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/ O projekcie

Projekt TUNED UP! Tools Under the 

Need of Enhancing Diversity ma na celu 

zwiększenie kompetencji sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz ich pra-

cowników w zakresie zarządzania różno-

rodnością. Projekt opiera się na koncepcji 

roli Ambasadora/Ambasadorki Różno-

rodności, która to rola odgrywa kluczowe 

znaczenie w lepszym zarządzaniu róż-

norodnością. Projekt nie tylko promuje 

funkcję Ambasadorów/Ambasadorki Róż-

norodności, ale także dostarcza narzędzia 

potrzebne do pełnienia tej roli, w tym 

przede wszystkim systemy diagnostyczne 

pozwalające zidentyfikować kluczowe 

wyzwania w firmach, wiązane z różno-

rodnością oraz rozwiązania pomagające 

zarządzać różnorodnymi zespołami.

/ O publikacji

Niniejszy podręcznik powstał jako 

rezultat współpracy międzynarodowej 

w ramach projektu TUNED UP! Tools 

Under the Need of Enhancing Diversity. 

Publikacja jest uzupełnieniem pozosta-

łych rezultatów powstałych w projek-

cie: e-narzędzia do audytu środowiska 

różnorodności w organizacji, narzędzia 

wspierającego wybór odpowiedniej 

osoby do pełnienia roli Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności, zestawu 

narzędzi wspierających Ambasadora/

Ambasadorkę w pracy oraz filmów edu-

kacyjnych promujących różnorodność. 

Wszystkie te elementy stanowią spójną 

całość, będącą istotnym wsparciem 

w efektywnym wdrażaniu idei zarządza-

nia różnorodnością w organizacji.
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/  W S T Ę P

Stanowisko Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności jest stosunkowo nowym 

rozwiązaniem dla sektora małych i śred-

nich przedsiębiorstw. Kluczową rolą tego 

stanowiska w organizacji jest kreowanie 

pozytywnego podejścia do różnorodności 

w obrębie organizacji oraz dbanie o prze-

łożenie polityki zarządzania różnorod-

nością na efekty biznesowe firmy.

Wdrażanie roli Ambasadora/Ambasa-

dorki Różnorodności wymaga przede 

wszystkim przekonania pracowników, 

w tym kadry menedżerskiej i zarządu 

firmy, zarówno co do korzyści płynących 

ze skutecznego zarządzania różnorod-

nością, jak i co do znaczenia roli Amba-

sadora/Ambasadorki Różnorodności we 

wspieraniu organizacji w osiąganiu celów 

biznesowych organizacji.

Niniejszy podręcznik szczegółowo przed-

stawia warunki wdrożenia Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności do pracy 

w organizacji. Omawiamy w nim kwestie 

środowiska pracy, w którym nowa rola 

ma się pojawić. Opisujemy profil kom-

petencyjny, sposób wyłaniania nowej 

funkcji w organizacji i kwestie związane 

z rozwojem nowej roli w środowisku 

pracy. Wreszcie omawiamy także zada-

nia, których ma się podjąć, wskazując 

na pomocne w tym narzędzia.

Podręcznik jest praktycznym porad-

nikiem dla organizacji, pokazującym 

drogę do wdrażania Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności oraz 

kierunek rozwoju zarządzania róż-

norodnością w firmach. Liczymy, iż 

nasz podręcznik będzie bazą wiedzy 

omawiających sposób wyłaniania 

funkcji Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności oraz funkcjonowanie 

tej roli w codziennych procesach orga-

nizowania się.

Niniejszy podręcznik jest skierowany 

przede wszystkim do właścicieli i mena-

dżerów, którzy poszukują nowych 

rozwiązań w zarządzaniu i którzy chcą 

czerpać z tego korzyści. Publikacja 

ta jest również ważna dla przyszłych 

Ambasadorów/Ambasadorek, mających 

możliwość lepiej zrozumieć swoją funk-

cję oraz zakres działań oczekiwanych 

w związku z wdrażaniem w firmach idei 

zarządzania różnorodnością.
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Znaczenie i korzyści 

z zarządzania różnorodnością

Od czego zaczynamy?

Ponieważ podręcznik dedykowany jest 

osobom zainteresowanym pogłębie-

niem wiedzy na temat różnorodności 

i zarządzania różnorodnością, niniejszy 

rozdział opisuje czym jest różnorodność 

i na czym polega zarządzanie różnorod-

nością oraz odpowiada na pytanie, o to 

jak (nawet małe) firmy mogą czerpać 

korzyści z różnorodności.

Czym jest „różnorodność”?

Termin „różnorodność” – w kontek-

ście pracy – obejmuje wszelkie cechy 

charakterystyczne człowieka, które 

odróżniają jedną osobę od innych 

i które wpływają na jej produktyw-

ność w życiu zawodowym. Pomimo 

różnych teorii na temat różnorodności 

na przestrzeni ostatnich 20 lat, wciąż 

nie istnieje powszechnie uznana defi-

nicja „różnorodności”. Ogólnie rzecz 

ujmując, różnorodność przybiera 

różne formy. Są to aspekty wizualne 

takie jak płeć, wiek i tożsamość 

etniczna, jak również religia, orien-

tacja seksualna, tło kulturowe, odpo-

wiedzialności, stanowiska pracy 

i style pracy, które niekoniecznie 

są łatwo dostrzegalne, które jednak 

mogą mieć wpływ na to, jak dana 

osoba jest postrzegana, jakie zadania 
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 Ɋ Różnorodność należy rozwijać i pod-

trzymywać.

 Ɋ Różnorodność powinna być jasno 

zdefiniowana w kontekście konkret-

nej organizacji.

 Ɋ Różnorodność powinna być wyraź-

nie widoczna w procesach organiza-

cyjnych.

 Ɋ Różnorodność musi być częścią 

całościowej strategii firmy.

 Ɋ Różnorodność jest źródłem i siłą 

pozwalającą na innowacje i rozwój 

organizacji.

Zarządzanie różnorodnością oznacza 

zorientowanie się na przyszłość i prze-

strzeń rozwoju dla wszystkich ludzi 

w ramach organizacji.

Dlaczego różnorodność jest 
ważna – dla firmy, dla pracowników, 
dla społeczeństwa?

Promowanie i zarządzanie różnorod-

nością ma pozytywny wpływ nie tylko 

na wyniki firmy, ale również na jakość 

pracy zatrudnionych osób i szeroko 

pojęte otoczenie społeczne, w którym 

funkcjonuje organizacja. W obsza-

rze zarządzania zasobami ludzkimi, 

zarządzanie różnorodnością ma na 

celu rozwijanie otwartej na innowacje 

kultury organizacyjnej. Ma na celu 

wprowadzanie takiej organizacji pracy, 

która sprzyja kreatywności, odpowia-

daniu na potrzeby klientów i otoczenia 

firmy i wykorzystywaniu potencjału 

pracowników, wpływając tym samym 

pozytywnie na wyniki firmy.

Pozyskiwanie klientów jest najwięk-

szym wyzwaniem, któremu muszą 

stawić czoło małe i średnie przedsię-

biorstwa. Co istotne – świadomość 

i dostrzeżenie różnorodności klientów 

i ich potrzeb może otwierać nowe nisze 

rynkowe dla małych i średnich przed-

siębiorstw. Dostrzeżenie tej różno-

rodności nie jest łatwe z perspektywy 

jednorodnego, zamkniętego w sobie 

zespołu. To kolejny argument za efek-

tywnym wdrażaniem strategii zarzą-

dzania różnorodnością. Analogicznie 

wygląda kwestia dostępności wykwa-

lifikowanych pracowników, których 

łatwiej się pozyskuje z perspektywy 

organizacji różnorodnej i otwartej.

Aby skutecznie wdrożyć zarządzanie 

różnorodnością w organizacji, nie 

wykonuje, jak traktowana jest przez 

swoją organizację.*

Czym jest „zarządzanie 
różnorodnością”?

„Zarządzanie różnorodnością” często 

wiązane jest z korporacjami funk-

cjonującymi w międzynarodowym 

środowisku, zatrudniającymi osoby 

o wielokulturowym pochodzeniu lub 

z dążeniem do zapewnienia praw tym 

grupom, które w jakiś sposób są defa-

woryzowane. To jednak tylko część 

obrazu. Różnorodność jest bowiem 

obecna wszędzie – w każdej organiza-

cji, w każdym zespole.

Różnorodność nie odnosi się jedynie 

do słabiej reprezentowanych grup pra-

cowniczych. Odnosi się ona do każdej 

pojedynczej osoby. Zarządzanie różno-

rodnością bierze pod uwagę i stymuluje 

różnorodność na wszystkich szczeblach 

zarządzania i dotyczy wszystkich zatrud-

nionych osób. Jego celem jest stwo-

* Schwarz-Woelzl, M. (2005): Der Viel-

falt eine Chance geben – Wegweiser für 

Managing Diversity im Betrieb, https://
www.zsi.at/object/publication/1324/
attach/2Handbuch_Wegweiser_MD.pdf

rzenie środowiska, w którym każda 

zatrudniona osoba może rozwijać swój 

potencjał i kreatywność.** Zarządza-

nie różnorodnością jest zatem szeroko 

rozumianym podejściem do zarządzania, 

które rozciąga się nie tylko na zarzą-

dzanie zasobami ludzkimi, ale również 

na strategię, kulturę organizacyjną czy 

sprzedaż i marketing.

Możesz dowiedzieć się więcej o różnorod-

ności w z naszego filmu e-learningowego 

numer 1 [https://www.youtube.com/

watch?v=--VG6KeCiY4] pod tytułem 

„Różnorodność i zarządzanie różnorod-

nością w małych i średnich przedsiębior-

stwach w praktyce”!

