąć 
cele. 

Krok 5 
Taktyka – Są to konkretne zestawy działań niezbędnych do 
realizacji strategii. 

Przykład/Studiu
m przypadku 

Organizacja British Broadcasting Corporation – BBC 

Opis 

BBC jest zaangażowana w promowanie równych szans dla 
wszystkich, zarówno w naszym środowisku pracy, jak i w naszych 
usługach. 
Regularnie dokonują przeglądu swojej polityki i praktyk 
zatrudnienia. Oczekują oni, że każdy, kto pracuje dla i z BBC będzie 
działać zgodnie z oświadczeniami i pracować z nimi w celu 
osiągnięcia ich strategicznych celów równości i różnorodności:  
 

- Propagować równe możliwości aby zapewniać różnorodność i 
rozwój pracowników na wszystkich szczeblach w celu lepszego 
odzwierciedlenia naszych odbiorców. 
- Dostarczać wysokiej jakości programów, które precyzyjnie i 
autentycznie odzwierciedlają współczesną Wielką Brytanię. 
- Nawiązywać kontakt z odbiorcami, w tym także z tymi 
niedostatecznie obsługiwanymi, aby informować o jakości i 
kierunku naszych treści.  
- Osiągać systematyczne i spójne uwzględnienie równości i 
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różnorodności w obrębie procesów planowania i przeglądu BBC i 
wypełniać swoje cele i obowiązki publiczne. 
Ich wizja różnorodności wymaga od wszystkich pracowników i - co 
najważniejsze - wszystkich menedżerów, aby rozumieli swoją rolę i 
odpowiedzialność w pomaganiu BBC w osiąganiu celów. 
Ich misją jest dostarczanie wysokiej jakości - podejmowanie 
wysiłku, aby zapewniać jakość i wartość dla wszystkich odbiorców 
gwarantuje, że różnorodność pozostaje w centrum naszej uwagi. 
 

Wyniki 

Choć nowa strategia daje BBC wyraźny kierunek, w przeszłości 
mieli oni pewne wyraźne sukcesy w identyfikowaniu problemów i 
wprowadzania zmian na lepsze, w tym: 
 

- Ich program stażu dla osób niepełnosprawnych oferuje 
krótkoterminowe płatne praktyki zawodowe. 
- Schematy pracy w BBC są kierowane do ludzi z szerokiej gamy 
środowisk - na przykład Praktyki BBC 2012 oferują możliwości 
ludziom z sześciu olimpijskich gmin, a BBC Północ ogłosiła 
niedawno swój nowy program praktyk zawodowych dla 100 
młodych ludzi z obszaru Greater Manchester.  
- Prowadzą oni Program Stażystów Dziennikarstwa i Bazę Talentów 
Dziennikarskich (dla już przeszkolonych dziennikarzy) w celu 
zwiększenia różnorodności wśród dziennikarzy. 
- Przyjrzeli się dogłębnie sposobom przedstawiania i integracji 
odbiorców z grona lesbijek, gejów i osób biseksualnych (LGB). 
Zlecono bezprecedensowe badania publiczności oraz konsultacje 
społeczne, a zalecenia są realizowane. 
  

Odniesienia 

- Analiza VMOST 
- Strategia różnorodności BBC 

 

Więcej źródeł  
 

  

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 

Otwarta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://downloads.bbc.co.uk/diversity/pdf/Diversity_strategy_110523.pdf
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3.3. Narzędzia do wspierania 
zadania 3 

Wdrażanie strategii i 
programów różnorodności 
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3.3.1. Narzędzie: Etapy działania 
 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

1 
Etapy działania Zadanie 3: Wdrażanie strategii i programów 

różnorodności 

 

 
  

Cel 

Etap działania odnosi się do konkretnych wysiłków na rzecz realizacji celów organizacji. 
Etapy działania stanowią szczegółowe elementy planu działania. Powinny one być 
konkretne i wyczerpujące. Każdy etap działania powinien wyjaśniać: 
 

- Co się stanie? 
- Ile tych działań wystąpi, lub do jakiego stopnia? 
- Kto będzie wykonywać te czynności? 
- Kiedy te działania będą miały miejsce i jak długo potrwają? 
- Jakie zasoby (finansowe i kadrowe) są potrzebne? 

  

Korzyści 

Przewidywanie przyszłości daje nam uczucie kontroli, prawda? To jest główny powód, dla 
którego identyfikowanie etapów działania jest bardzo ważne. Organizacja może zostać 
przygotowana do następnego etapu. Pozostałe powody to: 
 

- Skupienie się na szczegółach, które muszą wystąpić, aby odnieść sukces w misji. 
- Podjęcie decyzji w sprawie skutecznych sposobów osiągnięcia celu. 
- Umożliwienie wielu ludziom myślenia w sposób uporządkowany. 
- Oszczędność czasu i zasobów na dłuższą metę: dobrze zorganizowany, przemyślany 

plan działania bardzo ułatwia organizacji wiele spraw. 
  

Jak tego używać 

Krok 1 
Określić, w czym grupa jest naprawdę dobra jako całość i 
indywidualnie. Czy jest ktoś, kto może zająć się tą kwestią, jak 
własną? 

Krok 2 
Przeprowadzić burzę mózgów w poszukiwaniu różnych, 
konkretnych sposobów wykorzystania mocnych stron do 
przeprowadzenia zmian, na które zdecydowała się organizacja. 

Krok 3 

Rozważmy możliwe bariery dla realizacji proponowanych zmian i 
możliwe sposoby usunięcia tych barier. 
Niektóre pytania mogą dotyczyć: 
- Czy mamy wystarczającą ilość pieniędzy na realizację 
proponowanych etapów działania? (Czy możemy ubiegać się o 
jakieś dotacje?) 
- Czy mamy wystarczającą ilość siły roboczej? (Czy możemy 
zatrudnić więcej wolontariuszy?) 
- Czy mamy dość czasu, aby przeprowadzić te zmiany? 
- Czy te etapy działania są czymś, czym ludzie mogą być 
podekscytowani? 
- Jakiego rodzaju oporu możemy się spodziewać, jeśli wdrożymy 
nasz plan w życie? Czy istnieją sposoby, aby to obejść? 
 



 

 

29 

Krok 4 

Przeprowadzić burzę mózgów w poszukiwaniu sposobów (etapów 
działania), aby wdrożyć proponowane zmiany w każdym z 
sektorów, które zostały wybrane. 
Ważne jest, aby ktoś robił dobre notatki! Ponownie upewnić się, że 
każdy etap działania obejmuje: 
- Co się stanie? 
- Ile tych działań wystąpi, lub do jakiego stopnia? 
- Kto będzie wprowadzać te zmiany? 
- Kiedy te zmiany będą miały miejsce i jak długo potrwają? 
- Jakie zasoby(pieniądze, personel) są potrzebne do wprowadzenia 
tych zmian? 
  

Krok 5 
Ustalić ostateczną listę etapów działania dla każdego sektora 
wspólnoty w oparciu o pomysły, pochodzące z burzy mózgów. 
  

Przykład/Studiu
m przypadku 

Organizacja Samuel Merritt University 

Opis 

Obszar zainteresowania: Rozwój zaangażowanego i świadomego 
przywództwa 
- Opracowanie i wdrożenie programu o szerokim zasięgu z 
udziałem co najmniej dwóch miejscowych kościołów, które 
gromadzą niedostatecznie reprezentowane społeczności 
mniejszościowe 
 

Obszar zainteresowania: Ocena i poprawa atmosfery kampusu 
- Wdrożenie kwartalnego cyklu warsztatów koncentrujących się na 
kompetencjach kulturowych, sprawiedliwych praktykach, 
zachowaniach sprzyjających integracji i zaangażowaniu 
różnorodności. 
- Wdrożenie prezentacji sztuki specyficznej dla 
różnorodności/motywów kulturowych we współpracy ze 
studentami.  
- Opracowanie internetowego seminarium skupiającego 
studentów/pracowników/wykładowców na istniejącej polityce, 
procedurach i zgłaszanie problemów dotyczących równości, 
niedyskryminacji i przeciwdziałania molestowaniu 
 

Obszar zainteresowania: Rekrutacja, zachowanie i kształcenie 
zróżnicowanej puli studentów 
- Śledzenie i zgłaszanie liczby wnioskujących przez proces 
przyjmowania populacji docelowej w porównaniu do danych 
krajowych zgodnie z programem akademickim. 
- Śledzenie i zgłaszanie przyjętych studentów w populacji 
docelowej w porównaniu do danych krajowych zgodnie z 
programem akademickim. 
- Śledzenie i zgłaszanie kandydatów z agencji i partnerstw 
społecznych. 
- Śledzenie i zgłaszanie obecności przedstawicieli wybranych 
populacji na imprezach regionalnych i krajowych. 
- Śledzenie i zgłaszanie działań rekrutacyjnych i komunikacja z 
lokalnymi szkołami i uczelniami, które mają wyższy odsetek 
wybranych populacji. 
- Uzgodnienie celów różnorodności i rekrutacji z udziałem 
programu akademickiego i regionalnych agencji akredytacyjnych, 
Narodowego Instytutu Zdrowia i Administracji Zasobów Opieki 
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Zdrowotnej, strategicznych celów SMU i przepisów stanowych i 
federalnych.  
- Ocena i wdrażanie polityki rekrutacji/programów/procesów, 
które będą wspierać i utrzymywać docelowe populacje, w tym NCV 
w partnerstwie z programami akademickimi. 
- Wdrożenie rekrutacyjnych stron www i komunikacji 
multimedialnej, aby wspierać i podtrzymywać zainteresowanie u 
docelowych grup aplikantów, co koreluje ze strategią 
marketingową SMU 
 
 
 
 

Obszar zainteresowania: Poprawa różnorodności w programie 
akademickim 
- Opracowanie Szkolenia Sprawiedliwości Społecznej dotyczącego 
sprawiedliwego postępowania i komunikacji. 
- Opracowanie i rozpowszechnianie listy 10-20 kluczowych 
terminów stosowanych w pracy w zakresie różnorodności i 
integracji.  
- Opracowanie i wdrożenie serii "TED Talks" na temat 
sprawiedliwości społecznej, oferowanych za pośrednictwem 
różnych mediów lub rozsyłanie zaproszeń na Szkolenia/Webinaria 
informacyjne dotyczące sprawiedliwości społecznej 
 

Wyniki 

Pożądane efekty obejmują:  
 

- Znaczący wzrost liczby wykładowców i studentów pochodzenia 
afro-amerykańskiego i latynoskiego.  
- Poziom wykonawczy i zarządzania, odzwierciedlający 
różnorodność regionalnych i lokalnych zasobów talentów; i 
przywództwo, które jest kompetentne kulturowo. 
- Lokalne, regionalne i ogólnokrajowe zmniejszanie różnic 
zdrowotnych poprzez edukację zróżnicowanych i kulturowo 
kompetentnych pracowników służby zdrowia oraz rozwijanie 
możliwości instytucji w zakresie innowacji poprzez wykorzystanie 
różnic i odkrywania kombinacji zawodów, perspektyw i kultur. 
 

Odniesienia 
- Identyfikacja etapów działania 
- Samuel Merrit University 

 

Więcej źródeł  
 

   

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Otwarta 

 
  

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/identify-action-steps/main
http://www.samuelmerritt.edu/kc_upload/files/SMU_Diversity_Action_Plan_Action_Steps_SF_July_2013(1).pdf
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3.3.2. Narzędzie: Zasady przewodnie 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

2 
Zasady przewodnie Zadanie 3: Wdrażanie strategii i programów 

różnorodności 

 

Cel 

Wdrażanie różnorodności w postaci dziesięciu zasad przewodnich można zastosować w 
organizacjach, które chcą budować bardziej zróżnicowaną kadrę. Ma to na celu działanie 
jako praktyczny przewodnik dla menedżerów i praktyków różnorodności w różnego 
rodzaju firmach. 

Korzyści 

 Zasady przewodnie pokazują że, skuteczne zmiany w organizacjach wymagają 
systematycznego podejścia, gdzie polityka i praktyki pochodzą/są zmieniane na 
podstawie wiarygodnych danych wyjściowych: bez odpowiednich danych, polityka będzie 
bez znaczenia, a w najgorszym razie bezcelowa, ponieważ nie dostarczy dowodów 
wystąpienia pożądanego wyniku. 

Jak tego używać 

Krok 1 

Wizja i przywództwo: Starsi liderzy wykazują ciągłe zaangażowanie 
w uwzględnianiu różnorodności poprzez zapewnienie 
odpowiednich polityk, praktyk, metryki i planów działania. Ciągłe 
zobowiązanie jest także wykazywane poprzez częstą i spójną 
komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w kwestii osiągnięć 
organizacji pod kątem publikowanych planów działania.  
  

Krok 2 

Dobrze zdefiniowana analiza biznesowa: Kwestia różnorodności 
stanowi integralną część strategicznego programu planowania 
biznesowego - a nie coś, co "miło jest mieć", być może przede 
wszystkim dla firm z sektora prywatnego, które uczestniczą w 
przetargach w sektorze publicznym. W sektorze publicznym 
"argument skuteczności" czyli zapewnienie różnorodności siły 
roboczej odpowiadającej różnorodności osób korzystających z 
usług, jest chyba bardziej kluczowym czynnikiem. 
 

Krok 3 

Firmowe polityki promujące różnorodność: Ogólna polityka 
różnorodności jest wspierana przez zmiany w innych politykach 
organizacyjnych, np.  zasady rekrutacji, wynagradzania, elastyczna 
równowaga pomiędzy pracą i życiem, zarządzanie wydajnością, 
zarządzanie karierą i retencja. 
 

Krok 4 

Edukacja, szkolenia i budowanie wiedzy: Ciągłe zaangażowanie w 
edukację i szkolenia dla wszystkich pracowników w celu zmiany 
zachowania i rozwijania praktyk organizacyjnych. 
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Krok 5 

Sprzyjające praktyki pracy i kultura organizacyjna: Miejsce pracy, 
które jest otwarte i przyjazne dla ludzi z różnych środowisk, a także 
może wskazać dobre przykłady realizacji różnych rodzajów 
elastycznych form pracy. 

Krok 6 

Przejrzyste praktyki rekrutacji i rozwoju zawodowego: 
Zaangażowanie w zmianę praktyk rekrutacji i promocji, tak aby 
kobiety i inne osoby z różnych środowisk były w stanie rozwijać 
karierę w sposób satysfakcjonujący. 
 

Krok 7 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Rozwijane są relacje z 
szeregiem instytucji partnerskich, aby promować ideę 
różnorodności, używając tego jako sposobu dalszego rozwijania 
wewnętrznej wiedzy i możliwości. 
 

Krok 8 

Ukierunkowany zasięg i poszarzenie sieci rekrutacji: Zasoby (czas, 
energia i pieniądze) są inwestowane w rozwój świadomości o 
zmieniającym się charakterze i możliwościach w sektorze ITEC i 
zachęcanie młodych dziewcząt i kobiet w każdym wieku do 
rozwoju kariery w ITEC. 
 

Krok 9 

Zarządzanie dostawcami: Obecni i przyszli dostawcy rozumieją 
program różnorodności organizacji, a organizacja zapewnia, że 
dostawcy dostosują swoje praktyki w odpowiedni sposób. 
 

Krok 10 

Monitorowanie, poprawa i dzielenie się sukcesem: Demonstracja 
przywiązania do zbierania danych ilościowych i jakościowych w 
celu monitorowania postępów na drodze do różnorodności, 
wykorzystując to jako sposób dalszego opracowywania zasad i 
procedur. 
 

Przykład/Studiu
m przypadku 

Organizacja Siemens 

Działają w krajach o różnych strukturach społecznych, niektóre z nich są bardzo 
jednorodne, inne zaś bardziej zróżnicowane. 

Niezależnie od tej różnorodności, promują ją we wszystkich swoich zakładach na całym 
świecie. Różnice kulturowe między pracownikami z różnych środowisk i narodowości 
wzbogacają naszą organizację, w tym centralę firmy oraz siedziby grup i jednostek 
zależnych. Jedynymi warunkami wstępnymi zatrudnienia są kwalifikacje i wydajność 
wykonywania odpowiednich zadań. 

