
Marzena Strzelczak
Polska Karta Różnorodności – polskie wyzwania  
i perspektywy dalszego rozwoju

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli Karty Różnorodności Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu w promocji zarządzania różnorodnością w polskich 
firmach, zwłaszcza pod kątem równości płci, oraz pokazanie uwarunkowań 
historycznych i polskich wyzwań w tym obszarze, a także inicjatyw i perspektyw 
dalszego rozwoju działań wspierających równość kobiet i mężczyzn. W tekście 
wykorzystano własne analizy przygotowane na podstawie danych ze światowych 
indeksów i polskich badań.

Słowa kluczowe: Karta Różnorodności (Diversity Charter), różnorodność (diversity), kobiety (women), 
antydyskryminacja (gender equality), wyrównywanie szans płci (equality of  opportunity, anti-discrimination 
gender disparity)

Wprowadzenie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja 
pozarządowa w Polsce zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, od 
wielu lat podejmuje temat różnorodności w swoich publikacjach. Od 2012 roku 
jest jedynym w Polsce koordynatorem Karty Różnorodności (KR). Karta Różno-
rodności jest dobrowolnym, ale też formalnym, pisemnym zobowiązaniem pra-
codawcy do m.in.: implementowania polityki równego traktowania i zarządzania 
różnorodnością, prowadzenia antydyskryminacyjnej edukacji wśród zatrudnionych 
oraz aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. 
Jej podpisanie oznacza także gotowość do raportowania o podjętych działaniach 
oraz upowszechniania zarządzania różnorodnością wśród partnerów biznesowych 
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i społecznych danej organizacji. W wielu wypadkach przystąpienie do grona sygna-
tariuszy jest faktycznie początkiem świadomego zarządzania i czerpania korzyści 
wynikających z różnorodności w miejscu pracy.

Trochę historii 

„United in diversity" – to hasło oficjalnie pojawiło się po raz pierwszy w roku 2000 
jako motto Unii Europejskiej. „Zjednoczeni w różnorodności”, czy „Łączy nas róż-
norodność”, jak to pojawia się w publikacjach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Idea jest prosta i czytelna dla każdego – Unia Europejska jednoczy starania wszyst-
kich Europejczyków na rzecz pokoju i rozwoju, ciesząc się równocześnie bogac-
twem różnorodnych kultur, tradycji, języków, stylów życia. Różnorodność jest do-
brem, które nas wzbogaca. Dla każdego jest przestrzeń do rozwoju, każdy może 
oczekiwać szacunku i zrozumienia, niezależnie od: płci, wieku, rasy, przekonań czy 
stylu życia i komunikacji. Hasło jakże aktualne, przypomnijmy, w 2000 roku, w dobie 
nadziei i oczekiwań po tzw. jesieni ludów w 1989 roku, kiedy to ostatecznie upadł 
mur berliński i obowiązujący przez ponad 40 lat podział na bloki wschodni i zachod-
ni. Już wkrótce, w maju 2004 roku, do rodziny UE dołączyła w trakcie tzw. piątego 
rozszerzenia największa grupa 10 państw, w tym większość – osiem – z tzw. bloku 
wschodniego, to jest: Czechy, Estonia, Polska, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja i Sło-
wenia, oraz Cypr i Malta. 

W tym samym czasie, w styczniu 2004 roku francuski think-tank Institut Monta-
igne opublikował raport poświęcony wyrównywaniu szans. Wkrótce, w porozumie-
niu z wiodącymi firmami francuskimi, rozpoczął dalsze prace nad tekstem pierwszej 
w Europie Karty Różnorodności. 22 października 2004 roku podpisały ją 33 firmy 
francuskie (French Diversity Charter. History).

W kolejnych latach inicjatywa zyskała zainteresowanie i naśladowców w takich 
krajach, jak: Belgia, Włochy, Niemcy, Hiszpania, gdzie powstały narodowe Karty 
Różnorodności. 