Czynniki sukcesu 
w zarządzaniu różnorodnością

Pomimo tego, że nie istnieje ustandaryzo-

wany model zarządzania różnorodnością, 

istnieje kilka czynników sukcesu, które 

sprawiają, iż organizacje mogą być rze-

czywiście różnorodne i mogą z tej różno-

rodności czerpać korzyści. O czym więc 

należy pamiętać, myśląc o zarządzaniu 

różnorodnością?

** ibd

https://www.youtube.com/watch?v=--VG6KeCiY4
https://www.youtube.com/watch?v=--VG6KeCiY4
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 Ɋ Lepszy wizerunek firmy (spo-

łeczna odpowiedzialność).

 Ɋ Większa zdolność przystosowa-

nia się do zmiany.

Jakie umiejętności i postawy 
wspierają różnorodność?

Nie istnieje żaden zamknięty kata-

log umiejętności, które wspierałyby 

zarządzanie różnorodnością. Nie-

mniej istnieje kilka ważnych wytycz-

nych, które w zarządzaniu różnorod-

nym zespołem pomagają. Należą do 

nich przede wszystkim umiejętności 

i postawy, takie jak:

 Ɋ Dostrzeżenie znaczenia koncepcji 

zarządzania różnorodnością – dla 

siebie, dla organizacji.

 Ɋ Samoświadomość pod względem 

rozumienia własnej kultury, tożsa-

mości, uprzedzeń i stereotypów.

 Ɋ Asertywność, krytyczne myśle-

nie i zdolność do przełamywania 

barier.

 Ɋ Otwartość komunikacyjna 

i aktywne słuchanie.

 Ɋ Wrażliwość i empatia.

 Ɋ Dostrzeżenie, że różnorodność 

zawiera się w każdym aspekcie 

organizowania, w każdym działa-

niu, a nie jest tylko kwestią polityk 

strategicznych.

Różnorodność jest ważna 
nie tylko dużych firm

W 2013 roku w Europie 99% firm repre-

zentowało sektor małych lub średnich 

przedsiębiorstw. Dwie trzecie osób znaj-

duje zatrudnienie w sektorze MŚP. Małe 

i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon 

gospodarki europejskiej i tym samym 

muszą odzwierciedlać różnorodność, 

która w społeczeństwie europejskim 

jest obecna. Jest to jeden z kluczowych 

elementów, który decyduje o szansach 

rozwoju tych firm – zarówno na lokalnych 

rynkach, jak i na rynku globalnym. Jest 

to jeden z warunków pozyskania i utrzy-

mania pracowników oraz jest to droga do 

rozumienia potrzeb klientów.

wystarczą jedynie umiejętności przy-

wódcze właścicieli lub menedżerów. 

Kluczowe jest tu bowiem zaangażo-

wanie wszystkich zatrudnionych osób 

i dostrzeżenie przez te osoby korzyści 

dla siebie samych i dla organizacji. 

W zadaniu tym pomóc może skutecz-

nie Ambasador/Ambasadorka Różno-

rodności.

Jakimi zasadami powinna się 
kierować różnorodna firma?

 Ɋ Brak bezpośredniej i pośredniej 

dyskryminacji.

 Ɋ Integracja pracowników/pracownic.

 Ɋ Otwartość komunikacyjna, ela-

styczność i pluralizm.

 Ɋ Dostęp zatrudnionych osób do 

wszystkich stanowisk, brak ogra-

niczeń w komunikacji.

 Ɋ Współpraca przy rozwiązywaniu 

problemów.*

* Cox, Taylor (1994): Cultural Diversity in 

Organizations. Theory, Research & Practice, 

in: Döge, Berrett-Köhler Publishers.

Jakie korzyści wewnętrzne 
osiągają firmy dzięki 
zarządzaniu różnorodnością?

 Ɋ Zwiększenie efektywności, 

innowacji i kreatywności.

 Ɋ Obniżenie kosztów związanych 

z rotacją oraz absencją w pracy.

 Ɋ Przyciąganie talentów do firm.

 Ɋ Pozytywny wpływ na poprawę 

komunikacji wewnętrznej, moty-

wację i generowanie dobrej atmo-

sfery w miejscu pracy.

 Ɋ Pozyskiwanie nowych umiejęt-

ności w zarządzaniu zasobami 

ludzkimi (umiejętności inter-

kulturowe, praca zespołowa, 

elastyczność, odpowiedzial-

ność etc.).

Jakie korzyści zewnętrzne 
osiągają firmy dzięki 
zarządzaniu różnorodnością?

 Ɋ Przyciąganie nowych klientów.

 Ɋ Kreowanie relacji partnerskich 

z klientami i dostawcami.
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Role, zadania, cele i oczekiwane kwalifikacje 

Ambasadorów/Ambasadorek Różnorodności

Po co nam Ambasador/
Ambasadorka Różnorodności?

Z uwagi na globalizację, starzejącą się 

siłę roboczą i zwiększone zapotrzebo-

wanie na różnorodne umiejętności oraz 

ze względu na coraz bardziej świadome 

swych praw społeczeństwo, przedsię-

biorstwa dostrzegają wagę działań, 

których celem jest przeciwdziałanie 

nierównościom w miejscu pracy. Część 

firm, zwłaszcza dużych, powołuje więc 

do życia stanowiska odpowiedzialne za 

zarządzanie różnorodnością.

Tak zwani Ambasadorzy/Ambasa-

dorki Różnorodności, znani także 

jako „menedżerowie/menadżerki ds. 

różnorodności”, stanowią uznany 

i akceptowany element struktury 

organizacyjnej wielu dużych korporacji. 

Do ich obowiązków należy kontrola 

i podnoszenie standardów różnorodno-

ści kulturowej, czy międzypokoleniowej 

w firmie. Prowadzą oni szkolenia dla 

pracowników i kadry zarządzającej na 

temat akceptacji różnic wynikających 

z niepełnosprawności, płci, kultury 

i wieku. Odgrywają istotną rolę w two-

rzeniu środowiska, w którym wszyscy 

pracownicy, klienci i kadra zarządzająca 

są traktowani z godnością. Zazwyczaj 

Ambasador/Ambasadorka opracowuje 

także program działania, dzięki któ-

remu pracownicy dobrowolnie starają 

się utrzymywać atmosferę otwartej 

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności jest inicjatywą, 

która ma na celu zachęcenie firm do 

wdrażania i rozwijania polityki róż-

norodności. Jest to krótki dokument 

dobrowolnie podpisywany przez 

firmę lub instytucję publiczną. Karta 

zawiera sugestie działań promują-

cych różnorodność i równe szanse 

w miejscu pracy, bez względu na rasę 

lub pochodzenie etniczne, orientację 

seksualną, płeć, wiek, niepełno-

sprawność i religię.

W krajach partnerskich projektu TUNED 

UP!, Karta Różnorodności jest obecna 

od roku:

 Ɋ 2009, Hiszpania;

 Ɋ 2010, Austria;

 Ɋ 2012, Polska;

 Ɋ 2014, Czechy.

Co zmieniło podpisanie Karty?

Wprowadzenie rozwiązań sugerowanych 

przez Kartę Różnorodności, w oczach syg-

natariuszy, doprowadziło do podniesienia 

konkurencyjności firm, przede wszystkim 

dzięki lepszemu rozumieniu oczekiwań 

klientów oraz dzięki budowaniu zaanga-

żowania wśród personelu.

Część sygnatariuszy wyznaczyło osobę 

odpowiedzialną za koordynowanie 

obszaru zarządzania różnorodnością 

w miejscu pracy, tworząc podwaliny stałej 

profesjonalizacji działań firmy w obszarze 

zarządzania różnorodnością oraz urucha-

miając proces budowy kultury organiza-

cyjnej otwartej na innowację i kreatyw-

ność, a przy tym kultury odpowiedzialnej 

społecznie, opartej na wartościach.

Podpisanie Karty Różnorodności i stoso-

wanie się do jej zaleceń jest także ważne 

z punktu widzenia wizerunku organiza-

cji, co z kolei przekłada się na zdolność 

organizacji do przyciągania nowych 

pracowników i pracownic oraz pomaga 

w budowaniu wartości marki.
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Profil Ambasadora/
Ambasadorki Różnorodności

Z organizacyjnego i kadrowego punktu 

widzenia, każde stanowisko w danej 

organizacji musi być precyzyjnie opisane, 

a profil właściwego kandydata powinien 

być jasno określony. Dotyczy to także 

stanowiska Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności.

Podstawę dla stanowiska Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności tworzą:

 Ɋ kwalifikacje;

 Ɋ umiejętności;

 Ɋ doświadczenie zawodowe.

Kwalifikacje

Mocną stroną kandydata będzie dyplom 

ukończenia studiów na jednym z poniż-

szych kierunków (nie jest to jednak waru-

nek konieczny):

 Ɋ zarządzenie zasobami ludzkimi;

 Ɋ psychologia;

 Ɋ socjologia;

 Ɋ praca socjalna;

 Ɋ nauka o społeczeństwie;

 Ɋ administracja publiczna;

 Ɋ studia o specjalności nauczycielskiej/

pedagogika;

 Ɋ handel lub zarządzanie;

 Ɋ prawo;

 Ɋ prawa pracownicze/socjalne.

Umiejętności

Ponieważ rola odgrywana przez Amba-

sadora/Ambasadorkę Różnorodności 

dotyka dość delikatnych kwestii, bardziej 

niż formalnego wykształcenia oczekuje 

się od niej/niego opisanych poniżej umie-

jętności miękkich, zarówno osobistych, 

jak i zawodowych.

Doskonałe umiejętności 
komunikacyjne w mowie 
i w piśmie

Dobra komunikacja to jedna z najważ-

niejszych cech dobrego Ambasadora/

akceptacji. Ambasadorzy/ Ambasa-

dorki wyjaśniają, jak różnice między 

ludźmi wpływają na miejsce pracy oraz 

jaka jest rola pracownika w tworzeniu 

atmosfery akceptacji tych różnic. Mogą 

jednak znakomicie odgrywać swoją rolę 

także w małych i średnich przedsiębior-

stwach, gdzie zwykle łączą ją z obo-

wiązkami kadrowymi.