W krajach lub obszarach metropolitalnych z różnymi grupami rasowymi, kulturowymi, 
religijnymi i etnicznymi, rekrutują osoby, reprezentujące wszystkie wymiary 
różnorodności. Motywują ich do realizacji swojego pełnego potencjału poprzez 
zapewnienie równych szans dla rozwoju osobistego i zawodowego. 

Wyższe kierownictwo grup i jednostek regionalnych na całym świecie będzie publicznie 
utożsamiać się i promować różnorodność. 

Promowanie i zarządzanie różnorodnością będzie zintegrowane w systemach zarządzania 
i przywództwa oraz szkoleniach w zakresie zarządzania. Menedżerowie, którzy z 
powodzeniem osiągają i zarządzają różnorodnością będą odnajdywani i rozwijani. 
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Promowanie i zarządzanie różnorodnością nie jest jednorazową inicjatywą. Jest to proces 
ciągłego doskonalenia, który musi reagować na informacje zwrotne od pracowników i 
innych interesariuszy. 
Środowisko pracy jest otwarte i umożliwia integrację. Wspierają świadomość i wrażliwość 
pod względem różnorodności. Organizacja reaguje na różnorodne oczekiwania 
pracowników, wliczając równowagę między pracą a życiem prywatnym. 
Ponadto nie toleruje się dyskryminacji ani molestowania w jakiejkolwiek formie. Jeśli w 
społeczeństwie istnieje problem dyskryminacji osób lub grup, to nie może on być 
utrwalany w zakładach firmy. 

Odniesienia 

- Wdrażanie polityki różnorodności – Zasady przewodnie / 
http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-
policies-guiding-principles / 

- Wytyczne polityki różnorodności Siemens / 
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-
framework/diversity_guidelines_e.pdf / 
 

 

Więcej źródeł 
  

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 

Otwarta 

  

http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-policies-guiding-principles /
http://www.raeng.org.uk/publications/other/implementing-diversity-policies-guiding-principles /
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-framework/diversity_guidelines_e.pdf /
http://www.siemens.com/about/sustainability/pool/cr-framework/diversity_guidelines_e.pdf /
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3.3.3. Narzędzie: Lista kontrolna wdrażania zarządzania różnorodnością 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

3 
Lista kontrolna wdrażania 

zarządzania różnorodnością 
Zadanie 3: Wdrażanie strategii i programów 

różnorodności 

  

 

Cel 

Lista kontrolna ma na celu służyć jako narzędzie wsparcia dla dobrowolnego wdrażania 
różnorodności i integracji w firmach. Podmioty publiczne również mogą skorzystać z 
większości zawartości. Ma ona być impulsem do sprawdzania, poszerzania, pogłębiania 
lub optymalizowania istniejącego podejścia do różnorodności i integracji. Dlatego lista 
stanowi ramy dla wdrażania zarządzania różnorodnością w różnych ramach czasowych i 
dla szeregu różnych funkcji korporacyjnych. Przedstawia również pomysły na rzecz 
trwałej integracji i kontroli/monitorowania zarządzania różnorodnością jako ciągłego 
zadania. 
 

Korzyści 

Komisja Europejska zachęca pracodawców do bardziej zdecydowanego wprowadzenia 
zarządzania różnorodnością do swoich strategicznych programów biznesowych oraz w 
ciągu ostatnich kilku lat wspierała różne działania, aby osiągnąć ten cel w UE. Jednym z 
rezultatów projektu jest  Europejska Lista Kontrolna Zarządzania Różnorodnością, która 
ma prowadzić ekspertów w firmach przez proces (ponownej) oceny swoich programów 
różnorodności, tak aby mogli zbudować pełniejszy obraz i zaprojektować bardziej 
całościową strategię wspierania integracji. 
Lista ta opiera się na kwestionariuszu, który został pierwotnie zaprojektowany jako 
podstawowy element narzędzia porównawczego, aby zachęcić przedsiębiorstwa do 
porównania swoich działań i postępów. 
 

Jak tego używać 

Krok 1 

Przejrzeć krótkie wstępy na początku każdej sekcji, aby 
zdecydować, czy dana sekcja będzie miała znaczenie w danej chwili 
lub później. 
 

Krok 2 

Rozważyć każdą pozycję jako samodzielny element, a nie 
dodatkowe poziomy szczegółów, które mogą być stosowane w 
pierwszym lub w późniejszym etapie. 
 

Krok 3 

Należy pamiętać, że lista kontrolna sugeruje realizację większości 
działań we wszystkich wymiarach różnorodności, podczas gdy 
organizacja może zaplanować to w dłuższym okresie czasu. 
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Krok 4 

Należy rozumieć, że ze względu na politykę UE, płeć jest osadzona 
w każdym elemencie listy kontrolnej, co sugeruje, że wszystkie 
działania organizacyjne obejmują potrzeby i perspektywy kobiet i 
mężczyzn. 
 

Krok 5 

Zastosować listę kontrolną raz w roku lub co dwa lata, np. w 
ramach corocznego procesu planowania lub przeglądu organizacji, 
mającego na celu stopniowe poszerzanie i/lub pogłębianie 
podejścia do różnorodności i integracji. 
 

Przykład/Studiu
m przypadku 

Organizacja 
Firma spożywcza - Czechy  

(zatrudniająca około 70 osób) 

Opis 

Koncepcja różnorodności obejmuje wszelkie różnice między 
jednostkami, a firma stosuje się do niej w miejscu pracy. 
Zarządzanie różnorodnością w firmie wiąże się z rozwijaniem i 
realizacją strategii integracyjnych, dzięki którym grono 
zróżnicowanych osób jest integrowane w dynamiczną siłę roboczą. 
Na początku skupiliśmy się na podejściu menedżerów w organizacji 
i przekonaniu ich o zaletach aktywnego zarządzania 
różnorodnością. Jest to kluczowy punkt. 
 

Wyniki 

Lista kontrolna zarządzania różnorodnością daje firmie ogólne 
pojęcie, jak różnorodność może być realizowana. W firmie 
wybrano niektóre elementy różnorodności, które są ważne i 
istotne dla firmy. 
Po wyborze obszarów, skupiono się na nich i opracowano 
stosowne dla nich programy.  
Po roku oceniono programy korzystając z listy kontrolnej i 
opublikowano wyniki wewnątrz firmy.  
Najważniejsze wyniki są następujące: podniesienie świadomości na 
temat  różnorodności, ustanowienie programów, zaangażowanie 
zarządu. 
 

Odniesienia 
- Lista kontrolna wdrażania zarządzania różnorodnością 

- Przegląd zarządzania różnorodnością 

- Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy 
 

Więcej źródeł  
 

   

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Komisja Europejska 

 

 

 
  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/checklist_diversitymanagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf
http://www.charta-der-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/beispieldateien/Downloads/managing_diversity_atwork_en.pdf
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3.4. Narzędzia do wspierania 
zadania 4 

Projektowanie i wdrażanie 
szkoleń i eventów w 

dziedzinie różnorodności    
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3.4.1. Narzędzie: Lista kontrolna planowania szkoleń o różnorodności 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

1 
Planowanie szkoleń o 

różnorodności - Wytyczne 
Zadanie 4: Projektowanie i wdrażanie 

szkoleń i eventów w dziedzinie 
różnorodności (w firmie) 

 

Cel 

Szkolenie o różnorodności w pozytywny sposób wpływa na miejsca pracy. Szkolenie o 
różnorodności jest ogólnym terminem, który obejmuje wiele rodzajów działalności, od 
wykładów poprzez filmy, po odgrywanie ról. 
Instruktażowe metody dostarczania informacji szkoleniowej o różnorodności i 
podnoszenia świadomości na temat problemów związanych z niezrozumieniem lub 
nieprawidłowym działaniem na rzecz różnorodności, albo na odwrót, korzyści płynących z 
"przyjaznych różnorodności" zachowań i zasad.  
Wszelkie szkolenia o różnorodności powinny mieć jasne teoretyczne uzasadnienie dla 
przewidywań dotyczących realizacji i wyników: dla kogo, kiedy, jak długo, jakimi 
metodami i w jakim celu.  
Trenerzy kompetentni w kwestii różnorodności powinni wybrać treści i materiały, które 
nie przedstawiają ani nie przekazują jakichkolwiek stereotypów kulturowych, lub których 
stereotypowe wyobrażenie można stosować do krytycznej refleksji z uczestnikami.  
Ponadto, treść i tematy powinny być dobrane w taki sposób, aby oferowały punkty 
odniesienia dla wszystkich uczestników (z odniesieniami do ich codziennego życia), jak 
również szerokie możliwości identyfikacji. Materiały powinny zawierać także punkt 
wyjścia do dyskusji na temat wzorców i struktur dyskryminacji. 
Wytyczne te wspierają planowanie i skuteczną ocenę szkoleń w zakresie różnorodności.   
  

Korzyści 

Wytyczne szkolenia o różnorodności pomogą prowadzącym szkolenia w przygotowaniu 
skutecznych warsztatów szkoleniowych o różnorodności.  Uwaga: najważniejszym 
narzędziem w każdym szkoleniu o różnorodności jest sam trener.   
  

Jak tego używać Krok 1 

Podstawy sukcesu każdego szkolenia o różnorodności (Schwarz-
Woelzl 2005): 
- Szkolenie samo w sobie, nawet jeśli jest realizowane w sposób 
doskonały, nie może wywołać zmiany. 
- Ważne jest, aby określić odpowiednie potrzeby szkoleniowe - 
szkolenia powinny być dostosowane. 
- Jeśli chodzi o postawy, wartości i reguły zachowania, nigdy nie ma 
rzeczy "prawdziwych i nieprawdziwych", raczej "jedno i drugie".  
- Szkolenia przeznaczone jedynie dla grupy dominującej stwarzają 
wrażenie, że złe zachowanie istnieje jedynie w tej grupie, podczas 
gdy wszystkie inne grupy wykazują pozytywne zachowania.   
- Zespół trenerów powinien być również tak różnorodny, jak to 
możliwe. 
- Zespół trenerów powinien składać się z osób z firmy jak i spoza 
niej: Trener związany z firmą zna sytuację w firmie, natomiast 
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osoba z zewnątrz jest mniej zaślepiona rutyną i bardziej zdolna do 
oceny kwestii w sposób bardziej obiektywny.  
- Trenerzy różnorodności muszą być wysoko wykwalifikowani w 
kwestii antydyskryminacyjnych metod pracy i zarządzania 
konfliktami, a także potrzebują głębokiej wiedzy o rozwoju 
organizacyjnym i dynamice grupy. Muszą być w stanie dostosować 
swoje metody do różnego poziomu aspiracji uczestników i potrzeb 
grup, które są (potencjalnie lub w rzeczywistości) w niekorzystnej 
sytuacji. 
- Doświadczenie edukacyjne powinno być rejestrowane w sposób 
systematyczny i publikowane w czasopismach lub dziennikach. 
- Dobrym narzędziem motywowania pracowników mogą być 
zawody, pozwalające na rejestrowanie swoich doświadczeń 
podczas procesu uczenia się w formie esejów, utworów 
muzycznych lub filmów.   
  

Krok 2 

Sprawdzanie organizacji (adaptacja Gardenswartz & Rowe, 1994) 

- Czy różnorodność jest postrzegana i rozumiana jako kluczowa dla 

działalności?  

- Czy występuje najwyższy poziom zrozumienia sposobu, w jaki 

różnorodność łączy się z celami strategicznymi organizacji?  

- Czy istnieje zaangażowanie na poziomie wykonawczym, aby 

zmienić niezbędne systemy i polityki? 

- Czy istnieje kompleksowy plan różnorodności w organizacji 

szkoleń, gdzie różnorodność jest częścią większego wysiłku?  

Krok 3 

Sprawdzanie wstępnego planowania (adaptacja Gardenswartz & 
Rowe, 1994) 
- Czy materiały promocyjne dotyczące szkolenia podkreślają 
korzyści dla wszystkich uczestników? 
- Z punktu widzenia czasu, czy szkolenie odbywa się w taki sposób, 
że nie przewiduje się żadnych przerw? 
- Czy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin także 
biorą w nim udział?  
- Czy lokalizacja szkolenia jest korzystna dla nauki?  
- Czy istnieją dane na temat wymogów szkoleniowych? Czy 
konieczność szkolenia została jasno zdefiniowana? 
- Czy skład uczestników jest różnorodny? 
   

Krok 4 

Ważne względy w procesie definiowania treści szkoleniowych 
(Mosberger, R. i in. 2009)  
- Które z różnych wymiarów różnorodności są obecne w szkoleniu? 
- Jakie różnice i podobieństwa istnieją między przedstawicielami 
różnych aspektów różnorodności?  
- Czy te różnice i podobieństwa wpływają na szkolenie? 
- Co należy zrobić, aby promować dobre stosunki? 
- Jakie konflikty mogą się pojawić i jak można je zażegnać?  
- Jakie kwestie prawne i społeczne są obecne wśród uczestników? 
- Czy istnieją różne podejścia i różne postawy dotyczące tematów 
pracy, rodziny i edukacji? 
- Czy uczestnicy z wszystkich kultur mają podobne poczucie, że ich 
pełen potencjał jest uaktywniany i wspierany? 
- Czy zespoły o wyższym poziomie różnorodności są bardziej 
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produktywne niż te kulturowo jednorodne, lub na odwrót?  
- Czy niektóre grupy mają większe szanse na integrację w ( 
ogólnokrajowym) rynku pracy? 
  

Krok 5 

Program sesji treningowej (adaptacja Gardenswartz & Rowe, 
1994) 
- Czy cele sesji są wyraźnie przekazywane uczestnikom na 
początku? 
- Czy cele kształcenia są adekwatne do potrzeb i problemów 
uczestników?  
- Czy na początku sesji planuje się szybkie, celowe, przygotowanie 
koncentrujące? 
- Czy istnieje wiele działań i ugrupowań? 
- Czy stosuje się jakiekolwiek metody pracy w parach lub w 
grupach w celu zwiększenia komfortu, bezpieczeństwa i 
współpracy między współpracownikami?  
- Czy przeznaczono wystarczająco dużo czasu dla uczestników do 
przetwarzania informacji i podzielenia się swoimi reakcjami? 
- Czy kładzie się nacisk na zastosowanie szkolenia do rzeczywistych 
sytuacji w miejscu pracy?  
  

 Krok 6  

Ocena i zakończenie (adaptacja Gardenswartz & Rowe, 1994) 
- Czy istnieje okazja dla uczestników do dzielenia się swoimi 
spostrzeżeniami, uczenia się, i wyciągania wniosków?  
- Czy uczestników prosi się o informacje zwrotne na temat sesji?  

Przykład/Studium 
przypadku 

Organizacja 
Projekt "Zarządzanie różnorodnością - Empowerment durch 

Vielfalt" 

Opis 

Projekt "Zarządzanie różnorodnością - Empowerment durch 
Vielfalt" został utworzony w ramach programu EQUAL i był 
realizowany w okresie od września 2002 do sierpnia 2005r. W 
ramach projektu został opracowany podręcznik dotyczący 
wdrażania zarządzania różnorodnością. 
  

Lista kontrolna opisana w tych zadaniach została opracowana lub 
dostosowana w ramach projektu "Zarządzanie różnorodnością: 
Empowerment durch Vielfalt". Wszystkie części tej listy zostały z 
powodzeniem przetestowane w pięciu pilotażowych organizacjach 
w ramach wyżej wymienionego projektu. 
  

Wyniki 

Trenerzy różnorodności w ramach projektu zweryfikowali 
użyteczność listy kontrolnej. 
 

Tak czy inaczej, należy pamiętać, że szkolenia mające na celu 
zmianę postaw i zachowań muszą być osadzone w ramach 
kompleksowego procesu. Pojedyncze działania szkoleniowe nie 
przyniosą pożądanych rezultatów. 
  

Odniesienie  

- Schwarz-Woelzl, M. (2005): Der Vielfalt eine Chance geben. 
Wegweiser für Managing Diversity im Betrieb. 

- Mosberger, B.; Steiner, K; Denkmayr, E.-M.; Haas, Ch.; Haydn, 
F.; Leuprecht, E. (2009): Praxishandbuch. Methoden in der 
Berufs- und Arbeitsmarktorientierung im multikulturellen 
Kontext. 