W 2009 roku ich przedstawiciele przygotowali raporty opisujące czynniki sukce-
su w promocji Karty Różnorodności w każdym z krajów, w tym specyficzne warun-
ki konieczne do wprowadzenia KR, jak i wspólne elementy, które łączą te inicjatywy 
w różnych krajach. Raporty zostały przekazane Komisji Europejskiej, z nadzieją, że 
zostaną wykorzystane do dalszej promocji zarządzania różnorodnością w Europie 
(French Diversity…). W efekcie w 2010 roku narodziła się Diversity Charter Platform 
pod patronatem Komisji Europejskiej, czyli platforma wymiany wiedzy, doświad-
czeń i współpracy, zrzeszająca KR ze wszystkich krajów europejskich, w ramach 
projektu „Wsparcie dobrowolnych inicjatyw promujących zarządzanie różnorod-
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nością w miejscu pracy w Unii Europejskiej” (Support for voluntary…). Umożliwia ona 
regularne spotkania przedstawicieli Kart, prace nad wspólnymi narzędziami, w tym 
wizyty studyjne i badania. W 2014 roku w ramach Diversity Charter Platform prze-
prowadzone zostało badanie „Wdrażanie zarządzania oraz jego efekty wśród sygna-
tariuszy Karty Różnorodności w Unii Europejskiej” wśród sygnatariuszy istnieją-
cych wówczas 13 Kart Różnorodności. Objęło ono w sumie ponad 7 tysięcy firm, 
w tym także podmiotów administracji publicznej, NGOs-ów i ponad 13,5 miliona 
pracowników (Support for voluntary…; Raport „Wdrażanie zarządzania…) 

Na rok 2016 planowane jest powtórzenie tego badania we wszystkich 15 kra-
jach, w których obecna jest już Karta Różnorodności; w Polsce rozpoczęło się ono 
w kwietniu. Warto pokrótce omówić jego wyniki, by pokazać, jak Polska wygląda 
na tle innych państw europejskich. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto też 
przyjrzeć się, jak wyglądają polskie wyzwania na tle innych krajów, z którymi łączą 
nas związki historyczne – doświadczenie bez mała 50 lat najnowszej powojennej 
historii.

Polskie wyzwania na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

Polska jest pierwszym i jak dotychczas jednym z trzech, obok Estonii i Czech, kra-
jów z dawnego bloku wschodniego, w którym obecna jest Karta Różnorodności. 
Karty Różnorodności nie posiada zdecydowana większość państw, które przystą-
piły do UE w 2004 roku (6 z byłego bloku wschodniego, ale dotyczy to również 
Malty i Cypru), jak też tych, których akcesja odbyła się później (Bułgaria i Rumunia 
i Chorwacja). W tym kontekście, warto zastanowić się nad tym, czy i jak wspólna 
historia wpływa na kwestie różnorodności w miejscu pracy. 

Wszyscy równi, ale mężczyźni bardziej 

Wspólna przeszłość krajów byłego bloku wschodniego to przede wszystkim dzie-
dzictwo gospodarki planowej i ideologii głoszącej powszechną równość. Na pozio-
mie deklaracji wszyscy byli równi, bez względu na płeć, pochodzenie, język czy wy-
znanie, choć z tym ostatnim w krajach formalnie laickich bywały problemy. Zmiany, 
które nastąpiły w tych krajach po II wojnie światowej, dotyczyły powszechnego 
dostępu do nauki, świadczeń lekarskich, a także masowego wejścia kobiet na rynek 
pracy, w tym także do zawodów wcześniej uznawanych za męskie. W efekcie zarówno 
wykształcenie, jak i zatrudnienie kobiet w krajach byłego bloku wschodniego, w po-
równaniu ze standardami Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, były wyjątkowo 
wysokie (Klenner, Leiber, 2010). 
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Wysoki odsetek aktywnych zawodowo kobiet był z jednej strony pochodną sy-
tuacji ekonomicznej: poziom dochodów był stosunkowo niski i pełne zatrudnienie 
kobiet było tym uwarunkowane. Z drugiej strony – państwa socjalistyczne zapew-
niały bardzo szeroki dostęp do opieki nad dziećmi w postaci żłobków i przedszkoli. 
Kobiety mogły więc godzić pracę zawodową z macierzyństwem. Taki model życia 
służył wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy, choć równocześnie wcale nie 
oznaczał partnerstwa w podziale obowiązków. W dyskursie publicznym tradycyjne 
role męskie i żeńskie w ogóle nie były kwestionowane. Ten punkt widzenia znaj-
dował też oparcie w promowanym przez Kościół katolicki patriarchalnym modelu 
rodziny. Podobna sytuacja była w większości krajów tego bloku, z wyjątkiem Czech 
i Estonii, krajów niemal w 100 procentach laickich. Przy czym warto podkreślić, że 
oficjalnie głoszona zasada równego traktowania w socjalistycznej gospodarce miała 
niewiele wspólnego z poszanowaniem indywidualności, specyficznych uwarunko-
wań, potrzeb i oczekiwań każdego człowieka, co jest istotą różnorodności. 