Bez wątpienia Ambasadorzy/Amba-

sadorki Różnorodności odgrywają 

kluczową rolę w rozwoju, jaki w ciągu 

ostatnich lat dokonuje się w wielu fir-

mach dążących do realizacji zasady 

równego traktowania w miejscu pracy. 

Ich działania przyczyniają się do rozwoju 

kreatywności i produktywności, zmiany 

nastawienia, rozwoju umiejętności 

językowych, porozumienia globalnego, 

opracowania nowych procesów i nowych 

rozwiązań trudnych problemów, więk-

szej dynamiki, lepszego wglądu w rynek, 

większej lojalności wobec klientów 

i społeczeństwa, innowacji, ulepszenia 

procesu rekrutacji pracowników i ich 

utrzymania w firmie. Może warto zatem 

rozważyć powołanie roli Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności?

Zadania Ambasadora/
Ambasadorki Różnorodności

Praca wykonywana przez Ambasado-

rów/Ambasadorki Różnorodności może 

ulegać nieznacznym zmianom w zależ-

ności od potrzeb konkretnej firmy, 

ale zwykle obejmuje ona następujące 

zadania:

 Ɋ przygotowanie i przeprowadzanie 

audytu różnorodności w firmie;

 Ɋ projektowanie strategii i programów 

różnorodności;

 Ɋ wdrażanie strategii i programów róż-

norodności;

 Ɋ przygotowanie i prowadzanie szkoleń 

oraz organizacja wydarzeń dotyczą-

cych różnorodności;

 Ɋ projektowanie i wdrażanie 

wewnętrznych i zewnętrznych 

narzędzi komunikacji w firmie 

w odniesieniu do różnorodności;

 Ɋ rozwiązywanie konfliktów na tle 

różnorodności;

 Ɋ rekrutacja pracowników z różnych 

grup społecznych.
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grup marginalizowanych (choć grupy te 

różnią się w zależności od konkretnych 

firm, często obejmują kobiety, osoby 

niepełnosprawne, ludzi starszych oraz 

należących do mniejszości etnicznych 

i religijnych).

Akceptacja wielokulturowości 
i wrażliwość na nią

Ambasador/Ambasadorka Różnorodności 

rozumie wielorakie podstawy, wartości 

i normy kulturowe. Wykazuje się zdol-

nością do elastycznego postępowania, 

prowadzącego do zapewnienia skutecz-

ności działania w różnych kontekstach 

kulturowych. Dobry Ambasador/Ambasa-

dorka Różnorodności rozumie dynamikę 

międzykulturowych konfliktów, napięć, 

czy nieporozumień.

Zdolność do budowania relacji

Ambasador/Ambasadorka Różnorod-

ności rozumie punkt widzenia i emocje 

innych ludzi, zarówno tych należących 

do mniejszości, jak i do większości. 

Szanuje poglądy innych osób oraz 

potrafi ich motywować i współpra-

cować z nimi. Metody pracy z innymi 

dostosowuje do sytuacji w celu rozwią-

zywania konfliktów indywidualnych 

i grupowych, skutecznie interweniując 

w razie potrzeby. Dobry Ambasador/

Ambasadorka Różnorodności potrafi 

podtrzymywać pozytywną atmosferę 

i usprawniać środowisko pracy w obli-

czu zmian i wyzwań.

Proaktywność

Ambasador/Ambasadorka Różnorod-

ności skutecznie współpracuje z innymi 

w zakresie tworzenia i przekazywania 

inspirujących, przyciągających uwagę 

i istotnych kwestii różnorodności. Aktyw-

nie poszukuje nowych idei i doświadczeń 

oraz jest motorem zmian. Dobry Ambasa-

dor/Ambasadorka Różnorodności umie-

jętnie łączy nowe idee z ich zastosowa-

niem. Wyznacza nowe kierunki w sposób 

zrozumiały, innowacyjny i inspirujący 

oraz utrzymuje pozytywne i konstruk-

tywne podejście.

Zaangażowanie w promocję 
równości i różnorodności

Ambasador/Ambasadorka Różnorodności 

realizuje cele z zapałem i energią. Zawsze 

kończy rozpoczęte projekty, nawet w obli-

czu trudności.

Ambasadorki Różnorodności. Zadaniem 

Ambasadora/Ambasadorki jest taki 

wpływ na pracowników, aby dzielili się 

oni swoimi problemami. Każdy pra-

cownik powinien czuć, że jest dla firmy 

równie ważny. Zadaniem Ambasadora/ 

Ambasadorki jest prowadzenie polityki 

otwartych drzwi oraz wykazywanie się 

otwartością w kontaktach z zatrudnio-

nymi osobami. Osoba otwarta na kontakt 

z innymi lepiej potrafi rozwiązać kon-

flikt, a każdy pracownik w obcowaniu 

z nią może poczuć się ważny. W komu-

nikacji istotną rolę odgrywają trzy 

elementy: aktywne słuchanie, empatia 

i szacunek dla każdego człowieka.

Umiejętność rozwiązywania 
konfliktów

Kluczowym narzędziem w zarządzaniu 

różnorodnością w firmie jest umiejętność 

rozwiązywania konfliktów. Nieporo-

zumienia pojawiające się na tle różnic 

kulturowych muszą być łagodzone nie-

zwłocznie, aby nie dopuścić do spadku 

produktywności w pracy. Ambasador/

Ambasadorka musi dążyć do maksymal-

nego obiektywizmu w ocenie sytuacji, 

a w czasie wyjaśniania problemu – opie-

rać się na faktach oraz wykazywać się 

sprawiedliwością. Należy zapytać każdą 

ze stron, co się wydarzyło i sporządzić 

odpowiednie notatki na ten temat. Osoba 

posiadająca umiejętność rozwiązywania 

konfliktów dociera do sedna sprawy. 

Zamiast obciążać winą jedną osobę, 

zapewnia, że wszyscy uznają potrzebę 

akceptacji każdego współpracownika 

i doceniania jego roli w firmie.

Umiejętności organizacyjne 
oraz umiejętności z zakresu 
planowania i wdrażania

Aby skutecznie prowadzić politykę róż-

norodności, Ambasador/Ambasadorka 

Różnorodności musi posiadać umie-

jętność sporządzania planu wdrażania 

różnorodności oraz jego wykonania. 

Obejmuje to opracowanie metod promo-

wania różnorodności wśród wszystkich 

zatrudnionych osób.

Mierzalna wiedza na temat 
różnorodności

Ambasador/Ambasadorka Różnorodno-

ści posiada wiedzę na temat najlepszych 

praktyk w dziedzinie strategii, systemów 

czy polityk różnorodności. Rozumie 

subtelne i złożone kwestie różnorod-

ności, szczególnie te odnoszące się do 
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czy lokalnych lub regionalnych orga-

nach władzy zawsze jest atutem.

Jeśli Ambasador/Ambasadorka Róż-

norodności jest wybierany/-a spośród 

pracowników danej firmy, zawsze bierze 

się pod uwagę znajomość kultury organi-

zacji i stosowanych w firmie procesów.

W idealnej sytuacji także każda 

osoba z kadry kierowniczej powinna 

posiadać cechy i umiejętności, 

jakimi powinien wykazywać się 

Ambasador/Ambasadorka Różno-

rodności, gdyż dzięki tematu orga-

nizacja ma szansę stać się realnie 

różnorodną.

Umiejętności z zakresu 
negocjacji i przekonywania

Ambasador/Ambasadorka Różnorod-

ności potrafi skutecznie negocjować 

i przekonywać na wszystkich szczeb-

lach organizacji. Swobodnie porusza 

się we wszystkich obszarach dzia-

łalności firmy i wywiera wpływ na 

postawy zatrudnionych osób. Dobry 

Ambasador/Ambasadorka posiada 

umiejętność słuchania i przyjmowa-

nia właściwego podejścia w stosunku 

do różnych ludzi.

Atutem w pracy Ambasadora/Amba-

sadorki Różnorodności są także inne 

umiejętności miękkie:

 Ɋ umiejętność budowania zaufania 

różnych grup społecznych;

 Ɋ umiejętność pracy w zespole;

 Ɋ motywacja wewnętrzna i umiejęt-

ność wykorzystania podejmowa-

nych inicjatyw;

 Ɋ umiejętność sporządzania sprawo-

zdań;

 Ɋ umiejętność prowadzenia prezen-

tacji oraz szkoleń;

 Ɋ elastyczność umożliwiająca pracę 

na wszystkich szczeblach oraz 

spełnianie stale zmieniających się 

wymagań.

Jak widać, rola Ambasadora/Ambasa-

dorki Różnorodności wymaga szero-

kiego zakresu rozmaitych umiejętności. 

W praktyce jednak rzadko udaje się 

znaleźć osobę posiadającą wszystkie 

powyższe kwalifikacje. To potrzeby 

przedsiębiorstwa, rozmiar i zasięg 

struktury organizacyjnej, złożoność 

strategii różnorodności oraz zakres 

odpowiedzialności Ambasadora/Amba-

sadorki w danej organizacji określą, 

które z kwalifikacji i umiejętności 

są w danym przypadku najbardziej 

potrzebne.

Doświadczenie zawodowe

Odpowiednie doświadczenie zawo-

dowe, obejmujące zaangażowanie na 

rzecz różnorodności, z pewnością 

stanowi wartość dodaną kandydata 

na stanowisko Ambasadora/Ambasa-

dorki Różnorodności.