  

 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
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Więcej źródeł 

- Gardenswartz, L. & Rowe, A. (1994): Podręcznik Zarządzania 
Różnorodnością. Kompletny zbiór list kontrolnych, działań i 
wskazówek. Mc Graw Hill.  

 

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Listy kontrolne autorów odniesienia I i III są źródłami open source. Listy kontrolne 
autorów odniesienia II zostały przystosowane do tego narzędzia.  

 
 

3.4.2. Narzędzie: Euro Rail à la carte 
 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

2 
Euro Rail à la carte Zadanie 4: Projektowanie i wdrażanie 

szkoleń i eventów w dziedzinie 
różnorodności (w firmie) 

 

 
  

Cel 

W złożonym świecie, dzielenie ludzi na kategorie sprawnie ułatwia 
orientację.  Stereotypy stanowią również uproszczenie, uogólnienie i na pewno nadają 
znaczenie, klasyfikując ludzi w "szufladkach". Jednakże, wpływają również na nasze 
postrzeganie i działania, ponieważ są one związane z przekonaniem, że pewne cechy, 
zdolności i rodzaje zachowań są dla danej grupy ludzi typowe i "naturalne". 
Wyprowadzenie nierównych oceny hierarchicznych z powodu przypisywania ludziom 
pewnych cech i właściwości jest problematyczne. Ponadto, nie są już dostrzegane 
indywidualne różnice pomiędzy członkami grupy; osądy ludzi stają się zniekształcone, a 
nierówności są powielane. 
Refleksja nad własnymi stereotypami i wyobrażeniami jest ważnym krokiem, który należy 
podjąć w ramach każdego projektu różnorodności. 
 
"Euro Rail à la carte" to ćwiczenie, które służy analizie własnych stereotypów i 
uprzedzeń. 
 

Korzyści 

Zgodnie z mottem "W różnorodności nie chodzi o innych - chodzi o Ciebie", to ćwiczenie 
może przyczynić się do ustanowienia otoczenia opartego na szacunku w miejscu pracy. 
To ćwiczenie daje nam obszerny materiał do dyskusji o naszych uprzedzeniach w życiu 
codziennym. Ze względu na swoją elastyczność, ćwiczenie to bardzo dobrze nadaje się do 
adaptacji do różnych sytuacji i doświadczeń grup docelowych (narodowości, konflikty, 
istniejące problemy, itp.) 
 
 
 



 

 

41 

Jak tego używać 

Krok 1 

Procedura: 
Wyobraź sobie, że udajesz się na wycieczkę pociągiem i 
otrzymujesz opisy potencjalnych towarzyszy podróży. Teraz należy 
zdecydować, z kim wolisz podróżować, a których towarzyszy 
podróży wolisz unikać.  

Krok 2 

Poniższy scenariusz jest dystrybuowany wśród uczestników. 
Uczestnicy wybierają trzy osoby według własnego wyboru spośród 
17 wskazanych osób. Później mogą utworzyć małe grupy dla 
omówienia przykładów i opracowania rozwiązania zespołu. 
Scenariusz: Wybierasz się w tygodniową podróż z Lizbony do 
Moskwy z "Deer Valley Express". Podróżujesz w wagonie 
sypialnym, który musisz dzielić się z trzema nieznajomymi. Które z 
niżej wymienionych osób wolisz wybrać jako towarzyszy podróży? 
 
-   Serbski żołnierz z Bośni. 
- Otyły szwajcarski bankier. 
- Włoski DJ, który wydaje się być dość bogaty. 
- Afrykańska kobieta, sprzedająca wyroby skórzane. 
- Młody artysta, który jest nosicielem wirusa HIV. 
- Węgierski Cygan, który właśnie został zwolniony z więzienia. 
- Baskijski nacjonalista, który regularnie podróżuje do Moskwy. 
- Niemiecki raper, który prowadzi bardzo alternatywny styl życia. 
- Niewidomy akordeonista z Austrii. 
- Student z Ukrainy, który nie chce jechać do domu. 
- Starsza Rumunka, która nie posiada wizy i podróżuje z rocznym 

dzieckiem. 
- Radykalna holenderska feministka. 
- Pijany skinhead ze Szwecji. 
- Zapaśnik z Belfastu, który jest w drodze na mecz piłki nożnej. 
- Polska prostytutka z Berlina. 
- Francuski rolnik, który zna tylko swój język ojczysty i wiezie kosz 

pełen bardzo intensywnie pachnących serów. 
- Kurdyjski uchodźca, który mieszka w Niemczech i właśnie wrócił 

z Libii. 
 

Uczestnicy muszą zdecydować, z kim wolą podróżować, a których 
towarzyszy podróży woleliby unikać. To ćwiczenie zapewnia 
kompleksowy materiał do debaty na temat uprzedzeń, z którymi 
spotykamy się na dzień. 
 

Krok 3 

Instruktaż końcowy: 
- Czy ktoś już doświadczył podobnej sytuacji? 
- Czy decyzja była trudna? 
- Jakie czynniki zdecydowały o Twojej decyzji? 
- Jakie uprzedzenia wzbudziło w Tobie to ćwiczenie? 
- Skąd pochodzą te wyobrażenia/uprzedzenia? 
- Jak by to było, gdyby nikt nie chciał dzielić przedziału z Tobą? 
  

Wskazówki  

Istnieją podobne ćwiczenia, w których uczestnik zamieszkuje dom z 
różnymi sąsiadami, zostaje rozbitkiem z różnymi ludźmi na wyspie 
lub ma na przykład podwieźć autostopowicza. 
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Przykład/Studium 
przypadku 

Organizacja 
 

ÖGB 
(Organizacja związków zawodowych w Austrii) 

Opis 

W ramach seminariów świadczonych przez trenerów ÖGB 
ujawniono, że często wyrażane są stereotypy i uprzedzenia, a 
trenerzy nie posiadają niezbędnych umiejętności, aby odpowiednio 
działać w takich sytuacjach. Dlatego ÖGB i austriacka Izba Pracy 
opracowała projekt "Pakiet przeciwdziałania rasizmowi", aby 
dostarczyć trenerom wiedzy, metod i materiałów szkoleniowych 
związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji. 
 
"Pakiet przeciwdziałania rasizmowi" (z niemieckiego: 
“Antirassismuskoffer”) to zestaw ćwiczeń opracowanych przez 
trenerów związkowych. Opracowanie ćwiczeń było wspierane 
przez organizacje społeczne działające w dziedzinie praw człowieka 
i przeciwdziałania rasizmowi. 
 

Tematyka ćwiczeń obejmuje: stereotypy, uprzedzenia, 
nierówności, wielokulturowość, wartości i różnorodność. 
 

Wyniki 

Ćwiczenie to zostało opracowane, przetestowane i sprawdzone 
przez wielu trenerów, którzy są częścią systemu kształcenia 
zawodowego przewidzianego przez związki. Ćwiczenie zaleca się w 
przypadku refleksji nad własnymi stereotypami i uprzedzeniami. 
 

Odniesienia 

- Antirassismuskoffer (pakiet przeciwdziałania rasizmowi) (dostępny po 
niemiecku) 

 

 
  

Więcej źródeł 
 

Ćwiczenie to można również znaleźć w:  
- Mosberger, B.; Steiner, K; Denkmayr, E.-M.; Haas, Ch.; Haydn, F.; 

Leuprecht, E. (2009): Praxishandbuch. Methoden in der Berufs- und 
Arbeitsmarktorientierung im multikulturellen Kontext. 

 

 
  

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Otwarta  

 
  

http://www.antirassismuskoffer.at/uebung/FULLVIEW/49/
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ams_mh_multikulti.pdf
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3.4.3. Narzędzie: Stereotypy – Socjometria, różnice i skale 
 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

3 
Socjometria - różnice, 
podobieństwa i skale 

Zadanie 4: Projektowanie i wdrażanie 
szkoleń i eventów w dziedzinie 

różnorodności (w firmie) 

 

Cel 

Socjometria jest metodą ilościową do pomiaru różnic, podobieństw i skali w obrębie 
danej grupy. Uczestnikom są zadawane szczegółowe pytania, w których oceniają się w 
zależności od swoich "odpowiedzi" i odpowiednio ustawiają się po różnych stronach lub 
w różnych kątach pokoju.  
Rodzaje skalowania obejmują: 
- Zgoda / odmowa (tak / nie) 
- Ocena (barometr) związana np. z: zadowoleniem, informacjami, potrzebami, 
zainteresowaniami itp. 
Typowe pytania (zwłaszcza podczas rozpoczynania tego ćwiczenia, a przed przejściem do 
pytań podstawowych) dotyczą wieku, pochodzenia geograficznego, grup zawodowych, 
sytuacji rodzinnej itp. 
 

Wymagane zasoby 
- Moderator ze zbiorem dobrze przygotowanych pytań. 

- Miejsce powinno zapewniać wystarczającą przestrzeń dla ruchu i procesów budowy 
grupy.  
  

Korzyści 

Pokazuje to, że każdy ma różnice ORAZ podobieństwa z innymi - jest inny ORAZ podobny 
do pozostałych. W tym kontekście, metoda ta pozwala przezwyciężać stereotypowe 
pojęcia takie jak "my i oni". Wykazuje, że wszyscy mają różne tożsamości i w tym samym 
czasie należą do określonych grup. Ponadto, uczestnicy poznają różnice i podobieństwa 
w sobie oraz w grupie, a także przekonują się, że wszystko to może się zmienić w każdej 
chwili. 
Spełnia to różne funkcje, takie jak aktywacja lub przełamanie lodów, a także podkreśla 
odrębność grup w grupie. 
- Jednakże dla wszystkich grup docelowych ruch fizyczny jest najbardziej potrzebny 

- Od 10 do 100 osób 
   

Jak tego używać 

Krok 1 Start od mniej emocjonalnych pytań.   

Krok 2 
Następnie przejdź do podstawowych pytań dotyczących sesji 
szkolenia o różnorodności.  

Krok 3 
Uczestnicy mogą również zostać poproszeni o zadanie 
odpowiedniego pytania pozostałym. 
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Krok 4 
Omów z grupą, co zaobserwowali. 
  

Wskazówki 
Od 4 do 6 kolejnych rund może wystarczyć. 
  

Przykład/Studium 
przypadku 

Organizacja 
 

Uniwersytet Austriacki 

 Opis 

Socjologom, którzy dopiero niedawno rozpoczęli pracę w naukach 
społecznych zaoferowano kurs podyplomowy. Kurs miał na celu 
rozwijanie umiejętności i kompetencji uczestników w obszarach, 
na których nie koncentrowała się edukacja na uczelni - np. 
zarządzanie projektami, pisanie wniosków itp. 
 

W sesji inauguracyjnej kursu, socjometrii użyto jako „lodołamacza” 
i w celu podniesienia świadomości uczestników na temat 
różnorodności grupy. 
Po pierwsze, uczestnikom zadano pytania dotyczące demografii, 
takie jak wiek, miejsce urodzenia itp. 
Następnie zadano pytania podkreślające różnorodność ich pracy i 
warunków ramowych: tło organizacyjne pracodawcy, dziedzina 
pracy, rodzaj projektów itp. 
 

 Wyniki 

Socjometria zwizualizowała różnorodność grupy - choć wszyscy 
uczestnicy mieli wspólne wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 
Był to punkt wyjścia dla uczestników do poznania siebie nawzajem 
i swojej pracy. 
 

Odniesienia - Gabriele Stöger & Edith Cerwenka (2010): weReurope The ICD-

Conference Design  

- Międzynarodowa sieć szkoleń o socjometrii 
 

Więcej źródeł  
 

  

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Otwarta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.wereurope.eu/download/ICD_Design/ICD-Design_EN.pdf
http://www.wereurope.eu/download/ICD_Design/ICD-Design_EN.pdf
http://www.sociometry.net/
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3.5. Narzędzia do wspierania 
zadania 5 

Ewaluacja strategii i 
programów różnorodności 

firmy 
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3.5.1. Narzędzie: Narzędzie samooceny 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

1 
Narzędzie samooceny Zadanie 5: Ewaluacja strategii i programów 

różnorodności firmy 

 

Cel 

To narzędzie samooceny organizacji zaprojektowano, aby pomóc wszelkiego rodzaju 
organizacjom - prywatnym, publicznym i wolontariatom - lepiej zaspokoić potrzeby 
różnych społeczności. 
 

Poprzez serię pytań samooceny, narzędzie pomaga w identyfikacji potencjalnych barier 
we wspieraniu różnorodnych społeczności. Wzmacnia również dobre praktyki w zakresie 
opracowywania i wdrażania polityk integracyjnych, usług i programów. 
  

Korzyści 

Po zastosowaniu narzędzia samooceny, organizacje mogą wykorzystać wyniki do 
rozpoczęcia procesu, w którym tworzone są plany, struktury odpowiedzialności, 
harmonogramy oraz systemy kontroli, aby wspomóc wprowadzanie zmian w organizacji. 
Inne możliwości, oferowane przez samoocenę organizacji, to:  
 

- Podwyższona świadomości decydentów o wpływie ich decyzji na różne grupy;  
- Zwiększona zdolność do identyfikacji, w jaki sposób kwestie różnorodności mogą zostać 
włączone do podstawowych funkcji organizacji;  
- Aktywne podejście do dalszego wspierania programów i usług w zakresie integracji;  
- Lepsza zdolność identyfikowania bardziej efektywnych, skutecznych i ukierunkowanych 
sposobów wykorzystania ograniczonych zasobów;  
- Podkreślenie wykorzystania dowodów i danych ilościowych w przyszłym planowaniu;  
- Zaangażowanie interesariuszy w proces oceny; i,  
- Zwiększona odpowiedzialność za wyniki różnorodności. 
  

Jak tego używać 

Zidentyfikowano osiem części, jednakże nie jest to konieczne wypełnienie ich wszystkich.  

Krok 1 

Cel/wynik końcowy przywództwa/zarządzania:  
Zasady organizacyjne i procesy planowania uwzględniają 
zaangażowanie w kwestie różnorodności i otwartości. 
  

Krok 2 

Cel/wynik końcowy świadczenia usług:  
Programy i usługi organizacji wspierają różnorodność, ułatwiają 
integrację nowo przybyłym i są dostarczane w sposób, który spełnia 
cele usług integracyjnych. 
   

Krok 3 

Cel/wynik końcowy praktyki zatrudnienia, zasobów i działań: 
Stosowane w organizacji praktyki zatrudnienia, zasoby i działania są 
zgodne z celami integracji, różnorodności i sprawiedliwości, a siła 
robocza odzwierciedla różnorodność społeczności, której służy. 
  

Krok 4 

Cel/wynik końcowy zamówień i zakupów:  
Zamówienia na usługi są przyznawane, a towary i usługi są 
nabywane zgodnie z celami integracji i uczciwości. 
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Krok 5 

Cel/wynik końcowy komunikacji:  
Wszelka komunikacja dociera i odpowiada na różne potrzeby nowo 
przybyłych i różnych grup Regionu York. 
 

Krok 6 

Cel/wynik końcowy rozwoju zawodowego:  
Wszyscy pracownicy posiadają umiejętności, wiedzę i kompetencje 
kulturowe niezbędne do efektywnego funkcjonowania w 
zróżnicowanym środowisku. 
  

Krok 7 

Cel/wynik końcowy współpraca z wszystkimi sektorami i 
populacjami Regionu York:  
Wszyscy pracownicy, mieszkańcy i społeczności biorą udział w 
procesie decyzyjnym i posiadają umiejętności i zdolności do udziału 
w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym 
regionu. 
  

Krok 8 

Cel/wynik końcowy monitorowania i realizacji:  
Systemy monitorowania i realizacji pozwalają na pomiar postępów 
w ułatwianiu integracji nowo przybyłym i realizacji celów 
integracyjnych. 
  

Przykład/Studiu
m przypadku 

Organizacja 
Firma IT - Główne biuro w Pradze 

(zatrudniająca około 90 osób) 

Opis 

Firma wykorzystała narzędzie na kilka sposobów, takich jak burza 
mózgów z udziałem personelu (jeden na jednego lub grupy 
fokusowe) bądź warsztaty zarządzania w firmie.  
Po zastosowaniu narzędzia samooceny, firma może: 
- Promować politykę i praktyki różnorodności wśród partnerów 
biznesowych. 
- Zapewniać punkt odniesienia, aby pomóc propagować kulturę, 
która promuje sprawiedliwą integrację i aktywizację mniejszości 
oraz kobiet. 
- Spełniać normy różnorodności i wymagania pozwalające 
kwalifikować się i składać wnioski o umowy agencyjne. 
- Różnicować pracowników w celu zapewnienia dalszego wzrostu 
gospodarczego. 
  