Doświadczenie zawodowe zdobyte 

w wolontariacie, współpracy międzyna-

rodowej, organizacjach pozarządowych 



20 21

/  R O Z D Z I A Ł  3

Proces wdrożenia Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności do organizacji

Dostosowanie zalecanego 
profilu do konkretnej firmy

Z chwilą, gdy kadra kierownicza – 

samodzielnie lub przy wsparciu 

działu kadr – jasno określi potrzebę 

powołania Ambasadora/Ambasa-

dorki Różnorodności, bezwzględnie 

konieczne jest zdefiniowanie profilu 

kandydata/ kandydatki. W opisie 

wymagań istotne są następujące 

trzy kategorie:

 Ɋ kwalifikacje formalne;

 Ɋ wiedza i umiejętności;

 Ɋ doświadczenie zawodowe.

Elementy te opisane zostały 

w poprzednim rozdziale.

Wewnętrzna lub zewnętrzna 
rekrutacja na stanowisko 
Ambasadora/Ambasadorki 
Różnorodności

Po zdefiniowaniu profilu Ambasa-

dora/Ambasadorki Różnorodności 

można rozpocząć proces rekrutacji 

na to stanowisko. Ważne jest for-

malne opracowanie i zatwierdzenie 

procesu rekrutacji, który może 

w pewnych aspektach różnić się 

w zależności od tego, czy mamy do 
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wadza przedstawiciel zarządu lub 

właściciel firmy.

Ostateczną decyzję co do osoby, która 

ma zostać mianowana na Ambasadora/

Ambasadorkę Różnorodności, podejmują 

przedstawiciel zarządu lub właściciel 

firmy oraz dział kadr.

Oficjalne powołanie Ambasadora/
Ambasadorki Różnorodności

Ambasador/Ambasadorka Różnorod-

ności odgrywają w organizacji bardzo 

specyficzną rolę, którą należy zdefinio-

wać na dwóch poziomach: na poziomie 

zarządzania strategicznego oraz na 

poziomie operacyjnym.

Poziom strategiczny roli Ambasadora/ 
Ambasadorki Różnorodności

Ze strategicznego punktu widzenia, 

Ambasador/Ambasadorka Różnorodności 

jest świadomy/-a, że różnorodny personel 

zatrudniony na wszystkich szczeblach 

organizacji ma charakter kluczowy dla 

realizacji misji i celów firmy. Ambasador/

Ambasadorka Różnorodności wywie-

rają bezpośredni wpływ na zwiększenie 

poziomu satysfakcji z pracy, poprawę 

motywacji i zwiększenie wydajności.

Poziom operacyjny roli Ambasadora/
Ambasadorki Różnorodności

Z operacyjnego punktu widzenia, Amba-

sador/Ambasadorka Różnorodności 

musi przełożyć strategiczną wizję róż-

norodności przyjętą przez organizację 

na codzienne czynności wykonywane 

przez zatrudnione osoby. Z tego powodu 

ważne jest, aby wszyscy mieli poczucie, 

że nowa rola w organizacji ma charakter 

konkretny i przekłada się na rzeczywi-

stość zarządzania.

Zakres zadań Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności obejmuje:

 Ɋ przygotowanie i przeprowadzanie 

audytu różnorodności w firmie;

 Ɋ projektowanie strategii i programów 

różnorodności;

 Ɋ wdrażanie strategii i programów róż-

norodności;

 Ɋ przygotowanie i prowadzanie szkoleń 

oraz organizacja wydarzeń dotyczą-

cych różnorodności;

czynienia z rekrutacją wewnętrzną 

czy zewnętrzną.

Rekrutacja wewnętrzna

W przypadku poszukiwania kandy-

data/kandydatki wewnątrz firmy, pro-

ces rekrutacji może obejmować etapy 

opisane niżej.

Zarząd/właściciel firmy lub dział 

kadr mogą wskazać wśród personelu 

te osoby, które ich zdaniem najle-

piej spełniają wymagania opisane 

w profilu Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności. Muszą też wstępnie 

potwierdzić, czy osoby te wyrażają 

chęć podjęcia się nowej (lub dodatko-

wej) roli. Następnie:

 Ɋ Zarząd/właściciel firmy lub dział 

kadr przedstawiają wszystkim 

zatrudnionym osobom wstępnie 

wytypowane kandydatury do oceny. 

W tym celu firma korzysta z narzę-

dzia „Selector” – aplikacji stworzonej 

w ramach programu TUNED UP!

 Ɋ Dział kadr przeprowadza pierwszą 

rozmowę kwalifikacyjną z wybra-

nym przez personel firmy kandyda-

tem/kandydatką.

 Ɋ Drugą rozmowę kwalifikacyjną 

z wybranym kandydatem/ kandy-

datką przeprowadza właściciel firmy 

lub przedstawiciel zarządu.

Ostateczną decyzję co do osoby, która 

ma zostać mianowana na Ambasadora/

Ambasadorkę Różnorodności podejmują 

wspólnie przedstawiciel zarządu lub 

właściciel firmy oraz dział kadr.

Rekrutacja zewnętrzna

Jeśli organizacja zamierza zrekrutować 

Ambasadora/Ambasadorki Różnorodno-

ści wśród osób spoza danej firmy, proces 

rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 Ɋ Dział kadr zamieszcza ogłoszenie 

o wolnym stanowisku pracy w wybra-

nych portalach rekrutacyjnych.

 Ɋ Dział kadr przeprowadza pierwszą 

rozmowę kwalifikacyjną z wybra-

nymi na podstawie analizy nadesła-

nych dokumentów rekrutacyjnych 

(CV, list motywacyjny) kandydatami/

kandydatkami.

 Ɋ Drugą rozmowę kwalifikacyjną 

z wybranym kandydatem/kandydatką 

(wg wskazania działu kadr) przepro-
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 Ɋ Informacja o tym, że nowo miano-

wany Ambasador/Ambasadorka 

Różnorodności będzie się kontak-

tować z poszczególnymi osobami 

bezpośrednio w celu omówienia 

szczegółów, objaśnienia istoty 

swojego stanowiska i jego zna-

czenia oraz podzielenia się pomy-

słami i celami.

Do rozesłania powyższej wiadomości 

można użyć następujących kanałów 

komunikacyjnych:

 Ɋ E-mail do wszystkich pracowników.

 Ɋ Oficjalne spotkanie ze wszystkimi 

pracownikami.

Spotkanie inauguracyjne 
Ambasadora/Ambasadorki 
Różnorodności

Spotkanie inauguracyjne powinno 

odbyć się zwłaszcza w sytuacji, gdy 

Ambasador/Ambasadorka Różnorod-

ności jest nową rola w organizacji. 

W takim przypadku zaleca się szcze-

gólnie, aby w spotkaniu uczestniczył 

przedstawiciel zarządu lub właściciel 

firmy, jak i kierownik działu kadr.

Zaleca się, aby inauguracja odbyła się 

na jednym spotkaniu lub dwóch i była 

przeprowadzona według następujących 

wytycznych.

Cele spotkania

 Ɋ Zapoznanie uczestników/uczestniczki 

z aktualnymi przepisami dotyczącymi 

różnorodności i zarządzania różno-

rodnością.

 Ɋ Zapoznanie z polityką i procedu-

rami firmy w zakresie różnorodności 

i zarządzania różnorodnością.

 Ɋ Dyskusja na temat sposobów wykre-

owania otwartego miejsca pracy 

i promowania różnorodności.

Oczekiwane rezultaty spotkania

 Ɋ Podniesienie poziomu wiedzy na 

temat aktualnych przepisów.

 Ɋ Podniesienie poziomu wiedzy na 

temat aktualnej polityki różnorodno-

ści i procedury stosowanej w firmie.

 Ɋ Zwiększenie świadomości na temat 

wsparcia dostępnego w firmie.

 Ɋ projektowanie i wdrażanie 

wewnętrznych i zewnętrznych 

narzędzi komunikacji w firmie 

w odniesieniu do różnorodności;

 Ɋ rozwiązywanie konfliktów na tle 

różnorodności;

 Ɋ rekrutacja pracowników z różnych 

grup społecznych.

Powiadomienie pracowników 
o mianowaniu Ambasadora/
Ambasadorki Różnorodności

Po oficjalnym zamknięciu procesu 

rekrutacji i dokonaniu wyboru Amba-

sadora/Ambasadorki Różnorodności, 

następnym krokiem jest formalne 

powiadomienie personelu danej 

firmy o tym fakcie. Jest to czynność 

o charakterze kluczowym, gdyż wszy-

scy członkowie organizacji powinni 

dowiedzieć się o powołaniu nowej roli 

w organizacji.

W sektorze małych i średnich przed-

siębiorstw jest to zazwyczaj albo zada-

nie wspólne działu kadr (jeśli takowy 

istnieje w firmie) i właściciela/dyrek-

tora zarządzającego, albo wyłącznie 

właściciela/dyrektora zarządzającego. 

Otwarte wsparcie przyszłych działań 

Ambasadora/Ambasadorki Różnorod-

ności otrzymane od kadry kierowniczej 

ma znaczenie kluczowe. Poprzez takie 

wsparcie ścisłe kierownictwo umacnia 

przekonanie o ważności funkcji oraz 

o znaczeniu promowania różnorodności 

w organizacji. Ambasador/Ambasadorka 

Różnorodności otrzymuje w ten sposób 

mocny mandat do podjęcia się działań 

i czynności związanych z budowaniem 

kultury otwartej na różnorodność.

Wiadomość powinna być bardzo precy-

zyjna i zawierać następujące informacje:

 Ɋ Imię i nazwisko wyznaczonej osoby.

 Ɋ Data oficjalnego objęcia obowiąz-

ków.

 Ɋ Krótka wzmianka o strategicznym 

znaczeniu tego stanowiska w danej 

firmie.

 Ɋ Skierowana do zatrudnionych 

osób wyraźna zachęta do udziela-

nia wsparcia nowo powołanemu 

Ambasadorowi/Ambasadorce Róż-

norodności, gdyż przyczyni się to do 

poprawy atmosfery w miejscu pracy 

i uczyni je bardziej przyjaznym.
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Kluczowe aspekty działalności 

Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności w danej organizacji

Do pierwszych kroków Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności należą:

 Ɋ Przygotowanie i przeprowadzenie 

audytu różnorodności w firmie.

 Ɋ Analiza wyników audytu.

 Ɋ Opracowanie strategii i programów 

różnorodności.

 Ɋ Wdrożenie strategii i programów 

różnorodności.

Audyt różnorodności

Audyt różnorodności stanowi pierw-

szy krok na drodze do wdrożenia 

skutecznego zarządzania różnorod-

nością. Polega na dokładnej analizie 

praktyk stosowanych przez organiza-

cję. W wykonaniu audytu pomocne 

jest narzędzie Diversity Audit, opraco-

wane w ramach projektu TUNED UP!

Obecnie wiele organizacji przepro-

wadza audyty chcąc ocenić między 

innymi: skuteczność rekrutacji pro-

wadzonej w różnych grupach społecz-

nych, skuteczność wysiłków podejmo-

wanych w celu utrzymania personelu 

w danej firmie, przydatność szkoleń 

 Ɋ Zwiększenie świadomości na 

temat obowiązków Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności

 Ɋ Dyskusja i wymiana pomysłów 

na temat szczegółowych kwestii 

związanych z różnorodnością oraz 

burza mózgów odnośnie poten-

cjalnych rozwiązań.

Objęcie stanowiska 
Ambasadora/Ambasadorki 
Różnorodności

Objęcie stanowiska następuje, gdy 

wybrana osoba zostaje oficjalnie mia-

nowana Ambasadorem/Ambasadorką 

Różnorodności danej firmy. Wykonuje 

się wówczas następujące czynności:

 Ɋ Określenie strategicznego kierunku 

rozwoju roli Ambasadora/Ambasa-

dorki Różnorodności i stworzenie 

planu działania. Jeśli w firmie działa 

zespół ds. różnorodności, angażuje 

się on w te czynności. Jeśli taki zespół 

nie istnieje, czynności te podejmuje 

dział kadr lub właściciel firmy.

 Ɋ Poinformowanie zatrudnionych osób 

o przyjętym planie.

Ambasador/Ambasadorka Różnorodności 

rozpoczyna wypełnianie obowiązków od 

podjęcia czynności określonych w powyż-

szym planie.
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właścicielem firmy oraz lub innymi właś-

ciwymi zespołami kierowników.

Podstawę strategii różnorodności sta-

nowi konsekwentne zaangażowanie 

w tworzenie otwartego środowiska 

pracy. W tym celu firma musi jasno 

nakreślić swoje cele. Ambasador/Amba-

sadorka Różnorodności może prowadzić 

warsztaty oraz dyskusje na temat dal-

szego rozwoju firmy w kierunku two-

rzenia różnorodnego środowiska pracy. 

W warsztatach powinna uczestniczyć 

zarówno sama kadra kierownicza, jak 

i osoby zatrudnione na tzw. szerego-

wych stanowiskach pracy.

Inne sposoby opracowania strategii 

różnorodności można znaleźć w Narzę-

dziowniku.

Przy opracowaniu strategii różnorodności 

ważne jest rozważenie następujących 

zagadnień:

 Ɋ Co chcemy osiągnąć za pomocą 

tej strategii? Jaka jest misja, wizja, 

wartości i cele organizacji? W jaki 

sposób będziemy rozwijać i wprowa-

dzać różnorodność? Przykładowo, 

czy skupimy się na rozwoju kilku 

oddzielnych inicjatyw w całej firmie, 

czy też będziemy rozwijać pełny 

pakiet inicjatyw i tylko nadzorować 

ich realizację w wybranym obszarze 

działalności firmy?

 Ɋ Jakich środków potrzebujemy? 

Przyda się wgląd w plan różno-

rodności oraz metody stosowane 

przez innych pracodawców. Należy 

wyznaczyć i zaangażować inne osoby. 

Zwiększy to zaangażowanie pracow-

ników w realizację programu oraz 

podniesie poziom odpowiedzialności 

w całej organizacji.

 Ɋ Gdzie jesteśmy teraz, a gdzie chcemy 

dojść? Poprzez odpowiedź na to 

pytanie uzyskamy podstawowe dane, 

za pomocą których ocenimy skutecz-

ność programu różnorodności w fir-

mie. A zatem, co zamierzamy osiąg-

nąć poprzez realizację programu? 

Czy chodzi nam o zaangażowanie na 

rzecz realizacji zasad różnorodności 

przyjętych przez firmę czy o warto-

ści, jakie nasz program różnorodno-

ści wniesie do firmy?

Po rozważeniu powyższych kwestii, 

Ambasador/Ambasadorka Różnorodno-

ści może przystąpić do budowania stra-

tegii różnorodności w oparciu o sześć 

filarów, które są motorem dla zmian 

organizacyjnych oraz łączą wartości 

z zakresu różnorodności, czy skutecz-

ność inicjatyw z zakresu różnorodno-

ści. Zadaniem audytu jest ujawnienie, 

czy w dziedzinie różnorodności 

istnieje rozbieżność pomiędzy dzia-

łaniami faktycznie podejmowanymi 

przez organizację a działaniami, jakie 

powinna ona podejmować. Z tego 

względu stanowi on podstawę dla 

sporządzania planów działania.

W celu podjęcia dalszych kroków, 

Ambasador/Ambasadorka Różnorod-

ności musi zacząć od oceny obecnego 

stanu różnorodności w organizacji. 

Istnieją różne metody przeprowadza-

nia audytu różnorodności:

 Ɋ analiza SWOT (więcej informacji 

w Narzędziowniku, opracowanym 

w ramach projektu TUNED UP!)

 Ɋ sondaż przeprowadzony na grupie 

reprezentatywnej (więcej informa-

cji w Narzędziowniku)

 Ɋ standardowe kwestionariusze 

(więcej informacji w Narzę-

dziowniku)

 Ɋ aplikacja do przeprowadzenia 

audytu procesów różnorodności – 

Diversity Audit (patrz niżej).

Aby pomóc w przeprowadzeniu audytu, 

w projekcie TUNED UP! przygotowano 

aplikację on-line do przeprowadzenia 

audytu różnorodności w firmach: Diver-

sity Audit. Pozwala ona ocenić słabe 

i mocne strony zarządzania różnorod-

nością w organizacji oraz daje możliwość 

zdefiniowania na tej podstawie kluczo-

wych wyzwań dla firmy.

Analiza wyników audytu

Ambasador/Ambasadorka Różnorodno-

ści analizuje dane pozyskane w trakcie 

audytu różnorodności i przedstawia 

wyniki wyższemu kierownictwu wraz 

z zaleceniami odnośnie strategii długoter-

minowej. Opracowuje też porozumienia 

strategiczne i plan działania oraz określa 

potrzebne środki.

Opracowanie strategii 
i programów różnorodności

Bazując na przeanalizowanych wynikach 

audytu różnorodności, w celu opracowa-

nia strategii różnorodności Ambasador/

Ambasadorka Różnorodności podejmuje 

współpracę z przedstawicielem zarządu/
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Wdrożenie strategii 
i programów różnorodności

Wdrożenie odnosi się do konkretnych 

działań podejmowanych dla osiąg-

nięcia celów organizacji określonych 

w strategii różnorodności. Ponieważ 

wdrażanie planu różnorodności 

powinno zostać powiązane z reali-

zacją celów długoterminowych, jego 

konkretna postać zależy od strategii 

przyjętej w danej firmie. We wdraża-

niu strategii należy wziąć pod uwagę 

następujące kwestie:

 Ɋ PROGRAM: Program należy 

powiązać ze strategią organizacji. 

Odpowiedź na pytanie, dlaczego 

trzeba wdrożyć dany program, 

powinna skupiać się na korzyś-

ciach, jakie przyniesie on organi-

zacji.

i przekonania dotyczące różnorodności 

z celami firmy.

 Ɋ Zaangażowane przywództwo 

oznacza: przejście członków ści-

słego kierownictwa od zwykłego 

zarządzania do w pełni rozwinię-

tego przywództwa nakierowanego 

na różnorodność; stworzenie uza-

sadnienia biznesowego dla różno-

rodności; zawieranie porozumień 

w kwestii strategii różnorodności 

opartej na przyjętych wartościach.

 Ɋ Dokładna ocena oznacza: wyka-

zywanie zrozumienia dla potrzeb 

pracowników i decydujących kwe-

stii związanych z różnorodnością; 

wyznaczanie środków i celów dla 

każdej jednostki organizacyjnej 

istotnej dla osiągnięcia celów 

biznesowych i celów związanych 

z różnorodnością; stworzenie 

systemu monitorującego wyniki 

i usprawniającego działanie.

 Ɋ Zintegrowana infrastruktura 

oznacza: stworzenie spójnych 

pomiędzy sobą zasad, procedur, 

narzędzi, ról i obowiązków, które 

są kluczowe dla pełnego przy-

jęcia idei różnorodności przez 

organizację.

 Ɋ Spójność kultury i systemów ozna-

cza: stworzenie odnoszących się 

do różnorodności jasnych wartości 

i przekonań definiujących kulturę 

organizacji; zapewnienie spójności 

zarządzania wynikami w pracy, 

rozwoju zawodowego, wynagro-

dzenia i świadczeń dodatkowych, 

nagród i dowodów uznania oraz 

innych przyjętych zasad i syste-

mów ze strategią różnorodności.

 Ɋ Intensywna komunikacja oznacza: 

komunikowanie wartości, przeko-

nań, oczekiwań odnośnie różno-

rodności, wyników oceny, działań 

i innych informacji niezbędnych 

pracownikom do zaangażowania 

się w strategię różnorodności oraz 

dla uzyskania jasnego obrazu roli 

pełnionej przez nich w dążeniu do 

jej realizacji.