Wyniki 

Z początku, gdy firma stosowała narzędzie, było to dość 
czasochłonne. Ponieważ zastosowanie narzędzia samooceny 
wymaga pewnego wysiłku w kwestii pozyskania szeregu źródeł dla 
wskaźników giełdowych.  
Wyniki tej oceny dają firmie możliwość pomiaru: 
- Zaangażowania organizacji w kwestie różnorodności i integracji; 
- Profilu siły roboczej i praktyk zatrudnienia; 
- Przejrzystości i komunikacji polityki różnorodności i integracji. 
  

Odniesienia 
- Wzmacnianie różnorodności w organizacji  
 

 
 

Więcej źródeł     

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Region York / Narzędzie samooceny dostępne również w Internecie pod adresem: 
www.yorkwelcome.ca 

http://www.yorkwelcome.ca/wps/wcm/connect/immigration/b4fd0295-4f20-4941-8a6e-e1cc76d30a2e/SelfAssessmentTool.pdf?MOD=AJPERES
http://www.yorkwelcome.ca/
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3.5.2. Narzędzie: Ocena wpływu różnorodności w biznesie 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

2 
Ocena wpływu 

różnorodności w biznesie 
Zadanie 5: Ewaluacja strategii i programów 

różnorodności firmy 

  

 
  

Cel 

Firmy różnią się pod względem wielkości, strategii, sektora i pozycji rynkowej. Strategie 
różnorodności także się różnią, tak samo jak koszty firmy, a strategie różnorodności są 
tylko jednym z wielu czynników, które przyczyniają się do poprawy wydajności. Niewiele 
firm stosuje takie podejście, jak karty wyników różnorodności; jednakże firmy oceniają i 
monitorują: 
 

- Zmiany demograficzne siły roboczej;  

- Zmiany w zakresie zaangażowania pracowników, zarządzania talentami, dobrego 
samopoczucia pracowników i zarządzania wydajnością;  

- Zmiany w środowisku pracy;  

- Integracja celów i działań na rzecz różnorodności we wszystkich jednostkach, 
funkcjach i lokalizacjach geograficznych jako część strategii rozwoju firmy. 
  

Korzyści 

Pomimo ograniczeń, firmy gromadzą dane poprzez referencje, studium przypadku i 
badania oraz, tam gdzie mogą, z użyciem badań empirycznych, w celu określenia relacji 
między konkretnymi działaniami i wydajnością. Platforma Kart Różnorodności UE 
pokazuje, że w celu wykazania wpływu strategii różnorodność w firmach potrzeba wielu 
form danych. 
  

 

Krok 1 

Świadomość różnorodności  
Centrum Strategii i Ewaluacji (CSES, 2003) ujawniło przeszkody 
"wewnętrzne" w pomiarze, tj. trudności w zmianie kultury firmy i 
brak świadomości polityki różnorodności siły roboczej. Ta "luka 
świadomości" obejmuje brak wiedzy na temat treści, uzasadnienia, 
kosztów, korzyści i metod pomiaru polityki różnorodności siły 
roboczej. Może to zostać rozwiązane przez plan komunikacji, który 
zapewni spójne komunikaty, kierowane do różnych grup 
odbiorców, w tym akcjonariuszy, pracowników, menedżerów, 
dostawców i klientów. 

Krok 2 

Dane o różnorodności  
Istotne jest, aby dane o różnorodności były zarządzane z 
wyczuciem i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych 
praktyk związanych z ich gromadzeniem oddzielnie od punktu 
decyzyjnego i w zgodzie z prawem. Ponadto, jeśli dane mają na 
celu zwiększenie widoczności, muszą być gromadzone w sposób 
ciągły i pomiędzy funkcjami, aby ujawnić wyniki,  
trendy oraz pełen zakres oddziaływań. 

Krok 3 
Wskaźniki różnorodności  
Pomiar oddziaływania wymaga użycia wskaźników, które powinny 
zostać omówione i być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia 
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ciągłej trafności i efektywnego wykorzystania. Hubbard (Hubbard, 
2004) odnosi się do wskaźników wyprzedzających i podążających. 
Wskaźniki podążające odnoszą się do wyników działań 
podejmowanych wcześniej i wyników pomiarowych na koniec 
danego okresu, na przykład sprzedaży, udziału w rynku i satysfakcji 
pracowników. Wskaźniki wyprzedzające odnoszą się do przyszłej 
sytuacji gospodarczej i mierzą procesy i działania pośrednie, np. 
godziny spędzone z różnymi klientami i absencję. Hubbard 
twierdzi, że należy stosować kombinację podstawowych 
wskaźników wyników i wskaźników efektywności, aby móc 
zaprezentować perspektywy uczenia się i rozwoju. 
  

Krok 4 

Uczenie w celu ujawniania oddziaływań  
Istotne jest, aby zdobyć doświadczenie i przekładać zdobytą 
wiedzę w praktykę. Nauka może być wspierana poprzez 
zaangażowanie praktyków w rejestrowanie i ocenę odpowiedniego 
gromadzenia danych, wybór wskaźników i korzystanie z 
kompleksowych metod raportowania. Odpowiedzialnością 
menedżerów i liderów firmy jest, aby wymieniać się 
doświadczeniami w formie komunikatów, które są dostępne dla 
każdego w organizacji i poza nią. 
  

Przykład/Studiu
m przypadku 

Organizacja Kaubamaja Estonia 

Opis 

Narzędzia oceny oddziaływań  
Kaubamaja monitoruje spostrzeżenia swoich pracowników i mierzy 
sukces procesów rekrutacyjnych w ramach oceny wpływu działań 
na rzecz różnorodności:  
- Monitoring: przeprowadzenie badania satysfakcji pracowników, 
indeksowanie mocnych i słabych stron na trzech skalach: moja 
praca, mój menedżer, moja firma.  
- Rekrutacja:  Ocena szybkości rekrutacji. 
  

Wyniki 

Wyniki napędzają działanie  
Co dwa lata, Kaubamaja dokonuje oceny motywacji i satysfakcji 
pracowników, badając ich poglądy w sprawie wymiany informacji, 
atmosfery, pracy zespołowej, jakości zarządzania i przywództwa. 
Badają również powody, dla których pracownicy opuszczają firmę. 
Nadzorują szybkość rekrutacji i to, jak szybko mogą znaleźć nowych 
pracowników. Firma Kaubamaja współpracuje z Estońskim 
Funduszem Ubezpieczeń dla Bezrobotnych, oferując staże i pracę 
dla osób, które mają trudności na obecnym rynku pracy. 
Kaubamaja zajęła pierwsze miejsce w sprzedaży detalicznej, a 
także znalazła się wśród 10 najlepszych pracodawców w Estonii w 
ankiecie oceny pracodawców, przeprowadzonej w 2012r. 
  

Odniesienia 

- Ocena wpływu różnorodności w biznesie  

- Karty różnorodności w UE 

- Przegląd zarządzania różnorodnością  
 

Więcej źródeł     

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 

Platforma kart różnorodności w Unii Europejskiej 

  

http://ec.europa.eu/justice/events/hle-2013/files/assessing_diversity2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/charters/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf
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3.5.3. Narzędzie: Karta wyników różnorodności 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

3 
Karta wyników 
różnorodności 

Zadanie 5: Ewaluacja strategii i programów 
różnorodności firmy 

 

 
  

Cel 

Karta wyników różnorodności to starannie dobrany zestaw celów i środków 
pochodzących od ogólnej strategii biznesowej organizacji i związanych z jej strategią 
różnorodności. Zapewnia wgląd w postęp i wydajność w wewnętrznych kategoriach firmy 
- takich jak reprezentacja i statystyki siły roboczej, atmosfera w miejscu pracy, 
wykorzystanie programu HR - a także w kategoriach zewnętrznych, takich jak współpraca 
z klientami i ze społecznością, marketing i różnorodność wśród dostawców. 
  

Należy zauważyć, że karta wyników różnorodności nie jest kompletnym systemem 
pomiaru strategii różnorodności danej organizacji, ani nie przewiduje każdej informacji, 
jaką organizacja musi rozważyć w swojej pracy. Zamiast tego, karta wyników 
różnorodności ma na celu podkreślenie i śledzenie kluczowych wskaźników i celów 
strategii i działalności na rzecz różnorodności danej organizacji. 
  

Korzyści 

Organizacje, które tworzą i wykorzystują karty wyników różnorodności jako środek do 
pomiaru i monitorowania  swoich inicjatyw na rzecz różnorodności, czynią tak z kilku 
powodów: 
 

- W celu uzyskania przejrzystości, zgodności i kierunku wokół strategii różnorodności. 

- Aby zidentyfikować czynniki napędzające zmiany wydajności organizacyjnej związanej 
z różnorodnością. 

- Aby wyznaczyć cele i zadania na rzecz różnorodności. 

- Aby uszeregować inicjatywy związane ze strategią różnorodności. 

- Aby lepiej zrozumieć powiązania między różnorodnością i ogólną strategią 
biznesową.  

- Aby komunikować postępy i stan szerokiej grupie zainteresowanych odbiorców, w 
tym kierownictwu wyższego szczebla, menedżerom programu, a także wszystkim 
pracownikom.  

- Aby zapewnić postęp strategii różnorodności danej organizacji poprzez zintegrowanie 
odpowiedzialności w ramach narzędzia pomiarowego. 
  

Jak tego używać Krok 1 

Identyfikacja odbiorców  
Pierwszym krokiem w opracowaniu karty wyników organizacji jest 
zidentyfikowanie odpowiednich odbiorców. Odbiorcy powinni zostać 
określeni przez poziom, na jakim organizacja zdecydowała się 
skoncentrować swoją działalność na rzecz zmiany, lub gdzie ma nadzieję 
wprowadzić i/lub przyspieszyć zmianę. Na przykład, jeśli strategia 
różnorodności koncentruje się na roli i wpływie kierownictwa na drodze 
do różnorodności, ma sens opracowanie karty wyników dla grupy 
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odbiorców, która będzie obejmować Dyrektora, Prezesa bądź komitet 
wykonawczy. Dla organizacji skupiającej się na instytucjonalizacji 
procesów i polityk promujących integrację, odbiorcy karty wyników 
różnorodności powinni być zdefiniowani jako kierownicy wyższego i 
średniego szczebla w ramach jednej lub kilku jednostek biznesowych lub 
funkcjonalnych.  
Poziom odbiorców oraz poziom organizacyjny, dla którego organizacja 
opracowuje karty wyników różnorodności wpływa nie tylko na dane, 
które będą śledzone, ale także na proces wdrażania karty wyników 
różnorodności oraz innych zlokalizowanych kart wyników. 
Opracowywanie karty wyników dla Komitetu Wykonawczego ułatwia 
opracowanie kolejnych kart wyników niższego poziomu/regionalnych, 
zachowując konsekwentny projekt. Karty wyników zaprojektowane do 
jednej jednostki gospodarczej lub obszaru funkcjonalnego, takie jak 
marketing i sprzedaż, mogą posłużyć jako poligon doświadczalny, dzięki 
czemu można je dopracować zanim karta zostanie wdrażany wdrożona w 
innych częściach organizacji. 
  

Krok 2 

Rewizja strategii różnorodności i uzasadnienie biznesowe 
Przed przejściem do projektu karty wyników organizacji, dobrze jest 
cofnąć się i zrewidować strategię różnorodności organizacji i 
uzasadnienia biznesowego. Celem karty wyników jest zrozumienie 
tempa, w jakim organizacja wprowadza zmiany, a następnie 
przyspieszenie tego procesu. Dlatego organizacja chce mieć pewność, że 
zachowuje zgodność ze strategią różnorodności i uzasadnieniem 
biznesowym. Na przykład, jeśli jeden z obszarów strategicznych obejmuje 
pogłębianie i utrzymanie liczby kobiet w zarządzie wyższego szczebla, 
jednym z celów organizacyjnych będzie zwiększenie tempa, w którym 
kobiety są awansowane na wyższe stanowiska. Ale o ile? To prowadzi nas 
do drugiego składnika ponownego przeglądu celów mapowania strategii 
różnorodności w celu włączenia w proces śledzenia kart wyników. 
  

Krok 3 

Określenie kategorii karty wyników  
Gdy organizacja zidentyfikuje odbiorców karty wyników i dokona 
przeglądu swoich celów różnorodności, następnym krokiem jest 
ustalenie kategorii, jakie mają być śledzone. Kategorie powinny 
odzwierciedlać cele różnorodności organizacji, jak również dostarczać 
wymiernych danych na temat postępów i wpływu inicjatyw na rzecz 
różnorodności organizacji, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 
  

Krok 4 

Określenie metryk jakie mają być stosowane 
Jeśli organizacja nie posiada obecnie żadnych metryk, należy zapoznać 
się z serią Catalyst Making Change na temat "Korzystanie z metryk w celu 
wspierania różnorodności siły roboczej", która pomoże organizacji 
wyznaczyć ramy określające rodzaje danych i użycie których należy 
rozważyć. Jeśli organizacja już wykorzystuje pewne wskaźniki do 
monitorowania i pomiaru konkretnych inicjatyw na rzecz różnorodności, 
organizacja najpierw powinna dokonać przeglądu tych wskaźników, 
określając te, które są ważne dla dalszego pomiaru i dodać je do 
odpowiedniej kategorii na w karcie wyników. Metryki mogą obejmować 
reprezentację, tempo przyznawania awansów, wskaźniki odejść 
pracowniczych, liczbę uczestników, liczbę programów szkoleniowych, itd. 
  

Krok 5 
Opracowanie wytycznych i procedur zbierania danych 
Gdy metryki dla karty wyników różnorodności organizacji zostaną 
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wypełnione, organizacja będzie musiała opracować wytyczne i procedury 
dotyczące sposobu, w jaki będą zbierane dane tych metryk.  
  

Przykład/Studiu
m przypadku 

Organizacja Sodexo 

Opis 

Strategicznym celem kart wyników było i nadal jest przyspieszenie 
osiągania celów różnorodności na poziomie zarządzania całej organizacji, 
która obejmuje ponad 18.000 osób. Opracowanie karty wyników 
różnorodności zostało znacznie wzmocnione poprzez silnego i 
zaangażowanego właściciela, starszego wiceprezesa (SVP) Sodexo i 
dyrektora ds. różnorodności, a także dzięki sponsoringowi CEO spółki i 
SVP zasobów ludzkich. 
 

Karta wyników różnorodności Sodexo jest oparta na systemie punktacji 
1000-punktowej, która zawiera cztery kategorie metryki - rekrutacja, 
awanse, retencja i elementy jakościowe (w tym udział w szkoleniach i 
radach ds. różnorodności). Wyniki dla rekrutacji, awansów i retencji 
oblicza się stosując wyszukane formuły, które porównują wskaźniki 
reprezentacji wewnętrznej do zewnętrznej populacji. Elementy 
jakościowe są kategorią dodaną po wprowadzeniu wcześniejszej wersji 
karty wyników różnorodności i są obliczane ręcznie poprzez śledzenie 
poszczególnych związanych z różnorodnością działań menedżerów firmy i 
liderów oddziału. Zamiast mierzenia postępu licząc od wewnętrznej linii 
bazowej reprezentacji, firma Sodexo zdecydowała się na pomiar 
postępów wzorców zewnętrznych. Jedną z zalet korzystania z wzorców 
zewnętrznych zamiast  wewnętrznych linii bazowych jest to, że firma 
może wyznaczać cele, które nie są ograniczone przez wcześniejszą 
wydajność. Sodexo dokonuje przeglądu swojej karty wyników w ujęciu 
rocznym, a wyników w ujęciu kwartalnym. Oprócz relokacji czterech 
kategorii metryki w celu lepszego zaspokojenia potrzeb biznesowych, 
firma kontroluje również dalszą przydatność poszczególnych wskaźników 
do potrzeb swoich biznesowych. 
 

Oryginalna karta wyników została opracowana z trzema kategoriami 
metryki - rekrutacja, awanse i retencja. Elementy jakościowe dodano, 
aby dać menedżerom kategorię którą mogą pozyskać i na którą mogą 
mieć wpływ bezpośrednio i natychmiast. Aby zwiększyć akceptację, 
Sodexo ściśle wiąże 16 pozytywnych działań w ramach karty wyników. 
Wykonanie pozytywnych programów działania firmy ma bezpośredni 
wpływ na osiągnięcie celów karty wyników. Komunikacja była sprawą 
złożoną ze względu na wielkość firmy i zróżnicowanie geograficzne, a 
także na wrażliwy charakter danych. Karta wyników jest udostępniana 
kierownictwu wyższego szczebla w ujęciu kwartalnym; ci menedżerowie 
pomagają w przekazywaniu komunikatów w swoich organizacjach. 
  

Wyniki 

Od momentu powstania w 2002 roku, karta wyników różnorodności 
Sodexo miała znaczący wpływ na organizację. Oprócz położenia 
większego nacisku na ogólne inicjatywy organizacji na rzecz 
różnorodności, karta wyników zwiększyła również odpowiedzialność i 
własność tych inicjatyw przez menedżerów i kierownictwo wyższego 
szczebla. Dzięki swojej karcie wyników różnorodności, firma w ostatnim 
czasie doświadczyła większego zainteresowania i uznania. Jest to 
najlepsza praktyka w zakresie mierzenia wpływu różnorodności i 
przyspieszenia procesu zmian w organizacji. 
   



 

 

53 

Odniesienia 

-Tworzenie karty wyników różnorodności dostosowanej do 
przedsiębiorstwa  

  

Więcej źródeł  
 

- The Diversity Score Card by Eduard E. Hubbard 

 

 

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 

Otwarta 
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3.6. Narzędzia do wspierania 
zadania 6 

Projektowanie i wdrażanie 
narzędzi komunikacyjnych 

firmy w zakresie 
różnorodności 
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3.6.1. Narzędzie: Mapa działań komunikacyjnych  

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

1 Mapa działań 
komunikacyjnych 

Zadanie 6: Projektowanie i wdrażanie narzędzi 
komunikacyjnych firmy w zakresie różnorodności 

 

Cel 

Narzędzie to ma za zadanie obsługiwać komunikację w zakresie różnorodności, 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 
Może być inspiracją do planowania kampanii na rzecz różnorodności.   
Może pomóc w przygotowaniu działań komunikacyjnych i kierowaniu ich do 
odpowiednich grup interesariuszy. Wspiera również opracowywanie planu 
komunikacji. 
  

Korzyści 

Mapa jest użytecznym przewodnikiem działań komunikacyjnych w zakresie 
różnorodności.  Przedstawia przykłady tego, co i jak przekazywać do czterech 
głównych grup interesariuszy: pracowników, klientów, partnerów 
biznesowych/dostawców oraz lokalnej społeczności. Zawiera również przykłady 
narzędzi, które mogą zostać wykorzystane podczas podejmowania działań 
komunikacyjnych w roli ambasadora różnorodności.  
Mapa oferuje szereg praktycznych wskazówek, które warto zapamiętać, i sugeruje 
pewne niestandardowe formy komunikacji w mowie i piśmie w kwestii różnorodności 
w firmie. 
  

Jak tego używać 

Krok 1 

Przeprowadzenie przeglądu dokumentów strategicznych, 
polityki, wewnętrznych procedur i przepisów dotyczących 
równego traktowania i wspierania różnorodności, przyjętych w 
firmie. Zobacz, jak są one przekazywane pracownikom i jak 
skutecznie, tj. czy pracownicy rzeczywiście się z nimi zapoznali? 
Aby to zrobić, można wykorzystać wyniki przeprowadzonego 
Audytu Różnorodności, którego część, a mianowicie Procedury i 
Rozwiązania na rzecz Różnorodności, przedstawia ocenę 
funkcjonowania procedur i polityki w dziedzinie różnorodności z 
punktu widzenia pracowników.  
  

Krok 2 

Zarządzanie różnorodnością odnosi się głównie do środowiska 
wewnętrznego firmy. Jest to najważniejszy aspekt, w którym 
podejmiesz i zasygnalizujesz działania w celu wspierania 
różnorodności. Dlatego trzeba wiedzieć, kto jest adresatem tych 
działań komunikacyjnych. Zbierz jak najwięcej informacji na 
temat struktury personelu; dowiedz się o różnicach między 
pracownikami.  Zdefiniuj grupy reprezentujące mniejszości. 
Bierz pod uwagę potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup 
pracowników, którzy mogą czuć się odizolowani w firmie oraz 
zastanów się, czy firma może rozwiązać te problemy i dlaczego.  
  
  



 

 

56 

Krok 3 

Mając wiedzę o strukturze pracowników i ich potrzebach, zbierz 
informacje o aktualnych regularnych, ale także jednorazowych, 
środkach mających na celu wspieranie równych praw i 
różnorodności, podejmowanych w firmie. Zastanów się, czy 
odpowiadają one strukturze i potrzebom pracowników. Czy nie 
dyskryminują one innych przy jednoczesnym wspieraniu jakiejś 
szczególnej grupy? Które z nich są warte zachowania? Jakie 
nowe inicjatywy mogą zostać wdrożone w celu stworzenia 
środowiska pracy, które jest otwarte na różnorodność?  Na tym 
etapie należy dokonać przeglądu standardowych i 
niestandardowych kanałów komunikacji, wykorzystywanych w 
komunikacji wewnętrznej. Które z nich można stosować w 
Twojej pracy w najbardziej efektywny sposób? Określ, które 
sposoby komunikowania się w firmie będą istotne dla 
poszczególnych rodzajów podejmowanych działań.  
 

Pamiętaj, że budowanie zaangażowania pracowników jest 
bardzo ważne w komunikacji wewnętrznej. Zaangażuj swoich 
pracowników w rozwój strategii komunikacji i wykorzystuj ich 
spostrzeżenia i sugestie.  
  

Krok 4 

Określ podmioty należące do zewnętrznych interesariuszy: 
klientów, partnerów biznesowych i dostawców; określ ich cechy 
i potrzeby. Te pierwsze są bardzo zróżnicowane, a wiele grup, w 
szczególności mniejszości, ma bardzo dużą siłę nabywczą. 
Zastanów się, czy towary lub usługi oferowane przez firmę 
spełniają potrzeby różnych grup klientów. Świadomość 
różnorodności rynków, na których sprzedajesz pozwoli Ci 
stworzyć strategię dotarcia do nich. Promuj działania na rzecz 
różnorodności wśród klientów; w ten sposób można zbudować 
pozytywny wizerunek firmy.  
 

Współpracuj z partnerami i dostawcami, którzy podzielają 
wartości firmy. Promuj idee różnorodności i równości szans, 
zachęcaj partnerów biznesowych - i wymagaj od dostawców - 
aby zapewniali wsparcie.  
  

Krok 5 

Zastanów się również, czy i jak chcesz budować wizerunek 
swojej firmy jako pracodawcy, który jest otwarty na 
różnorodność. Może to przynieść wiele korzyści dla firmy, 
zwłaszcza z uwagi na rosnące oczekiwania potencjalnych 
kandydatów wobec pracodawców. Zadaj sobie pytanie, jakie 
cele chcesz osiągnąć w komunikacji z lokalną społecznością? Z 
jakimi wartościami firma powinna być utożsamiana? Jakie 
projekty i działania powinny następnie zostać zainicjowane i 
promowane w środowisku lokalnym? Bez względu na to, w jaki 
sposób odpowiesz na to pytanie, należy pamiętać: utrzymuj 
wpływ w swoim otoczeniu - aktywnie uczestnicząc w życiu 
społeczności, do której należysz (na przykład organizacje 
zawodowe lub organizacje pracodawców), a także włączaj 
lokalną społeczność, jej liderów i media w swoje działania. 
  

Przykład/Studium 
przypadku 

 
Organizacja 

Firma konsultingowa – Kraków   
(mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, 

głównie kobiety - sygnatariusz Karty Różnorodności) 
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Opis 

Spółka wdrożyła wiele działań w zakresie zarządzania 
różnorodnością. Jednakże prezes odnosił wrażenie, że wszystkie 
wysiłki, komunikacja w zakresie różnorodności, zawodziły i nie 
przynosiły oczekiwanych rezultatów.  
Mapa komunikacji działań w dziedzinie różnorodności została 
wykorzystana na dwa sposoby. Po pierwsze, stanowiła 
podstawę do uproszczonej kontroli istniejących procedur, 
rozwiązań i działań podejmowanych przez firmę (w ten sposób 
stworzono mapę "co mamy"). W drugim etapie, również za 
pomocą tego narzędzia, opracowano przy udziale pracowników 
mapę "czego chcemy". Zawiera ona wszystkie pomysły w 
dziedzinie komunikacji. Dało to podstawę, aby wybrać 
najbardziej odpowiednie rozwiązanie i przygotować stateczną 
mapę komunikacji w zakresie różnorodności, z uwzględnieniem 
strategii zarządzania różnorodnością i celów firmy, a także 
analizującą opłacalność różnych propozycji. Jest ona okresowo 
aktualizowana i służy jako przewodnik dla wszystkich 
pracowników.  
  

Wyniki 

 Mapa działań w dziedzinie różnorodności okazała się być 
prostym, acz skutecznym narzędziem do organizowania 
komunikacji w zakresie istniejących rozwiązań. W tym samym 
czasie, prowadzone przeglądy pozwoliły na zidentyfikowanie luk 
i słabości (np. brak informacji na temat Karty Różnorodności na 
stronie internetowej) oraz zaplanować działania naprawcze (np. 
w celu ustalenia, w jaki sposób należy przekazywać wyniki 
badania satysfakcji pracowników). Za pomocą narzędzia, 
komunikacja w zakresie różnorodności została dostosowana do 
celów firmy oraz zapisów strategii zarządzania różnorodnością, 
co skutkowało komplementarnością działań i bardziej spójnym 
wizerunkiem firmy w oczach pracowników i na zewnątrz.  
  

Odniesienie  
- Internetowe narzędzie Audytu Różnorodności, część II: 
Procedury i Rozwiązania na rzecz Różnorodności”  
  

 

Więcej źródeł  
 

 

- Graficzna mapa komunikacji CSR, opracowana przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu jest dostępna w języku polskim pod 
adresem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-
KOMUNIKACJI_FINAL.pdf 
  

 

 

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Prawo autorskie: Orange Hill 
Dostępne jako źródło open source. 

 
 
  

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
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3.6.2. Narzędzie: Zasady komunikacji opartej na równości. 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

2 Zasady komunikacji 
opartej na równości. 

Zadanie 6: Projektowanie i wdrażanie narzędzi 
komunikacyjnych firmy w zakresie 

różnorodności 
 

 
  

Cel 

Te Zasady komunikacji opartej na równości mają na celu wspieranie różnorodności w 
firmie oraz polityki równości, jak również strategii zarządzania różnorodnością.  
W zróżnicowanym środowisku konieczne jest korzystanie z komunikacji nakierowanej 
na integrację w celu uniknięcia ryzyka nieświadomie protekcjonalnych zachowań, 
urażenia lub wykluczania kogokolwiek w firmie. 
Dokument skierowany jest do osób pracujących jako Ambasadorzy Różnorodności, ale 
powinien być raczej przewidziany dla wszystkich pracowników.  
 

Zasady komunikacji opartej na równości: 
 

- Stosuj język, który jest prosty, bezstronny i niestereotypowy. 

- Twój język powinien odnosić się do różnorodności w pozytywny sposób. 

- Bądź otwarty i pozytywnie nastawiony do swoich odbiorców. 

- Nigdy nie opowiadaj żartów nabijających się z czyichś cech.   

- Zwracając się do większej grupy ludzi, wyraź, że zdajesz sobie sprawę, że odbiorcy 
reprezentują różne grupy - np. kobiety i mężczyźni. 

- Wspominaj o czyjejś płci, pochodzeniu etnicznym, niepełnosprawności i 
seksualności tylko wtedy, gdy jest to istotne w kontekście.  

- Unikaj emocjonalnie nacechowanych terminów, takich jak kaleka lub czarna lista. 
Używaj neutralnych synonimów. 

- Używaj języka neutralnego płciowo. 

- Nie używaj rzeczowników do opisania cech osoby. Powiedz na przykład: "On ma 
cukrzycę" zamiast "On jest cukrzykiem". 

- Używaj wyrażeń opartych na równości i unikaj tych, które mogą komuś zaszkodzić, 
obrażać lub wykluczyć. Można znaleźć wiele przykładów w publikacji wymienionej 
w odniesieniu I.  

Szanuj innych. Opisuj ludzi w sposób, w jaki oni sami siebie opisują. Używaj imion, 
tytułów itp., które oni preferują. 
  

Korzyści 

Język, jakiego używamy ma silny wpływ na odbiorców i ich postrzeganie naszej firmy. 
Ponadto, może być powtarzany innym osobom. Język dyskryminujący, pełen 
uprzedzeń lub wykluczający skutkuje wykluczeniem, promowaniem stereotypów i 
dewaluacją osób lub całych grup.   
Zasady pomogą stworzyć równe i integracyjne środowisko pracy poprzez 
wyeliminowanie dyskryminacji, promowanie równych szans i wspieranie dobrych 
stosunków. Korzystanie ze środków komunikacji opartej na równości wesprze cię w 
tworzeniu profesjonalnego wizerunku siebie i swojej firmy. 
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Jak tego używać 

Krok 1 

Opracowanie zasad komunikacji opartej na równości w firmie. 
Koniecznie należy zaangażować do tego procesu kierownictwo i 
pracowników. To pomoże osiągnąć szeroką akceptację dla ich 
realizacji. 
  

Krok 2 
Zachęcaj zarząd do ogłoszenia zasad jako decyzji kierownictwa. 
To podniesie ich znaczenie. 
  

Krok 3 

Komunikacja oparta na równości musi być prowadzona 
świadomie. Przeprowadź w firmie kampanię informującą o 
charakterze wdrożenia zasad, jak również o korzyściach 
wynikających z ich stosowania. Można również uzupełnić 
przepisy o prosty przewodnik, mówiący których zwrotów 
używać, a których należy unikać.   
  

Krok 4 
Daj przykład i wymagaj od innych, by przestrzegali zasad. 
Nagradzaj pracowników, którzy przestrzegają zasad. 
  

Przykład/Studium 
przypadku 

Organizacja 
Biuro rachunkowe – Polska   

(zatrudniająca około 40 osób) 

Opis 

Zespół firmy jest bardzo zróżnicowany pod względem wielu 
cech, takich jak: wiek, zdolności fizyczne, płeć, a także orientacja 
seksualna, choć nikt o tym nie mówi. Pracownicy często mówią 
w sposób dyskryminujący (w czasie przerw i podczas pracy) o 
innych ludziach zatrudnionych w firmie i nie tylko - swoich 
znajomych lub obcych. Wiele razy spowodowało to konflikty w 
zespołach. Ponadto, któregoś dnia pracownik nazwał klienta z 
zaburzeniami psychicznymi "nienormalnym", a to poważnie 
osłabiło wizerunek firmy. 
Firma zdecydowała się nie tworzyć oddzielnego stanowiska do 
zarządzania różnorodnością, obowiązki te zostały powierzone 
kierowniczce kadr. Jednym z jej pierwszych działań było 
wprowadzenie niedyskryminacyjnych zasad języka w 
komunikacji firmowej, w mowie i piśmie. Zostały one 
opracowane wspólnie z właścicielami firmy, którzy znając 
sytuację zdecydowanie poparli projekt. 
 

Ogólne zasady zostały opublikowane w firmie. Poza tym 
kierowniczka kadr przygotowała dodatek dla pracowników, 
zawierający wskazówki z frazami sugerowanymi oraz tymi, 
których należy unikać w komunikacji z osobami o 
poszczególnych cechach. Wzięła pod uwagę w szczególności te 
cechy, które występują w firmie i prosiła pracowników 
wykazujących te cechy o pomoc w tworzeniu rad. Jednocześnie 
wprowadzono język neutralny płciowo w komunikacji pisemnej i 
wiadomościach systemowych. 
Zasady zostały ogłoszone przez właścicieli, a oprócz tego odbyło 
się spotkanie dla pracowników, dotyczące wprowadzonych 
zmian i oczekiwań przełożonych względem przestrzegania reguł. 
  