 Ɋ Polityki i inicjatywy oznaczają: 

podjęcie konkretnych działań 

w kierunku stworzenia równych 

szans zatrudnienia; opracowanie 

rozwiązań w zakresie rekrutacji, 

planowania zmian kadrowych, 

życia zawodowego, szkoleń, 

nawiązywania kontaktów i doradz-

twa w celu sprostania najpilniej-

szym potrzebom.

W Y N I K I  F I R M Y

W A R T O Ś C I  I  P R Z E K O N A N I A

Za
an

ga
żo

w
an

e 
pr

zy
w

ód
zt

w
o

D
ok

ła
dn

a 
oc

en
a

Zi
nt

eg
ro

w
an

a 
in

fr
as

tr
uk

tu
ra

Sp
ój

no
ść

 k
ul

tu
ry

 
i s

ys
te

m
ów

In
te

ns
yw

na
 

ko
m

un
ik

ac
ja

Po
lit

yk
i i

 in
ic

ja
ty

w
y

Sześć filarów strategii różnorodności



32 33

rowników działów oraz pozostałych 

najważniejszych pracowników.

4/ Eliminacja zakłóceń w komunikacji 

i zapewnienie ścisłej współpracy 

w organizacji Celem Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności powinna 

być analiza informacji odnośnie jako-

ści komunikacji wewnątrz organizacji.

5/ Opracowanie sprawiedliwej i sku-

tecznej procedury rozpatrywania 

skarg składanych przez pracowników. 

Zadaniem Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności jest analiza procesu 

składania skarg w celu zapewnienia 

dokładnego i wszechstronnego ich 

rozpatrzenia. Ambasador/Ambasa-

dorka może także określić potrzeby 

przeszkolenia w tym personelu, jak 

również rozważyć alternatywne 

metody rozwiązywania sporów, takie 

jak mediacja.

6/ Zapewnienie stosowania sprawiedli-

wych praktyk w zatrudnianiu, wyna-

gradzaniu, pociąganiu pracowników 

do odpowiedzialności i awansach. 

Ambasador/Ambasadorka Różno-

rodności powinien/powinna prowa-

dzić coroczną analizę polityk i pro-

cedur związanych z różnorodnością, 

stosowanych w firmie. Ambasador/

Ambasadorka dba także o spójne 

stosowanie i wprowadzanie w życie 

wszystkich polityk oraz może mieć 

możliwość pociągania do odpowie-

dzialności osób, które nie stosują 

tych polityk.

Aby Ambasador/Ambasadorka Różno-

rodności mógł/mogła realizować cele 

związane z różnorodnością, musi dyspo-

nować wszelkimi istotnymi informacjami 

dotyczącymi firmy, stąd ważną kwestią 

jest stworzenie platformy komunikacyjnej 

pomiędzy Ambasadorem/Ambasadorką, 

kierownictwem i wszystkimi zatrudnio-

nymi osobami. Przydatnymi narzędziami 

są regularne spotkania i sprawozdania. 

Zatrudnione osoby powinny być w pełni 

świadome roli odgrywanej przez Amba-

sadora/Ambasadorkę Różnorodności oraz 

posiadać możliwość łatwego kontaktu. 

Efektywne zarządzenie różnorodnością 

jest możliwe tylko wówczas, gdy sprawnie 

funkcjonuje komunikacja.

Wdrożenie strategii różnorodności jest 

skuteczne, gdy zostało zakomunikowane 

wszystkim pracownikom w sposób zrozu-

miały i jasny nie tylko na piśmie, ale także 

podczas osobistego spotkania. Można 

również przedstawić strategię różnorod-

ności w formie skróconej w ramach szko-

lenia wstępnego nowych pracowników.

 Ɋ STRUKTURA: Struktura odnosi się 

do ram organizacyjnych danej firmy – 

przykładowo: w jaki sposób wybiera 

się członków kierownictwa, w jaki 

sposób podejmowane są decyzje, jak 

przekazywane są informacje. Istnie-

jące już struktury mogą wywierać 

ogromny wpływ na powodzenie lub 

klęskę programów różnorodności.

 Ɋ PRACOWNICY: to oni wpływają na 

ostateczny kształt kultury i atmosfery 

panującej w danej organizacji.

A zatem jak Ambasador/Ambasadorka 

Różnorodności może przystąpić do 

wdrożenia planu różnorodności? 

Nie jest konieczne podjęcie wszystkich 

niżej wymienionych kroków, gdyż zależą 

one od konkretnych okoliczności, ale 

stanowią one wskazówki na temat dzia-

łań, jakie organizacja powinna podjąć, 

jeśli zamierza wprowadzić w życie plan 

różnorodności.

1/ Podnoszenie poziomu świadomości 

członków kadry zarządzającej na 

temat różnorodności wśród pracowni-

ków i zaangażowanie ich w te kwestie. 

Ambasador/Ambasadorka Różno-

rodności może składać sprawozdania 

członkom najwyższego kierownictwa 

na temat danych dotyczących pra-

cowników i panujących wśród nich 

nastrojów. Celem jest zachęcanie 

członków kierownictwa do podnosze-

nia poziomu świadomości i wiedzy 

na temat różnorodności, tak aby 

zdawali sobie sprawę z konsekwencji 

biznesowych i prawnych w przypadku 

niepodjęcia działań na jej rzecz.

2/ Zarządzanie danymi dotyczącymi 

pracowników i przetwarzanie 

tych danych. Zadaniem Ambasa-

dora /Ambasadorki Różnorodności 

jest stworzenie i prowadzenie zgod-

nej z przepisami bazy danych doty-

czących pracowników oraz analiza 

tendencji i problemów dotyczących 

kluczowych dla firmy wymiarów róż-

norodności.

3/ Wyznaczanie kierownikom trudnych, 

ale możliwych do osiągnięcia celów 

rocznych w zakresie różnorodności 

w zatrudnianiu i awansie. Ambasador/

Ambasadorka Różnorodności powi-

nien/ powinna w tym aspekcie opierać 

się na takich wzorcach, jak przykła-

dowo ranking magazynu „Fortune” – 

„50 najlepszych firm dla mniejszości”. 

Ambasador/Ambasadorka Różnorod-

ności może dążyć do włączenia celów 

związanych z różnorodnością do 

oczekiwanych wyników w pracy kie-
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/  R O Z D Z I A Ł  5

Monitoring i ewaluacja efektów pracy 

Ambasadora/Ambasadorki Róznorodności

Zadania realizowane przez osobę 

pełniącą rolę Ambasadora/Ambasa-

dorki Różnorodności powinny podle-

gać systematycznemu monitoringowi 

i ewaluacji, których celem jest:

 Ɋ Zapewnienie jak największej ade-

kwatności podejmowanych dzia-

łań do zaistniałej sytuacji,

 Ɋ Zapewnienie możliwości elastycz-

nego reagowania na pojawiające 

się negatywne zjawiska,

 Ɋ Weryfikacja efektów pracy Amba-

sadora/Ambasadorki Różnorod-

ności pod kątem określonych 

kryteriów, w tym m. in. celowości 

zastosowania określonych narzę-

dzi w ramach pełnionych zadań, 

trafności ich doboru, poprawności 

planowania i realizacji procesu, 

rzetelności, skuteczności, użytecz-

ności itp.

 Ɋ Stały kontakt z Ambasadorem/

Ambasadorką Różnorodności 

i zapewnienie wsparcia osobie 

pełniącej tę rolę.

Działania o charakterze ewaluacyjnym 

mają charakter ciągły (odbywają się 

w formule on – going) i są ściśle zwią-

zane ze zdefiniowanymi zadaniami 

w ramach pełnienia roli Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności.
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dowych wykonywanych przez osobę 

dedykowaną do pełnienia tej roli.

Wszelkie działania podejmowane 

w ramach ewaluacji i monitoringu 

efektów pracy Ambasadora/Amba-

sadorki Różnorodności, będą miały 

sens jedynie w przypadku, gdy będą 

realizowane systematycznie. Pozwala 

to szybko reagować na pojawiające 

się trudności, a także przeciwdziałać 

podobnym sytuacjom w przyszło-

ści. Aby to było możliwe, niezbędne 

jest przyłożenie szczególnej wagi do 

usprawnienia procesu obiegu informa-

cji w organizacji i udrożnienia komu-

nikacji pomiędzy wszystkimi pod-

miotami zaangażowanymi w proces 

zarządzania różnorodnością.

Kluczowymi rezultatami projektu 

TUNED UP! jest zdefiniowanie profilu 

kompetencyjnego osoby dedykowanej 

do pełnienia roli Ambasadora/Amba-

sadorki Różnorodności, wyznaczenie 

zadań, które mają być realizowane 

przez tę osobę oraz wyposażenie 

jej w zestaw narzędzi, niezbędnych 

z punktu widzenia prawidłowości 

pełnienia tej roli. Narzędzia te przypi-

sane są do wyliczonych enumeratyw-

nie zadań (których lista jest otwarta) 

i stanowią swego rodzaju sugestię 

istniejących w tym zakresie możliwości 

wraz ze wskazaniem sposobu ich wyko-

rzystania. Zadaniem ewaluatora jest zaś 

wszechstronna ocena działań Amba-

sadora/Ambasadorki Różnorodności, 

zwłaszcza podkątem wypełniania 

przypianych do tego stanowiska zadań, 

jak i korzystania z zestawu zapropono-

wanych narzędzi.

Kompendium zadań przypisanych do roli 

Ambasadora/Ambasadorki Różnorodno-

ści, opisane zostało we wcześniejszych 

rozdziałach niniejszego opracowania. 