Wyniki 

Na początku zespół miał wrażenie sztuczności sytuacji i 
odczuwał, że został nałożony jakiś nowy porządek. Jednak 
ustawiczne przypominanie zasad i mocne upominanie tych, 
którzy używali języka dyskryminującego doprowadziło do 
rzeczywistej zmiany. Satysfakcja pracowników zwiększyła się z 
czasem, a poziom napięcia w zespołach spadł. Pracownicy 
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podkreślają wyraźną poprawę atmosfery w pracy i mówią, że 
czują się szanowani. 
 
 
  

Odniesienie 

- http://www.mmu.ac.uk/equality-and 
diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf  
(Dostępne po angielsku)  
- A. Małocha-Krupa, K. Hołojda, P. Krysiak, W. Pietrzak, 
Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych, Warszawa, 
2013 
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file 
/poradnik_rownosciowy.pdf (Dostępne po polsku) 

 

 

Więcej źródeł  
 

Język równości: 
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3033/jezyk 
ownosciowy_materia%C5%82_podsumowuj%C4%85cy_semianr 
a_dla_dzienniakrzy_ek%20(1).pdf?sequence=1 
(Dostępne po polsku) 

 

 

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Zasady zostały stworzone na potrzeby narzędzi. Były inspirowane m.in. dokumentami, 
o których mowa w odnośniku I i II.   
Prawo autorskie: Orange Hill - Dostępne jako źródło open source. 

 

  

http://www.mmu.ac.uk/equality-and diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf
http://www.mmu.ac.uk/equality-and diversity/pdf/inclusive_communication_guide.pdf
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file /poradnik_rownosciowy.pdf
http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/file /poradnik_rownosciowy.pdf
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3.6.3. Narzędzie: Jak przygotować wewnętrzne spotkanie dotyczące 

różnorodności  

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

3 
Jak zorganizować 

wewnętrzne spotkanie 
dotyczące różnorodności ?  

Zadanie 6: Zaprojektowanie i wdrożenie w 
firmie narzędzi komunikacyjnych w obszarze 

różnorodności 
 

    

Cel 

Spotkanie wewnętrzne na temat różnorodności ma na celu w głównej mierze 
promocje idei i zachowań pro-różnorodnościowych w organizacji. Spotkanie takie 
może mieć formę konferencji, dyskusji plenarnej czy warsztatów. Każdy z tych typów 
zakłada rożny poziom zaangażowania uczestników  

Pamiętaj o kilku podstawowych punktach  

- Określ charakter wydarzenia: Kiedy? Gdzie? Jak długo? 
- Stwórz  zespół projektowy 
- Opracuj program konferencji 
- Wybierz i zaproś prelegentów – pamiętaj aby grono ekspertów było różnorodne, nie 
reprezentowało tylko jednej płci, grupy wyznaniowej, rasy itp. 
- Zapewnij odpowiednie miejsce w którym odbędzie się wydarzenie, dostosowane do 
liczby uczestników oraz charakteru wydarzenia. Pamiętaj aby miejsce było 
przystosowane tak, aby nie stanowiło żadnych barier dla uczestników i nie zmniejszało 
komfortu uczestnictwa w spotkaniu żadnej z zaproszonych osób – (np. dostosuj 
miejsce do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – jeśli spotkanie odbywa się na 
piętrzę, zadbaj aby w budynku były działające windy) 
- Pamiętaj, że zapraszając różnorodne grupy powinieneś zapewnić im warunki 
spełniające ich potrzeby, oraz sprawiające, że będą się oni czuli swobodnie (osoby 
niepełnosprawne, karmiące matki, wegetarianie) 
- Wyślij zaproszenie do potencjalnych uczestników. Użyj kanałów komunikacji 
najbardziej efektywnych w swojej organizacji.  
- Zapewnij sprzęt techniczny. 
- Przygotuj catering. 
- Przygotuj materiały konferencyjne – plakietki, broszury, program dla uczestników. 
- Po wydarzeniu, roześlij pisemne podziękowania oraz podsumowanie spotkania do 
wszystkich uczestników i prelegentów. 
 

Korzyści 

Poprzez kontakt z ekspertami w danej dziedzinie,  pracownicy przedsiębiorstwa 
biorący udział w wydarzeniu zyskują praktyczną wiedzę dotyczącą odpowiednich 
zachowań w środowisku różnorodnościowym. Wydarzenia takie są również idealną 
okazją do promowania tolerancji i szacunku do innych grup. Wspiera również 
integracje wewnątrz organizacji, przełamując bariery między osobami które 
reprezentują odmienne religie, kultury itp. Przekłada się to bezpośrednio na korzyści 
dla firmy, co związane jest z większą produktywnością grup zadaniowych w których 
zachowana jest różnorodność. Dodatkowo wzajemna akceptacja i tolerancja osób 
pracujących w jednym teamie doprowadzi do stworzenia optymalnych warunków 
pracy, tym samym zwiększenia zarówno efektywności, jak i satysfakcji z pracy 
zatrudnionych.  
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Dodatkową wartością wynikającą z organizacji tego typu spotkań jest budowanie 
wizerunku firmy jako organizacji otwartej, wspierającej postawy pro-równościowe 

Jak tego używać ? 

Krok 1 

Wybierz jeden temat dotyczący różnorodności na którym się 
skoncentrujesz w trakcie konferencji. Niech będzie on 
najbardziej dostosowany do potrzeb twojej organizacji 

Krok 2 
Przygotuj spotkanie od strony organizacyjnej. Skorzystaj ze 
wskazówek wypunktowanych powyżej. 

Krok 3 

Przeprowadź ewaluacje wydarzenia wśród uczestników. Pozwoli 
ci to wyeliminowanie ewentualnych problemów w przypadku 
organizowania kolejnych wydarzeń. 

Krok 4 

Przygotuj raport podsumowujący wydarzenie zarówno od 
strony merytorycznej jak i technicznej. Znajdować się w nim 
powinny rekomendacje dotyczące kolejnych przygotowywanych 
działań. 

Przykład/ studium 
przypadku 

Organizacja Krakowski oddział jednej z międzynarodowych 
korporacji (Kraków) 

Opis 

Jedna z największych międzynarodowych korporacji, mającą filię 
swojej siedziby w Krakowie, przy współpracy organizacji 
wpierających osoby LGBT organizuje w swojej organizacji 
cykliczne spotkania LGBT Forum. Konferencja ma charakter 
otwarty, jednak w głównej mierze skierowana jest do 
pracowników firmy. Celem konferencji jest szerzenie wartości 
antydyskryminacyjnych, przekazanie podstawowych informacji 
dotyczących LGBT, różnorodności i zapobiegania dyskryminacji 
w miejscu pracy. 

Jako prelegenci zapraszani są zarówno eksperci w tej tematyce, 
osoby działające w organizacjach LGBT oraz osoby 
reprezentujące społeczność LGBT którzy mają możliwość 
opowiedzieć o swoich prywatnych doświadczeniach czy 
problemach wynikających z dyskryminacji w najbliższym 
otoczeniu.  

Program spotkania składał się trzech podstawowych części: 

 Wykłady/prezentacje dobrych praktyk dot. 
przezwyciężania zachowań dyskryminacyjnych zarówno 
w środowisku pracy, jak i w codziennym życiu; 

 Debata ekspercka - z udziałem ekspertów 
reprezentujących różne środowiska, prezentujących 
częstokroć odmienne punkty widzenia; 

 Sesja warsztatowa -  pozwalająca uczestnikom na 
bardziej aktywny i zaangażowany udział w wydarzeniu. 

 

Wyniki 

Spotkanie takie buduję atmosferę otwartości i akceptacji w 
firmie, dzięki kontaktom z osobami LGBT, poznaniu ich 
problemów, przełamywane są bariery wynikające częstokroć z 
niewiedzy i braku zrozumienia. Pokazywane jest również 
pozytywna i otwarta postawa samej organizacji w stosunku do 
mniejszości seksualnych,  dzięki temu osoby LGBT zachęcane są 
do otwartości i nieukrywania swojej tożsamości seksualnej.  
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Poprzez budowanie otwartych i tolerancyjnych zespołów, 
złożonych z pracowników o różnorakim doświadczeniu, 
predyspozycjach i światopoglądzie, organizacje poprawiają 
swoją rynkową pozycję, zwiększają elastyczność, stają się 
wydajniejsze i bardziej innowacyjne. 

Odniesienie 
- Poniższe wskazówki zostały opracowane w oparciu o osobiste 
doświadczenie autora w zakresie organizowania wydarzeń 
zorientowanych na różnorodność. 

 

Więcej źródeł 

- A. Umstead, D. Wiener  - A Guide to Planning Inclusive Events, 
Seminars, and Activities at Syracuse University; 
http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuide
pdf 
- C. Small   - Ten Lessons Learned from Organizing 
Diversity-Focused Events 
https://modelviewculture.com/pieces/ten-lessons-learned-from 
organizing-diversity-focused-events  
- PL: D. Denes  - Jak zorganizować wydarzenie 
antydyskryminacyjne. Podręcznik działań w społecznościach 
lokalnych 
- http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw 
zialajdyskryminacji.pdf (PL) 

 

Własność 
narzędzia 

(Prawa autorskie)) 
 

Narzędzie zostało stworzone w oparciu o doświadczenie oraz praktykę firmy Orange 
Hill 
 
Prawa autorskie : Orange Hill 

 
 
  

http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuidepdf
http://sudcc.syr.edu/_documents/InclusiveEventsSeminarsGuidepdf
http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw zialajdyskryminacji.pdf
http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciw zialajdyskryminacji.pdf
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3.7. Narzędzia do wspierania 
zadania 7 

Rozwiązywanie konfliktów 
w zakresie różnorodności 
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3.7.1. Narzędzie: Konstruktywne cechy mobbingu  

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

1 
Konstruktywne cechy mobbingu: Zadanie 7. Rozwiązywanie konfliktów w 

obszarze różnorodności 

 

Cel 

Narzędzie ma za zadanie wspierać Ambasadora Różnorodności w : 

- zdiagnozowaniu występowania zjawiska mobbingu w organizacji; 

- zbadaniu czy występują sytuacje i uwarunkowania sprzyjające potencjalnemu 
wystąpieniu zjawiska mobbingu; 

- zaproponowaniu głównych kierunków profilaktycznych, zawartych w ramowej 
procedurze antymobbingowej albo programie przeciwdziałania mobbingowi; 

- upowszechnianiu założeń programu antymobbingowego w organizacji (druk broszur 
informacyjnych, plakatów, ulotek); 

- opublikowaniu założeń polityki antymobbingowej w ogólnodostępnym systemie 
informacji pracowniczej (np. intranet) oraz na stronie internetowej organizacji. 

Korzyści 

- systematyczne/cykliczne monitorowanie poziomu zachowań pracowników  pozwoli na 
wczesne wykrywanie i podjęcie skutecznych działań prowadzących do eliminacji zjawiska 
mobbingu oraz zapobieganie jego występowaniu w przyszłości; 

- badanie dotyczące występowania ewentualnych przejawów mobbingu spowoduje 
wzrost zaangażowania i zaufania pracowników, z tego powodu, ze dostrzegą oni, że firma 
nie bagatelizując  tego zjawiska i przeciwdziałając niemu tworzy kulturę organizacyjną 
opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku; 

- uświadomienie pracownikom ich praw i obowiązków związanych z przeciwdziałaniem 
mobbingowi spowoduje jasność i klarowność relacji pracodawca-pracownik w tym 
obszarze; 

- stworzenie ramowej procedury antymobbingowej pokazującej w jaki sposób należy 
wdrażać działania zapobiegające mobbingowi i jak skutecznie go zwalczać; 

- podniesienie rankingu i pozycji firmy w środowisku branżowym jako tej, która szerzy i 
promuje potrzebne działania w zakresie ochrony antymobbingowej; 

Jak tego używać Krok 1 

Informacja o pojawieniu się sytuacji mającej znamiona mobbingu w 
organizacji (anonimowy list/mail, otwarta rozmowa z 
pracownikiem dotkniętym zjawiskiem mobbingu, kontrola z 
Inspekcji Pracy itp.) 
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Krok 2 
Podjęcie działań monitoringujących czy takie sytuacje faktycznie 
mają miejsce (np. badanie satysfakcji pracowników) 

Krok 3 
Na podstawie raportu wygenerowanego z badania następuje 
wdrożenie zaleceń i rekomendacji mających na celu 
przeciwdziałanie występowaniu działań o znamionach mobbingu 

Krok 4 

Wypracowanie procedury antymobingowej lub programu 
przeciwdziałania mobbingowi; 

- Główne założenia procedury antymobbingowej:  

 pracodawca przeciwdziała mobbingowi przez promowanie 
pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego, 
postaw i zachowań w relacjach międzyludzkich, 
upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska mobbingu i 
metod jego zapobiegania, a także konsekwencji, jakie może 
przynieść. Pracodawca jest też zobowiązany do 
zapewnienia dostępu do stosownych szkoleń 
tematycznych.  

 

 pracownik ma nie tylko obowiązek przeciwdziałania 
stosowaniu mobbingu przez inne osoby, ale też -  w 
przypadku posiadania informacji mogących świadczyć o 
jego stosowaniu - wystąpienia z pisemną lub ustną skargą. 
Każdy pracownik ma prawo żądania podjęcia przez 
pracodawcę działań zmierzających do zaprzestania 
mobbingu oraz zniesienia jego skutków 

Krok 5 

Wyżej wymieniona procedura zostanie upowszechniona w postaci 
plakatów, ulotek, broszur informacyjnych dystrybuowanych w 
strategicznych miejscach zakładu pracy (np. pokój socjalny, szatnia, 
korytarz itp.) 

Zarządzenia dot. ochrony antymobbingowej zostaną opublikowane 
w ogólnodostępnym systemie informacji pracowniczej (intranet) 
oraz na stronie internetowej organizacji 

Przykład/ studium 
przypadku 

Organizacja Mała firma usługowa zlokalizowana w dużym mieście (Polska) 

Opis 

Pracownik zatrudniony na stanowisku sprzedawcy oskarżył 
pracodawcę o stosowanie mobbingu. Głównym zarzutem był fakt, 
że ów pracownik delegowany był do pracy na nocne zmiany z 
powodu, że jego sytuacja rodzinna była „łatwiejsza” od sytuacji 
innych współpracowników. Pokrzywdzony pracownik nie posiadał 
rodziny (żony, dzieci) i tym samym według niego wykorzystano ten 
fakt przy rozpisywaniu grafiku pracy. Jego współpracownicy ze 
względu na wypełnianie obowiązków rodzinnych byli 
niewspółmiernie mniej obsadzani do pracy w godzinach nocnych 
niż on. Konflikt został pogłębiony również przez fakt, że w tej firmie 
pracownicy oprócz podstawowego wynagrodzenia otrzymywali 
premię za efektywną sprzedaż. Zdaniem pokrzywdzonego praca w 
godzinach nocnych spowodowała, że jego premie były o wiele 
niższe niż premie innych pracowników, z tego powodu iż w 
godzinach nocnych ilość klientów sklepu była proporcjonalnie 
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mniejsza niż w ciągu dnia.  

Po otrzymaniu powyższej informacji właściciel sklepu postanowił 
sprawdzić czy rzeczywiście takie niepokojące sytuacje mają miejsce 
w jego zespole. Skorzystał z oferty firmy zewnętrznej, której zlecił 
przeprowadzenie anonimowego badania satysfakcji pracowników z 
elementami dotyczącymi występowania ewentualnych przejawów 
mobbingu w organizacji. Wyniki badania pokazały, że zdecydowana 
większość respondentów wybierała odpowiedź wskazującą na to, 
że nigdy nie spotkali się z przejawem mobbingu wobec swojej 
osoby. Zauważalne są jedynie pojedyncze przypadki wskazań na 
występowanie danych zachowań. Również kontrola częstotliwości 
takich działań wskazuje, że w przypadku ewentualnego ich 
występowania, w zdecydowanej większości przypadków, nie mają 
one systematycznego charakteru 

Wyniki 

- zainicjowanie cyklicznego monitoringu poziomu zachowań 
pracowników w celu wykrycia ewentualnych działań 
niepożądanych; 

- zorganizowanie specjalistycznego szkolenia na temat problemu 
mobbingu; 

- stworzenie wewnętrznej procedury przeciwdziałającej 
mobbingowi, do której dostęp mają wszyscy pracownicy 
organizacji; 

- popularyzacja polityki antymobbingowej w postaci drukowanych 
broszur, plakatów, ulotek tak, aby uświadomić pracownikom ich 
prawa i obowiązki związane z kwestią mobbingu; 

- wypracowanie programu antymobbingowego i umieszczenie go w 
ogólnodostępnym systemie informacji pracowniczej (intranet) oraz 
na stronie internetowej organizacji 

Odniesienie 
- PL: Państwowa Inspekcja Pracy, Mobbing, poznaj swoje prawa w pracy 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/6643/mobbing.pdf  
   

Więcej źródeł 
 

- Davenport NZ, Schwartz RD & Elliott GP Mobbing, Emotional Abuse in the 
American Workplace, 3rd Edition 2005, Civil Society Publishing. Ames, IA, 
- Shallcross, L, Ramsay, S, & Barker M, (2008) Workplace Mobbing: 
Expulsion, Exclusion, and Transformation 
PL: Kucharska A., Mobbing. Informator dla pracodawcy, Warszawa, 2012. 

 

 

Własność 
narzędzia  

(Prawa autorskie) 

Otwarta 
Prawa autorskie: Orange Hill  

 
  

http://www.mobbing-usa.com/
http://www.mobbing-usa.com/
http://www.lindas.internetbasedfamily.com/f/SHALLCROSS_LINDA1.pdf
http://www.lindas.internetbasedfamily.com/f/SHALLCROSS_LINDA1.pdf
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3.7.2. Narzędzie: Definiowanie źródła i rodzaju konfliktu (koło Christophera 

Moore'a) 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

2 Definiowanie źródła i rodzaju 
konfliktu (koło Christophera 

Moore'a) 

Zadanie 7: Rozwiązywanie konfliktów w 
zakresie różnorodności 

 

Cel 

Celem narzędzia Koła Konfliktu (stworzonego przez dr Bernarda Mayera i dr Christophera 
Moore'a) jest przedstawienie różnych czynników, które powodują powstanie, 
utrzymywanie się i narastanie konfliktów. 
Pozwala to Kierownikowi ds. Różnorodności zdefiniować źródło konfliktu i poznać jego 
rodzaj i cechy.  
  

Korzyści 

Koło Konfliktu jest ważne dla Kierownika ds. Różnorodności, ponieważ dzięki niemu 
można przygotować się do skomplikowanych i napiętych relacji z inną osobą, ale także 
przewidzieć stanowisko innych osób oraz powody, dla których czują się tak a nie inaczej. 
Narzędzie to jest przydatne w przygotowaniu do mediacji. Właściwa identyfikacja 
konfliktu pomoże poruszać się w kierunku skutecznego rozwiązania. 
Identyfikacja rodzaju konfliktu pozwoli wybrać odpowiednie narzędzia do jego 
rozwiązania. Świadomość przyczyn konfliktu umożliwia doprowadzenie konfliktu do 
wspólnego, negocjowalnego i rozwiązywalnego zakończenia. 
  

Jak tego używać 

Krok 1 
Sformułuj problem. Postaraj się określić interesy stron; niech powiedzą, 
co czują i czego potrzebują. Określ wspólne i rozbieżne interesy. 
  

Krok 2 
Znajdź swoje miejsce w konflikcie. Odpowiedź na pytanie: czy jestem w 
stanie kontrolować ten konflikt, czy też nie? 
  

Krok 3 

Przenieś konflikt na grunt interesów lub struktury. To są rodzaje 
konfliktów, które są najłatwiejsze do rozwiązania. 

Krok 4 
Wybierz narzędzia i metody, które są najbardziej odpowiednie dla 
rozwiązania tego konkretnego konfliktu.  
 

Krok 5 

Pamiętaj: jeśli spełnione są następujące warunki, prawdopodobieństwo 
pozytywnego rozwiązania wzrasta: 

- Zaangażowanie w znalezienie rozwiązania, które jest korzystne dla 
obu stron. 
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- Zaufanie. 

- Nastawienie, że istnieje więcej niż jeden sposób, aby spojrzeć na 
problem. 

- Przekonanie, że istnieje rozwiązanie. 

- Zaangażowanie w utrzymanie procesu komunikacji. 
 

Przykład/Studium 
przypadku 

Organizacja Firma działająca w sektorze finansów - Polska 

Opis 

Pracownik finansowy opisuje sytuację, gdy nowy kierownik przyszedł do 
swojego zespołu w sytuacji konfliktu i niskich morali. "Większość 
problemów skupiała się wokół jednej osoby i wpływu, jaki ta osoba miała 
na zespół. Było wiele kłótni, wiele skarg, wiele problemów, które po 
prostu nie były rozwiązywane i pozostawały otwarte przez długi, długi 
czas. Nowa kierowniczka została niejako wrzucona do jaskini lwa, aby 
zobaczyć, jak sobie z tym poradzi.  Było to więc dość niesprawiedliwe 
wobec niej, ale  na przestrzeni kilku miesięcy faktycznie zmieniła  jeden z 
najbardziej negatywnych i nieproduktywnych zespołów w 
prawdopodobnie najlepszy w oddziale."  
Pracownik wyjaśnia, jak jego zdaniem kierowniczka osiągnęła tę zmianę 
"Myślę, że to jej stosunek do pracy i do ludzi. Zaczęła z czystym kontem i 
nie słuchała wcześniejszej paplaniny. Przyszła i od razu odbyła rozmowę 
w cztery oczy z każdym pracownikiem, dając im możliwość wyrażenia 
swoich poglądów, ciskania gromów, a następnie usiadła i spokojnie 
patrzyła na dynamikę zespołu, obserwowała zespół, jak pracownicy 
oddziaływali na siebie nawzajem, jedynie kilka razy musiała przesunąć 
fotele, przesadzając ludzi. Ale robiła to metodą prób i błędów przez jakiś 
czas, obserwując ludzi, ich pracę oraz sposób ich interakcji ze sobą. Dzięki 
jej zaangażowaniu w zespół, dokonała prawdziwej zmiany." 
(Zarządzanie konfliktami w pracy. Przewodnik dla menedżerów, Instytut 
Rozwoju Osobistego, 2008, s. 9) 
 

Wyniki 

Zastosowanie Koła Christophera Moore'a w podobnych sytuacjach 
pozwala na przygotowanie się do napiętej interakcji między członkami 
zespołu i zrozumienie ich zachowań, a następnie wybór najlepszego 
narzędzia do wykorzystania. Prowadzi to do skutecznego rozwiązywania 
konfliktów. 
 

Odniesienie I   

Odniesienie II 

- Zarządzanie konfliktami w pracy. Przewodnik dla menedżerów, Instytut 
Rozwoju Osobistego, 2008  

- http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/l
eaership/dashboard/Managing%20Conflict%20at%20Work%20%20a%2
0guide%20for%20line%20managers.pdf  

- Radzenie sobie z konfliktami w miejscu pracy, University of Missisipi, 
2001 
http://www.nfsmi.org/documentlibraryfiles/PDF/20080213055327.pdf 

 

Dalsza lektura 
- Ch. W. Moore, Proces mediacji, praktyczne strategie rozwiązywania 

konfliktów  
 

 

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 

Otwarta 

http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing Conflict at Work  a guide for line managers.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing Conflict at Work  a guide for line managers.pdf
http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/organisationaldevelopment/leaership/dashboard/Managing Conflict at Work  a guide for line managers.pdf
http://www.nfsmi.org/documentlibraryfiles/PDF/20080213055327.pdf
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3.7.3. Narzędzie: Zasady komunikacji asertywnej 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

3 Zasady komunikacji 
asertywnej 

Zadanie 7: Rozwiązywanie konfliktów w zakresie 
różnorodności 

 

Cel 

Asertywna komunikacja jest częścią budowania relacji z ludźmi – szefem, podwładnym, 
współpracownikiem, uczestnikiem spotkania, klientem, itp. Inaczej mówiąc, jest to 
stawianie granicy pomiędzy przyjaźnią, koleżeństwem w kontaktach międzyludzkich a 
sferą obowiązków, roli i zadań do spełnienia. Jest to trudne zadanie nie tylko dla osób 
zarządzających, ale także dla wszystkich pracowników. Należy więc nauczyć się w 
odpowiedni sposób wyrażać swoje zdanie na określony temat, tak aby poszanowane 
zastały zarówno cele firmy, jak i poglądy osób zatrudnionych. 
 
Złote zasady komunikacji asertywnej: 
- Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo, dopóki nie 
ranisz innych.  
- Masz prawo do wyrażania siebie – nawet jeśli rani to kogoś innego – dopóki Twoje 
intencje nie są agresywne.  
- Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, że oni mają 
prawo odmówić.  
- Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak 
masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.  
-  Masz prawo do korzystania ze swoich praw 
 - Asertywność opiera się na postawie nie tylko wobec innych, ale także wobec siebie. 
Analiza transakcyjna wyznacza odpowiednie podejście zarówno do siebie, jak i innych 
ludzi: Ja jestem OK – Ty jesteś OK. 
(pkt 1-5: prawa Herberta Fensterheima, pkt 6:  wg. Eric Berne). 
 

Korzyści 

- Asertywna komunikacja jest podstawą w tworzeniu dobrych, partnerskich relacji w 
firmie a to jest niezbędne w budowaniu klimatu dla różnorodności. 

- Taka komunikacja pozwala na jasne wyrażanie swojego zdania, co zapobiega konfliktom 
i nieporozumieniom, wynikającym z niewłaściwej interpretacji komunikatu. 

- Asertywność w komunikacji sprzyja poszanowaniu wyrażanych poglądów przez drugiego 
człowieka, nawet odmiennych w stosunku do naszych własnych. 

- Asertywność zapobiega nadmiernej hierarchizacji, daje możliwość swobodnej 
wypowiedzi wszystkim pracownikom, ale również wyznacza pewne granice sprawnej 
komunikacji. 

- Osoba asertywna potrafi nawiązać pozytywne i trwałe kontakty z pracownikami. 

- Asertywność buduje satysfakcjonujące relacje, zwiększa zadowolenie 
pracowników oraz daje poczucie poszanowania ich praw 
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Jak tego używać 

Krok 1 
Odzwierciedlenie – dajesz nadawcy komunikatu informację 
zwrotną, na temat tego jak zrozumiałeś jego wypowiedź i intencje. 

Krok 2 

Parafrazowanie – ujmujesz innymi słowami wypowiedź nadawcy 
komunikatu, by upewnić się, że rozumiesz wypowiedziane słowa w 
ten sam sposób. 

Krok 3 
Klaryfikacja – jeśli czegoś nie jesteś pewien, poproś o 
doprecyzowanie wypowiedzi. 

 Krok 4 
Potwierdzenie – dajesz rozmówcy komunikat zwrotny informujący 
o tym, że słuchasz i jesteś zainteresowany tym co mówi. 

Przykład/ studium 
przypadku 

 

Organizacja 
Mała firma doradcza (zatrudniająca do 10 osób) 

 z siedzibą  w Krakowie 

Opis 

Kierowniczka biura zgłosiła prośbę o możliwość wykonywania 
swoich obowiązków w ramach pracy zdalnej (telepracy) przez dwa 
dni w tygodniu. Jest młodą matką dwójki dzieci i tym motywuje 
swoją potrzebę. Niestety takie wykonywanie obowiązków nie jest 
zgodne z celami firmy i nie jest dostosowane do stanowiska, jakie 
zajmuje. Prezes firmy musi w odpowiedni sposób przekazać 
pracownicy, że jest to niemożliwe ze względu na charakter 
wykonywanej przez nią pracy. Większość wykonywanych przez nią 
obowiązków jest niemożliwa do wykonania w domu. Szanując 
jednak życie prywatne zatrudnionej, podczas wspólnej rozmowy, 
strony dochodzą do kompromisu. 

Wyniki 

Dzięki wykorzystaniu złotych zasad asertywnej komunikacji szef 
firmy godzi się na wyznaczenie jednego dnia w tygodniu, kiedy 
pracownica będzie mogła wykonywać swoją pracę zdalnie, pod 
warunkiem, że wszystkie zlecone w danym tygodniu, niezbędne 
zadania zostaną wykonane przez 4 dni pracy w biurze. 
Wykorzystując asertywną komunikację, strony dochodzą do 
kompromisu, co korzystnie wpływa na relacje interpersonalne, 
atmosferę w firmie i poczucie poszanowania praw jednostki, przy 
zachowaniu misji rozwojowej firmy. 

Odniesienie 

- H. Fensterheim, J. Baer, Don’t say yes, when you want to say no. The 
assertiveness training book, 1978 

- PL: M. Król – Fijewska, Trening asertywności – scenariusz i wykłady, 
1993.  

 

    

     

Odniesienie dalsze 
- B.R. Cangelosi, M.L. Petersen, Peer teaching assertive communication 

strategies for the workplace, 1998 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427166.pdf  

Własność 
narzedzia  

(Prawa autorskie) 

Otwarta 
Prawa autorskie: Orange Hill 

  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED427166.pdf
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3.8. Narzędzia do wspierania 
zadania 8 

Rekrutacja pracowników z 
bardziej zróżnicowanej puli 

kandydatów 
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3.8.1. Narzędzie: Opracowanie oferty pracy 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

1 Opracowanie oferty pracy 
Zadanie 8: Rekrutacja pracowników z bardziej 

zróżnicowanej puli kandydatów 
 

 
  

Cel 

Opis ten powinien służyć jako przewodnik opracowywania ogłoszeń o pracę, które nie 
wydają się bezpośrednio lub pośrednio wykluczające lub odstraszające dla pewnych grup 
ludzi. W trakcie procesu, rozpatrywane będą obrazowanie i język pisany w ogłoszeniach o 
pracy. 
  

Korzyści 

Rozważne i niedyskryminujące ogłoszenie o pracy jest warunkiem koniecznym dla firmy, 
aby mogła wybrać odpowiednią osobę na wakat z największej możliwej puli 
wykwalifikowanych kandydatów. 
  

Jak tego używać 

Krok 1 

Stworzenie oferty pracy zaczyna się od opisu wymagań, z 
najwyższym możliwym poziomem szczegółów (kwalifikacje i 
umiejętności), które są niezbędne do obsadzenia wakatu. 
 
Ostatecznie, opis stanowiska powinien zawierać tylko wymagania, 
które są absolutnie niezbędne do wykonywania obowiązków na 
danym stanowisku. Alternatywnie, można wprowadzić 
zróżnicowanie pomiędzy zasadniczymi wymaganiami oraz 
pożądanymi dodatkowymi kwalifikacjami i umiejętnościami. 
 

Krok 2 

Następnie, opis stanowiska pracy należy skontrolować, czy aby 
wymagania nie są bezpośrednio lub pośrednio dyskryminujące. 
Jeśli to możliwe, powinno to zostać przeprowadzone przez osobę, 
która zna przepisy prawne w zakresie przeciwdziałania 
dyskryminacji. 
Oto kilka kwestii, które muszą być brane pod uwagę na przykład w 
trakcie takiej kontroli. 

- Na przykład, czy tylko kobiety są jawnie lub niejawnie 
wymieniane tekście (np. używając nazwy "sprzedawczyni"). 

- Czy pewne grupy wiekowe są wymieniane? (na przykład, może 
to nastąpić na skutek wyrażeń takich jak "dynamiczny" lub 
"doświadczony", które wywołują pewne skojarzenia). 

- Czy wymagania zostały sformułowane tak, aby uwzględniać 
zdolności językowe, co np. może stanowić dyskryminację 
względem imigrantów? 

- itp. 
 

Jeśli pojawiają się takie ograniczenia, należy odpowiedzieć na 
pytanie, czy ograniczenia te są uzasadnione w odniesieniu do 
wakatu, a także czy są zgodne z przepisami prawa. 
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Jeśli tak nie jest, wyrażenia muszą zostać zmienione (np. neutralne 
pod względem płci) lub dyskryminacyjne wymogi muszą zostać 
usunięte z oferty pracy. 
 