W ramach każdego z wymienionych 

zadań, zdefiniowano katalog narzędzi 

użytecznych w ich implementacji. Zada-

niem ewaluatora jest wsparcie osoby 

pełniącej tę rolę m.in. poprzez dokonanie 

oceny sposobu działania Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności, pozwa-

lające na lepsze wykonywanie działań 

w przyszłości. Odbywa się to w miarę 

potrzeb w formie bezpośrednich spot-

kań, których celem jest omówienie 

zaistniałego problemu i uzgodnienie naj-

bardziej adekwatnych działań. Ponadto 

w trakcie cyklicznej rozmowy ocenia-

jąco – podsumowującej, rozpatrywane są 

konkretne działania Ambasadora/Amba-

sadorki Różnorodności pod kątem odpo-

wiednich w danej sytuacji kryteriów. 

Poniżej przedstawiono listę kluczowych 

Ze względu na fakt, iż organizacja 

podlega stałej zmianie, a organizowa-

nie jest procesem ciągłym, zaleca się, 

aby monitoring i ewaluacja efektów 

pracy Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności polegały na stałym 

wsparciu osoby pełniącej tę funkcję 

w sytuacjach, w których konieczne jest 

podjęcie przez nią działań. Dodatkowo 

zaś sugeruje się, aby organizować 

cykliczne spotkania mające charakter 

rozmów oceniająco-podsumowujących 

efekty pracy tej osoby. Spotkania takie 

powinny odbywać się z częstotliwością 

co najmniej raz na pół roku. Wynika 

to z konieczności ciągłej weryfikacji 

tych działań w celu jak najtrafniejszego 

dopasowania ich do zmieniającej się 

rzeczywistości organizacyjnej. Ponadto 

niezwykle wartościowe wydaje się 

przeprowadzanie okresowych audytów 

klimatu różnorodności w organizacji. 

Audyty takie, realizowane z wykorzy-

staniem narzędzia diagnostycznego 

Diversity Audit, powinny odbywać 

się raz do roku. Diversity Audit to 

innowacyjne narzędzie, które pozwoli 

rzetelnie ocenić funkcjonowanie 

kluczowych wymiarów różnorodności 

w organizacji. Dzięki temu możliwe jest 

uchwycenie także zmiany, jaka nastą-

piła w danej organizacji w tym obsza-

rze na przestrzeni minionego roku 

wraz ze szczegółowym wskazaniem 

tego co udało się wdrożyć, a co z róż-

nych powodów nie zostało wdrożone.

Ewaluacja i monitoring efektów pracy 

Ambasadora/Ambasadorki Różnorod-

ności ma na celu nie tylko wsparcie 

bieżącej działalności osoby pełniącej 

tę rolę, sugerowanie działań o charak-

terze korygującym i zapobiegawczym, 

ale i rozwój kompetencji tej osoby, 

związany z doskonaleniem podejmo-

wanych przez nią zadań.

Kluczowym zagadnieniem jest przyję-

cie roli ewaluatora przez odpowiednią 

osobę w organizacji. Ze względu na 

fakt, iż rozwiązania wypracowane 

w ramach projektu dedykowane są dla 

sektora małych i średnich przedsię-

biorstw, rolę tą może pełnić zarówno 

właściciel/właścicielka firmy, jak i inna 

osoba repreznetująca kadrę zarządza-

jącą (w zależności od możliwości danej 

organizacji). Istotne jest, aby ewaluator 

zachowywał bezstronność i obiekty-

wizm. Choć oczywiście dopuszczalne 

jest łączenie roli ewaluatora z innymi 

rolami pełnionymi w organizacji, należy 

pamiętać, aby zminimalizować ryzyko 

konfliktu stanowisk oraz odseparować 

zadania związane z pełnieniem roli 

ewaluatora od innych zadań zawo-
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 Ɋ pytania muszą być jednoznaczne;

 Ɋ pytania muszą dawać możliwość 

udzielenia wyczerpującej odpowiedzi;

 Ɋ nie możemy umieszczać pytań, które 

mogą stwarzać możliwość do udziele-

nia nieszczerych odpowiedzi;

 Ɋ należy unikać pytań drażliwych 

i na tematy osobiste;

 Ɋ najważniejsze przy opracowaniu 

kwestionariusza jest umieszczenie 

dokładnej instrukcji udzielania 

odpowiedzi.

Trafność działania oraz doboru 
odpowiedniego narzędzia 
do zaistniałej sytuacji

W przypadku oceny trafności działania 

i doboru przez Ambasadora/Ambasa-

dorkę Różnorodności sposobu postę-

powania z wykorzystaniem narzędzia 

adekwatnego do zaistniałej sytuacji, 

mamy do czynienia z oceną, czy dzia-

łanie to będzie diagnozowało właśnie 

ten obszar i właśnie w takim zakresie, 

jak życzył sobie tego Ambasador/

Ambasadorka Różnorodności. Ewalu-

ator dokonując oceny trafności dzia-

łania i doboru narzędzia do zaistniałej 

sytuacji, będzie miał za zadanie poznać 

intencje Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności związane z zastosowa-

niem konkretnego narzędzia i dowie-

dzieć się dlaczego w taki, a nie inny 

sposób podjął interwencję, co osiągnął, 

czego nie udało się osiągnąć i co zrobić 

w zaistniałej sytuacji.

Poprawność zaplanowania 
i realizacji procesu 
działania z zastosowaniem 
odpowiednich narzędzi

Ocena efektów działania z wykorzysta-

niem przez Ambasadora/Ambasadorkę 

Różnorodności konkretnych narzędzi 

opisanych w Narzędziowniku, związana 

jest z koniecznością prześledzenia w jaki 

sposób osoba ta gromadziła niezbędne 

informacje. Należy przy tym zwrócić 

uwagę na tryb i sposób pozyskiwania 

danych, trafność doboru respondentów 

oraz formę prezentacji zgromadzonych 

wyników. Np. w przypadku analizy 

SWOT, pamiętać należy m. in. o głów-

nym celu przyświecającym analizie 

SWOT, jakim jest nie tylko dokonanie 

samej identyfikacji słabych i mocnych 

kryteriów ewaluacji i monitoringu wraz 

ze wskazówkami ich praktycznego zasto-

sowania w przypadku podjęcia działań 

wskazanych w Narzędziowniku.

Celowość działania 
oraz zastosowania 
konkretnego narzędzia

Celowość to ocena, czy działania prowa-

dzone przez Ambasadora/Ambasadorkę 

Różnorodności, mieszczą się w celach 

wyznaczonych dla tej roli w rozumie-

niu właściciela firmy oraz czy mają 

sens w konkretnej sytuacji. Ważne jest 

także, czy do osiągnięcia założonych 

celów zastosowano optymalne metody 

i środki, tzn. takie, które rzeczywiście 

zmierzają do osiągnięcia celu. Dosko-

nałym przykładem pragmatycznego 

postępowania zgodnie z tym kryterium 

jest ocena jakości celów, jakim przy-

świecać ma zastosowanie określonego 

narzędzia przez Ambasadora/Ambasa-

dorkę. Przedmiotem zainteresowania 

ewaluatora jest więc ocena adekwatno-

ści działania Ambasadora/Ambasadorki 

Różnorodności.

I tak np. w przypadku zastosowania stan-

daryzowanego kwestionariusza badaw-

czego, ewaluator powinien ocenić, czy 

formularz spełnia poniższe wymagania:

 Ɋ układ pytań musi tworzyć logiczny 

ciąg (bloki tematyczne);

 Ɋ przechodzimy od pytań ogólnych do 

szczegółowych;

 Ɋ trudne pytania umieszczamy 

w środku kwestionariusza; te wyma-

gające mniej zastanowienia na 

początku i na końcu;

 Ɋ pytania nie mogą się powtarzać 

(z wyjątkiem tych, które są pytaniami 

kontrolnymi);

 Ɋ pytania muszą wynikać z podjętej 

problematyki badawczej i zasad 

budowy kwestionariusza;

 Ɋ pytania powinny być przystępne i zro-

zumiałe dla każdego respondenta;

 Ɋ znaczenie pytania musi być takie 

samo dla pytającego jak i respondenta;

 Ɋ każde pytanie może się odnosić tylko 

do jednego zagadnienia;

 Ɋ pytania muszą być neutralne – 

nie mogą sugerować odpowiedzi;
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Trafność interpretacji 
wyników działań Ambasadora/
Ambasadorki Różnorodności 
i użyteczność rekomendacji

Niezwykle istotne znaczenie w przy-

padku analizy danych zgromadzonych 

dzięki zastosowaniu konkretnych narzę-

dzi (np. kwestionariuszy badawczych) 

ma poprawność procesu wnioskowania 

na podstawie tychże danych oraz sposób 

formułowania wniosków. Dlatego też 

zaleca się, aby ewaluator zwrócił szcze-

gólną uwagę na rekomendacje wdroże-

niowe ujęte np. w formie planu działa-

nia, będące wynikiem realizacji badań. 

Użyteczność sugestii wdrożeniowych 

dotyczących proponowanych działań 

o charakterze korygującym i zapobie-

gawczym jest warunkiem koniecznym 

wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany 

w zakresie przeciwdziałania skutkom 

niepożądanych zjawisk.

Skuteczność działań 
z wykorzystaniem 
konkretnych narzędzi

Działanie skuteczne to takie, które 

prowadzi do realizacji zamierzonego 

rezultatu, będącego wynikiem celowego, 

intencjonalnego sposobu postępowa-

nia. Przed wdrożeniem działań, zawsze 

mamy w stosunku do nich jakieś ocze-

kiwania. Poziom spełnienia tych ocze-

kiwań to nic innego jak skuteczność. 

Ewaluator staje więc w trakcie rozmowy 

z Ambasadorem/Ambasadorką Różno-

rodności przed koniecznością poznania 

powyższych oczekiwań. W odniesieniu 

do problemu w obszarze zarządzania 

różnorodnością, będzie nimi poziom 

rozwiązania problemu, zabezpieczenia 

procesu przed wystąpieniem ponownie 

tego samego i/lub podobnego problemu.