Krok 3 

Oprócz tekstu, materiały obrazowe użyte w ogłoszeniu o pracy 
mogą również działać jako środek odstraszający dla potencjalnych 
wnioskodawców. Badania wykazują, że np. kobiety i mniejszości 
oceniają firmy jako atrakcyjnych pracodawców, jeżeli widzą 
zróżnicowany zespół na materiałach pokazujących wizerunek 
firmy, a nie, jeśli widać oznaki wysokiego poziomu jednorodności 
(np. ze względu na płeć, pochodzenie etniczne). 
 
Dlatego, jeśli do ogłoszenia o pracy należy wykorzystać obrazy, 
wskazane jest, aby zwrócić uwagę na różnorodność przy 
portretowaniu ludzi. W razie wątpliwości wskazane jest, aby nie 
używać żadnych obrazów. W tym kontekście należy również wziąć 
pod uwagę fakt, że obrazy np. na stronie internetowej firmy będą 
mieć taki sam wpływ na potencjalnych kandydatów, jeśli przyjrzą 
się obecności firmy w sieci. 
 

Przykład/Studium 
przypadku 

Organizacja British Telecom 

Opis 

Jest to najstarsza na świecie firma działająca w obszarze usług 
telekomunikacyjnych. Prowadzi działalność w ponad 170 krajach i 
świadczy usługi w zakresie dostępu szerokopasmowego, telefonii, 
telewizji i urządzeń mobilnych itp. 
 
British Telecom wielokrotnie opisywano jako firmę modelową w 
dziedzinie różnorodności w zakresie procedury aplikacyjnej.  
 

Ogłoszenia o pracę w British Telecom obejmują:  
- szczegółowy opis stanowiska pracy; 
- opis kwalifikacji wymaganych na stanowisku pracy; i  
- Wymagane doświadczenie zawodowe i dodatkowe 

umiejętności. 
 

Ogłoszenie o pracy w British Telecom można obejrzeć na tej 
stronie: http://bt.jobs/ 
 

Wyniki 
Wyniki oceny ofert o pracy w British Telecom nie są publicznie 
dostępne. 
 

Odniesienia 

- Healy, M., Schwarz-Woelzl, M. (2007): Zasady rekrutacji i praktyki w 
kontekście zmian demograficznych. Istotne kwestie w sektorze ICT oraz 
zalecenia, dostępne pod adresem: http://www.mature-
project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf [Do pobrania: 
12/04/2016]. 

- Mader-Clark, M. (2013): The Job Description Handbook. Everything you 
need to write effective job descriptions – and avoid legal pitfalls, 3rd 
edition, Nolo. 

- Gächter, A. (2015): Anonymisierung von Bewerbungen: Ein Überblick 
über die Forschungsliteratur, pg. 5, dostępne pod adresem: 
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118
_zsi.pdf [Do pobrania: 12/04/2016].  

 

http://bt.jobs/
http://www.mature-project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/mature_final_report_2007.pdf
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Dalsza lektura 
(Ikony rodzaju 

materiału, język) 

 

- Purdie-Vaughns, V. i inni (2008): Social Identity Contingencies: How 
Diversity Cues Signal Threat or Safety for African Americans in 
Mainstream Institutions, in: Journal of Personality and Social 
Psychology, 94/4, s. 615-630. 
  

 

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 
 

Otwarta 
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3.8.2. Narzędzie: Anonimizacja aplikacji za pomocą formularza 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

2 
Anonimizacja aplikacji za 

pomocą formularza 
Zadanie 8: Rekrutacja pracowników z 

bardziej zróżnicowanej puli kandydatów 
 

 
  

Cel 

Celem tworzenia anonimowych aplikacji jest uniknięcie dyskryminacji w czasie wstępnej 
selekcji kandydatów, którzy mają następnie zostać zaproszeni na rozmowę 
kwalifikacyjną. Aplikacje anonimowe mogą być realizowane dla wszystkich możliwych 
wakatów (od staży do funkcji kierowniczych).1 

Korzyści 

Aplikacje anonimowe zapewniają wsparcie dla osób odpowiedzialnych za personel przy 
wyborze najbardziej odpowiedniego kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej. Przy użyciu 
formularzy, odpowiednie umiejętności kandydatów mogą być natychmiast 
porównywane. 
 

Zasadniczo istnieją dwie możliwości wykorzystania formularza w celu zachowania 
anonimowości. 
Wariant 1: Kandydaci osobiście wprowadzają w formularzu wszystkie informacje istotne 
dla danego wakatu. 
Wariant 2: Odpowiednie informacje są nanoszone na formularz w firmie. 
Następujące etapy odnoszą się do tworzenia formularza i mają być traktowane jako 
przewodnik dla wariantów zarówno 1, jak również 2. 
  

Jak tego używać Krok 1 

Na pierwszym etapie, należy zdefiniować kwalifikacje uznane za 
istotne dla wstępnej selekcji kandydatów. 
To nie jest wcale proste przedsięwzięcie. 
 

Dla przykładu, w jaki sposób zataić wiek danej osoby? Nie 
wystarcza nie pytać o datę urodzenia, ponieważ sama liczba 
stanowisk w trakcie kariery zawodowej lub świadectw ukończenia 
niektórych szkół również pozwalają na wyciągnięcie wniosków co 
do wieku danej osoby. Praktycznym rozwiązaniem byłoby zapytać, 
czy dana osoba miała doświadczenie w pracy w odniesieniu do 
konkretnej działalności w określonym czasie (na przykład "co 
najmniej jeden rok"). Kandydat może wówczas zaznaczyć "tak" lub 
"nie". 
 

Według tych samych zasad, na przykład znajomość języka w ogóle 
nie powinna zostać poruszona, ponieważ pozwala to wnioskować 
na temat pochodzenia danej osoby. W związku z tym należy 
wyjaśnić z wyprzedzeniem, na jakim poziomie i który język obcy 
jest wymagany dla danego wakatu, a następnie zapytać konkretnie 
o dany język i dany poziom. 
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Najlepiej byłoby, gdyby te określone kwalifikacje spełniały 
wymagania sformułowane w ogłoszeniu o pracy.  

Krok 2 

Na podstawie tych kwalifikacji opracowany zostanie formularz, 
który będzie tak uproszczony, jasny i precyzyjny jak to możliwe; 
zostanie on wypełniony przez kandydata. 
Jednocześnie, należy w możliwie największym stopniu unikać 
pustych pól tekstowych, aby w ten sposób uniknąć ukrytych 
odniesień do płci, wieku, itp. kandydata. 
Jeśli formularz jest dobrze rozplanowany, wówczas nie powinien 
być trudniejszy do wypełnienia przez kandydata, niż formularz 
rejestracyjny. 
 

Formularz ten musi zostać przekazany przez wszystkich 
kandydatów razem ze zwykłą dokumentacją aplikacyjną. 
(Nieanonimowa dokumentacja aplikacyjna zostaje udostępniona, 
gdy tylko kandydat zostanie zaproszony na rozmowę 
kwalifikacyjną). 
  

Krok 3 
W idealnej sytuacji, formularz ten może zostać wypełniony w 
trybie online, który jest dodatkowo udostępniony do pobrania. 
   

Krok 4 

Jeśli informacje z formularza dla kandydatów są dodatkowo 
przesyłane na formularz wewnętrzny, formularz taki musi zostać 
utworzony. Formularz  będzie w dużej mierze identyczny z 
formularzem zewnętrznym, jednak może zawierać dodatkowe 
sekcje (np. ważne informacje pochodzące z listów polecających lub 
certyfikatów). 
  

Krok 5 

Wreszcie, formularz musi zostać sprawdzony z szeregiem 
fikcyjnych wniosków, aby upewnić się, że jest zrozumiały i pozwoli 
zidentyfikować możliwe źródła błędów. 
  

Przykład/Studium 
przypadku 

Organizacja 
Miasto Gothenburg - Szwecja  

(Sektor użyteczności publicznej) 

Opis 

Jeden z pierwszych projektów pilotażowych, w których zostały 
wykonane anonimowe wnioski i gdzie wyniki były przedmiotem 
oceny, miał miejsce w sektorze usług publicznych w szwedzkim 
mieście,Göteborg. Projekt anonimizacji został zrealizowany w 
dwóch dzielnicach miasta i obejmował 3529 wniosków na 109 
reklamowanych ofert pracy. 
 

Anonimizacja miała na celu ukrycie płci i pochodzenia etnicznego 
kandydatów w pierwszym etapie procesu aplikacyjnego. Ponadto 
formularz wypełniony przez wnioskodawców zawierał pytania 
dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i aktualnego 
zatrudnienia. Szczegółowe informacje na temat płci i informacje, 
świadczące o przynależności etnicznej zostały wyraźnie zakazane - 
obejmowało to również informacje o lokalizacji ukończonych szkół 
i uniwersytetów. Formularz miał zostać przesłany przez kandydata 
wraz ze zwykłymi dokumentami aplikacyjnymi. Na podstawie tego 
formularza, wybrane osoby zostały zaproszone na rozmowę 
kwalifikacyjną. Nieanonimowe dokumenty aplikacyjne należące do 
zaproszonych osób zostały udostępnione dopiero po tej selekcji. 
  

Wyniki 
Ze względu na anonimowy charakter pierwszego etapu rekrutacji, 
wzrosły szanse kobiet i osób pochodzących z innych krajów na 
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zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. 
 
 
 
  

Odniesienia 

- Gächter, A. (2015): Anonymisierung von Bewerbungen: Ein Überblick 
über die Forschungsliteratur, pg. 5, dostępne pod adresem: 
https://www.zsi.at/object/project/3881/attach/0_15_anonym_151118
_zsi.pdf [Do pobrania: 12/04/2016]. 

 

 

 

Dalsza lektura 
 

- Åslund, O., Skans, O. N. (2007): Czy anonimowe procedury aplikacyjne 
wyrównują szanse?, dostępne pod adresem: 
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/wp07-31.pdf [Do 
pobrania: 12/04/2016]. 

  

 

 

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 

Opis tego narzędzia jest oparty na wyjaśnieniach Gächtera (2015), dotyczących 
przygotowania projektu pilotażowego, aby składać anonimowe wnioski. 

  

http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/wp07-31.pdf
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3.8.3. Narzędzie: Lista kontrolna dla rozmów kwalifikacyjnych 

Narzędzie 

Nazwa Powiązane zadanie 

3 
Lista kontrolna dla rozmów 

kwalifikacyjnych 
Zadanie 8: Rekrutacja pracowników z 

bardziej zróżnicowanej puli kandydatów 

 

Cel 

Lista kontrolna 
 

- Wspólne zrozumienie kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku 
- Wspólne zrozumienie roli poszczególnych osób obecnych na rozmowie kwalifikacyjnej 
- Kluczowe pytania do rozmów kwalifikacyjnych 
- Szablon do sporządzania notatek z odpowiedziami kandydatów 
- Arkusz oceny kandydatów 
 
Niniejsza lista kontrolna ma na celu uczynienie rozmów kwalifikacyjnych na tyle 
obiektywnymi i porównywalnymi, jak to możliwe oprócz zapewnienia, że pytania 
zadawane w trakcie wywiadu i kryteria stosowane przy ocenie kandydatów są oparte na 
kwalifikacjach i umiejętnościach wymaganych na danym stanowisku. 
 

Korzyści 

Korzystanie z kluczowych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej i znormalizowanych 
kryteriów oceny powinno zapewnić, że rozmowa kwalifikacyjna koncentruje się na 
specyficznych wymaganiach dla danego stanowiska i jednocześnie zapewnić uniknięcie 
dyskryminacji (świadomej lub podświadomej) na tym etapie procesu rekrutacji. To 
powinno pozwolić na wybór osoby, która najlepiej nadaje się na to stanowisko. 

 

Jak tego używać 

Krok 1 

Organizacja wspólnego spotkania ze wszystkimi osobami obecnymi 
w imieniu firmy podczas rozmowy kwalifikacyjnej (ludzie w komisji 
kwalifikacyjnej powinni odzwierciedlać najwyższy możliwy poziom 
różnorodności). 
 

Celem spotkania jest 
 

- zapewnić wspólne zrozumienie kwalifikacji i umiejętności 
wymaganych na danym stanowisku Tym samym, należy pamiętać 
wymogi sformułowane w ogłoszeniu o pracy, a także kryteria 
wyboru kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej, oraz 
 

- wyjaśnić różne role osób obecnych podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
 

Krok 2 

Opracowanie kluczowych pytań do rozmowy kwalifikacyjnej: 
Kluczowe pytania powinny skupiać się na kwalifikacjach, 
umiejętnościach i szczególnych wymaganiach pracy (np. gotowość 
do podróży), które są niezbędne na danym stanowisku. Pytania te 
powinny zostać zadane WSZYSTKIM kandydatom. Jeśli w trakcie 
opracowywania kluczowych pytań okaże się, że niektóre z nich nie 
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mogą zostać zadane wszystkim kandydatom, wówczas oznacza to 
dyskryminację pośrednią. Pytania takie powinny zostać usunięte. 
  

Krok 3 

Opracowanie arkusza oceny kandydatów: Kryteria oceny powinny 
odnosić się jedynie do kwalifikacji i umiejętności wymaganych na 
danym stanowisku. Do oceny poszczególnych kryteriów może 
zostać zastosowany system punktowy. 
  

 Krok 4 

Opracowanie szablonu notatek: Szablon ten powinien służyć do 
sporządzania uporządkowanych notatek na temat odpowiedzi 
kandydatów. Struktura szablonów jest zorientowana na kluczowe 
pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. 
  

Przykład/Studium 
przypadku 

Organizacja Austriacki Instytut Badawczy 

Opis 

W 2015 roku instytut badawczy w Austrii otworzył nabór na 
stanowisko kierownika wydziału. Stanowisko, które należało 
obsadzić odpowiada za wydział jako całość, jak i za jego 
pracowników i reprezentuje wydział w zarządzie tej organizacji. 
  

Dwaj najbardziej odpowiedni kandydaci zostali zaproszeni na 
rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy byli obecni dwaj 
dyrektorzy zarządzający instytutu badawczego, a także dwóch 
pracowników reprezentujących wydział. 
Przed rozmową położono nacisk na wspólne zrozumienie 
kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku 
wśród czterech osób reprezentujących Instytut Badawczy w 
rozmowie kwalifikacyjnej i roli tych osób podczas rozmowy. 
Kluczowe pytania zostały zdefiniowane przed rozmową i dwaj 
kandydaci zostali poproszeni o przygotowanie krótkiej prezentacji 
o sobie samych, które udzielą odpowiedzi na pewne uprzednio 
zdefiniowane pytania.  
Po rozmowie, wszystkie cztery osoby reprezentujące instytut 
badawczy oceniały kandydatów z użyciem znormalizowanego 
formularza oceny, opartego na kwalifikacjach i umiejętnościach 
potrzebnych na danym stanowisku.  
  

Wyniki 

Trzy miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji organizacja 
postrzega wybraną osobę jako właściwy wybór na to stanowisko. 
Było to skutkiem procesu selekcji, który był oparty na przejrzystych 
i obiektywnych kryteriach. 
  

Odniesienia 

- Department of Veterans Affairs (2010): Recruitment & Selection. Best 
Practice Guide, available at: 
http://www.diversity.va.gov/products/files/RSG.pdf [Do pobrania: 
12/04/2016]. 

 

 

Dalsza lektura 
 

- IBEC (2003): An Employers Guide to the Employment of Older 
Workers, available at: http://www.mature-project.eu/materials/IBEC-
Employers-Guide.pdf [Do pobrania: 12/04/2016]. 

- Age Positive (2002): Being positive about age diversity at work, A 
practical guide for business, http://www.mature-
project.eu/materials/agedivwkgdprac.pdf [do pobrania: 12/04/2016]. 

 
 

 

Własność 
narzędzia (Prawo 

autorskie) 

Otwarta 

 

http://www.diversity.va.gov/products/files/RSG.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/IBEC-Employers-Guide.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/IBEC-Employers-Guide.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/agedivwkgdprac.pdf
http://www.mature-project.eu/materials/agedivwkgdprac.pdf
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