Użyteczność działań 
i narzędzi zastosowanych 
przez Ambasadora/
Ambasadorkę Różnorodności

Użyteczność to kryterium określa-

jące porównanie zdiagnozowanych 

potrzeb podjęcia działania do rezultatu 

w postaci zaspokojenia tych potrzeb. 

Konkretne działania oraz narzędzia 

wykorzystywane przez Ambasadora/

Ambasadorkę Różnorodności powinny 

zatem zostać poddane ocenie pod 

kątem ich użyteczności w konkret-

nej sytuacji wraz z uwzględnieniem 

potrzeby ich zastosowania.

stron oraz szans i zagrożeń dla organi-

zacji, ale przede wszystkim wyciągnięcie 

wniosków, które posłużyć mają zdefi-

niowaniu celów i działań, które powinny 

zostać podjęte w obszarze zarządzania 

różnorodnością w organizacji.

Z kolei w przypadku podjęcia decyzji 

o wykorzystaniu narzędzia w postaci 

zogniskowanych wywiadów grupowych 

(FGI), Ambasador/Ambasadorka Różno-

rodności musi zwrócić szczególną uwagę 

na etap zaplanowania i zaprojektowania 

przebiegu sesji fokusowych. Odnosi się 

to do trafnego i celowego doboru respon-

dentów do poszczególnych grup fokuso-

wych (grupy te powinny liczyć od 6 do 

10 osób i powinny mieć charakter homo-

geniczny, tzn. jednorodny pod względem 

hierarchii służbowej, aby zapewnić bez-

pieczeństwo wypowiedzi i ich szczerość), 

prawidłowego ustrukturyzowania i treści 

merytorycznej scenariusza prowadzenia 

wywiadu (odzwierciedlającego logikę od 

ogółu do szczegółu), sposób organizacji 

wywiadu i jego moderowania przez facy-

litatora (w tym czas trwania, bezstron-

ność, równe traktowanie respondentów, 

sposób formułowania pytań, skoncen-

trowanie się na danym zagadnieniu oraz 

jego pogłębianie), jak również rezultat 

w postaci podsumowania wypracowa-

nych wniosków. Aby prawidłowo ocenić 

pracę Ambasadora/Ambasadorki Różno-

rodności z wykorzystaniem narzędzia 

FGI, konieczne jest przeprowadzenie 

analizy danych wtórnych (desk research) 

w postaci scenariusza wywiadu i raportu 

podsumowującego wydarzenie (bądź 

innej wcześniej zaprojektowanej formy 

gromadzenia danych), przeprowadzenie 

rozmowy z osobą Ambasadora/Ambasa-

dorki Różnorodności (opcjonalnie rów-

nież z wybranymi respondentami) oraz 

jeśli to możliwe, przeprowadzenie jawnej 

obserwacji uczestniczącej na wybranym 

FGI. Do obserwacji tej pomocny może 

okazać się wcześniej przygotowany 

formularz obserwacji, który składać się 

może z następujących po sobie bloków 

typu: struktura FGI, sposób prowadze-

nia FGI (z uwzględnieniem wskazanych 

w Narzędziowniku cech i umiejętności 

facylitatora), skuteczność (czyli podąża-

nie do zamierzonego celu).

Natomiast w przypadku wykorzystania 

narzędzia w postaci standaryzowanego 

kwestionariusza badawczego, zadaniem 

ewaluatora jest ocenienie całokształtu 

realizacji badania ankietowego (w tym 

trafności doboru grupy docelowej 

respondentów, sposobu dystrybucji 

kwestionariuszy, ich zgromadzenia, 

zapewnienia bezpieczeństwa danych 

oraz poufności).
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Ewaluator efektów pracy Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności powinien 

wziąć pod uwagę również kwestie o cha-

rakterze etycznym, jakie mogą pojawić 

się w trakcie oceny. Działania ewaluatora 

obejmują bowiem pośrednio gromadzenie 

danych (w tym również o charakterze 

wrażliwym) od ludzi i o ludziach w bardzo 

szczególnym obszarze, jakim jest zarzą-

dzanie różnorodnością w organizacji.

Ewaluator powinien zatem zatroszczyć 

się o wszystkie osoby zaangażowane 

w proces oceny (zarówno samego Amba-

sadora/Ambasadorkę Różnorodności, jak 

i pozostałych pracowników, responden-

tów, uczestników wywiadów, itp.), wzbu-

dzać zaufanie, postępować uczciwie, 

przeciwstawiać się nadużyciom i niesto-

sownościom oraz być przygotowanym 

na wystąpienie nietypowych problemów 

w trakcie oceny. Problemy etyczne mogą 

pojawiać się na każdym etapie pracy 

ewaluatora w kontekście: definiowania 

problemów badawczych w ramach pro-

wadzonych ewaluacji, definiowania celu 

ewaluacji, projektowania narzędzi, gro-

madzenia danych, analizy i interpretacji 

danych oraz sposobów rozpowszechnia-

nia wyników przeprowadzonej ewaluacji.

Szczególnym wyzwaniem może być 

ocenienie użyteczności podjętych dzia-

łań z wykorzystaniem narzędzi w for-

mie wszelkiego rodzaju przewodników, 

zbiorów zasad, dobrych praktyk itp., 

gdyż dokonywana ocena nie może być 

wyrywkowa i powinna posiadać charakter 

całościowy. Mamy z tym do czynienia 

w przypadku narzędzi porządkujących 

politykę zarządzania różnorodnością na 

poziomie strategicznym, np. w postaci 

Zasad Przewodnich opisanych w Narzę-

dziowniku. Wiąże się to z koniecznością 

odniesienia się do oceny użyteczności 

wykorzystania tego narzędzia pod kątem 

każdego z 10 kroków podjętych zgodnie 

z ustanowionymi zasadami (wg Narzę-

dziownika), wypływającymi z dobrych 

praktyk w tej dziedzinie.

Wykonalność podjętych działań

Kryterium wykonalności leży u podstaw 

wszelkich działań podejmowanych 

przez Ambasadora/Ambasadorkę Róż-

norodności, gdyż tylko zadania zapla-

nowane i zorganizowane w taki sposób, 

aby były wykonalne (przy uwzględ-

nieniu ograniczoności zasobów), będą 

mogły zostać zrealizowane w rzeczywi-

stości. Rolą ewaluatora jest ocenienie 

w trakcie rozmowy z Ambasadorem/

Ambasadorką Różnorodności wykonal-

ności podjętych przez tę osobę działań 

w trzech wymiarach:

 Ɋ Wykonalności instytucjonalnej / 

organizacyjnej;

 Ɋ Wykonalności technicznej / tech-

nologicznej;

 Ɋ Wykonalności finansowej.

Ma to kluczowe znaczenie szczególnie 

przy stosowaniu takich narzędzi (wg 

Narzędziownika), jak definiowanie action 

planu (oraz action steps), czy wykorzysta-

nie VMOST Analysis. Ewaluator powinien 

poddać ocenie action plan, pod kątem 

tego, jakie działania mają zostać podjęte, 

kto powinien je prowadzić, kiedy mają 

mieć miejsce oraz jakie zasoby muszą 

być zaangażowane w realizację zaplano-

wanych działań. Ocena powinna zatem 

uwzględniać wszystkie wymienione 

wymiary wykonalności tych działań, 

czego odzwierciedleniem powinny być 

szczegółowe zapisy action planu, w tym 

budżet, harmonogram, alokacja zaso-

bów, itp. Jeśli chodzi o VMOST Analysis, 

ocenie wykonalności powinny zostać 

poddane zdefiniowane cele, strategie oraz 

taktyki osiągnięcia tych celów.
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/  P O D S U M O W A N I E

Różnorodność nie jest jedynie trendem 

w nowoczesnym zarządzaniu, ale rów-

nież koniecznością, która wymaga zmian 

w społeczeństwie, globalizacji rynku 

pracy i trendów demograficznych. Zarzą-

dzanie różnorodnością jest sposobem 

na wykorzystanie potencjału ludzkiego, 

poprawę motywacji i wyników pracy. 

Zatem korzyści płynące z różnorodności 

mogą być osiągane zarówno przez firmę, 

jak i przez zatrudnione w niej osoby.

Dzięki zarządzaniu różnorodnością 

wzmocnione są wartości kultu-

rowe w obrębie organizacji – lepsza 

wewnętrzna atmosfera i wzmocnienie 

atmosfery zaufania, akceptacji, tole-

rancji i szacunku. Kluczową kwestią 

w promowaniu zarządzania różnorod-

ności jest komunikacja, która powinna 

być otwarta i pogłębiona.

Dzięki zarządzaniu różnorodnością 

reputacja i wizerunek firmy są wzmoc-

nione, większe są możliwości retencji 

ludzi z potencjałem, wzmocniona moty-

wacja i wyniki obecnych pracowników 

i kreatywność.

Zarządzanie różnorodnością koncentruje 

się na przyszłości i oznacza pozytywny 

wpływ na rozwój społeczeństwa.

Rola Ambasadora/Ambasadorki Różno-

rodności jest kluczową rolą we wdrożeniu 

zagadnienia różnorodności do strategii 

firmy. Ambasadorem/Ambasadorką Róż-

norodności powinna być osoba z jasnym 

pełnomocnictwem i wsparciem ze strony 

zarządu i która spełnia wszystkie wymogi 

oraz posiada niezbędne kwalifikacje: 

umiejętności miękkie i doświadczenie 

zawodowe. Głównymi czynnościami 

Ambasadora/Ambasadorki Różno-

rodności są organizacja i koordynacja 

wdrażania audytu różnorodności firmy, 

analizę wyników audytu, zaprojektowa-

nie strategii różnorodności i programów 

różnorodności oraz ich ostateczne wdro-

żenie. Zadania i czynności Ambasadora/

Ambasadorki Różnorodności powinny 

być regularnie monitorowane i oceniane.
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