Po roku 1989 roku kobiety znalazły się wśród grup najmocniej dotkniętych 
przez zmiany okresu transformacji ustrojowej. Wszystko to sprawia, że temat rów-
ności płci okazał się zdecydowanie najbardziej popularny we wspomnianym wyżej 
badaniu (2014 r.), otrzymując 48% wskazań wśród wszystkich krajów, które ono 
objęło. Również w Polsce okazał się priorytetowy, uzyskując wynik 69% (Overview 
of  Diversity Management…, 2014). 

Rysunek 1. Global Gender Gap Index (Wskaźnik nierówności płci) w 2015 r.

Źródło: The Global Gender Gap Report, 2015
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Niestety dyskryminacja ze względu na płeć jest tematem priorytetowym na ca-
łym świecie. Jest po prostu faktem. W żadnym kraju nie osiągnięto równości płci. 
Potwierdzają to także ostatnie wyniki największego rankingu badającego nierówno-
ści płci od roku 2006 (The Global Gender Gap…, 2015).

The Global Gender Gap Report w dziesiątej już edycji w 2015 roku obejmował 
ogółem 145 krajów według ich zdolności do niwelowania różnic pomiędzy kobieta-
mi i mężczyznami w czterech obszarach: 

■ ekonomia: wysokość pensji, poziom udziału i dostępu do stanowisk wymaga-
jących wysokich kwalifikacji;

■ osiągnięcia w edukacji: dostęp do podstawowej i wyższej edukacji;
■ władza/środowisko polityczne: reprezentacja w strukturach decyzyjnych;
■ zdrowie: średnia długość życia.

Rysunek 2. Wskaźniki nierówności płci w czterech wymiarach w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej (pozycja w rankingu GGG 2015 w każdym z wymiarów)

Źródło: The Global Gender Gap Report, 2015

Polska w 2015 roku na 145 krajów zajmuje 51. miejsce; w ostatnich pięciu latach 
pozycja ta zmienia się, ale trudno powiedzieć, by zdecydowanie na korzyść kobiet;  
w roku 2011 Polska zajmowała dotychczas najwyższą pozycję – było to miejsce 42. 
W 2015 roku w porównaniu z rokiem poprzednim Polska wypadła gorzej w trzech 
z czterech wymiarów wskaźnika: ekonomicznym – 75. (spadek z 61. miejsca), 
edukacyjnym – 38. (spadek z 36. miejsca), związanym ze zdrowiem – 42. (spadek  
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z 37. miejsca). Tylko wskaźnik polityczny wzrósł z 68. miejsca na 52. Polska na tle 
krajów europejskich, w tym byłego bloku wschodniego, zajmuje pozycję dużo słab-
szą, niż można by oczekiwać (The Global Gender Gap…).

Jako największy spośród wszystkich krajów byłego bloku wschodniego plasuje 
się mniej więcej w połowie tabeli, natomiast największe nierówności pomiędzy ko-
bietami i mężczyznami dotyczą kwestii ekonomicznych. 

Co ciekawe, dotyczy to bez mała wszystkich krajów dawnego bloku wschodnie-
go. Rozwój społeczno-ekonomiczny, który nastąpił w tych krajach po 1989 roku, 
nie pociągnął za sobą zmiany na korzyść wyrównywania dysproporcji płci. Widać 
to, gdy porównamy pozycje, które zajmowały te państwa w 2006 roku (kiedy po-
wstał GGGIndex) oraz w ostatnim badaniu. Jedynie w Estonii i Słowenii zmia-
ny okazały się korzystne dla kobiet, a na Łotwie sytuacja praktycznie niewiele się 
zmieniła. Większość z tych krajów (Polska, Rumunia, Wegry) zajmuje w kolejnych 
rankingach coraz dalsze miejsca.

Rysunek 3. Pozycja krajów Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu  
nierówności płci GGG w roku 2006 i w 2015 roku.

Źródło: The Global Gender Gap Report, 2015

Tak więc choć każdy z krajów byłego bloku wschodniego, zarówno jeśli chodzi 
o wskaźniki Human Development Index1, jak i Human Rights, zajmuje stosunkowo 
wysokie miejsce (z wynikami mieszczącymi się w przedziałach określanych jako po-

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index.
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ziom wysoki lub bardzo wysoki), to kwestie równości płci nadal pozostawiają wiele 
do życzenia w większości z nich.

Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w dniach 25–27 wrze-
śnia 2015 roku w Nowym Jorku, przyjęto do realizacji na najbliższe piętnaście lat 
17 celów zrównoważonego rozwoju. „Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić 
pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt” (Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
2030…, 2015), dotyczący eliminacji dyskryminacji ze względu na płeć, jest niezwy-
kle aktualny.

Karta Różnorodności w Polsce

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że największe różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn do-
tyczą kwestii ekonomicznych, jasno widać, że promocja zarządzania różnorodnością  
w miejscu pracy ma szczególne znaczenie w procesie wyrównywania szans płci. Na-
rzędziem, które może to ułatwić, jest właśnie Karta Różnorodności, obecna w Pol-
sce od lutego 2012 roku. Inicjatywa stworzenia Polskiej Karty Różnorodności po-
jawiła się rok wcześniej na majowym spotkaniu przedstawicieli i przedstawicielek 
firm francuskich obecnych w Polsce. Formalne prace rozpoczęły się we wrześniu,  
w gronie firm Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W cią-
gu kolejnych miesięcy, na drodze szerokich konsultacji międzysektorowych obej-
mujących zarówno biznes, jak i administrację publiczną i organizacje pozarządowe, 
wypracowano jej treść. Inauguracja obowiązywania Polskiej Karty Różnorodności 
nastąpiła podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podpisało ją 
wówczas 14 firm, a patronat honorowy objęli Pełnomocnik Rządu do spraw Rów-
nego Traktowania i Rzecznik Praw Obywatelskich. Partnerem konferencji została 
Grupa Orbis, natomiast firma Orange Polska została oficjalnym Opiekunem Karty 
Różnorodności i jest nim do dziś. W kolejnych latach honorowego patronatu Karcie 
Różnorodności udzielał również Minister Pracy i Polityki Społecznej. Od 2016 roku 
honorowy patronat nad Kartą Różnorodności sprawuje zarówno dr Adam Bodnar, 
rzecznik praw obywatelskich, jak i Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu ds. 
społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Do dziś grono sygnatariuszy 
Karty Różnorodności powiększyło się do blisko 130 firm, organizacji i jednostek 
administracji publicznej. 24 maja 2016 roku Kartę Różnorodności podpisał Słupsk, 
trwają intensywne prace nad włączeniem do grona sygnatariuszy miasta stołeczne-
go Warszawy. Trudno przecenić rolę miast w dokonywaniu zmian społecznych. To 
zarówno ogromny pracodawca, jak i ośrodek kształtowania postaw, wpływania na 
swoich mieszkańców. Ich strategie i polityki, wrażliwość na kwestie różnorodności 
mogą być silnym impulsem do dalszego rozwoju Polskiej Karty Różnorodności. 
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Jak już wcześniej wspomniano, obszarów do rozwoju jest w Polsce dużo. Badanie 
przeprowadzone pod patronatem Komisji Europejskiej w 2014 roku „Wdrażanie 
zarządzania różnorodnością oraz jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różno-
rodności w Unii Europejskiej” (2014) pokazało, że polskie firmy skupiają swoje 
działania w tym zakresie na równości płci w miejscu pracy (69%), a kolejne obszary 
priorytetowe to zarządzanie wiekiem i działania kierowane do osób z niepełno-
sprawnościami. 

Praktyki polskiego biznesu promujące kobiety w miejscu pracy można podzielić 
na trzy obszary – promowanie równego traktowania, równe szanse i awansowanie 
oraz rekrutacja. W tych ramach pracodawcy korzystają zarówno z narzędzi miękkich 
(wspieranie oddolnych inicjatyw pracowniczych, integracja pracownic w grupach 
zainteresowań – sieci networkingowe kobiet, używanie języka wrażliwego na płeć 
czy szkolenia), jak i twardych – polityki w zakresie wynagrodzeń, antydyskryminacji, 
procedur i kryteriów awansowania czy wyboru kadry zarządzającej). Bardzo waż-
ny jest stały monitoring zarówno struktury zatrudnienia, jak i wynagrodzeń – to 
podstawa umożliwiająca zarządzanie tymi obszarami. Tym bardziej że – jak wynika 
z badań (Ogólnopolskie badania wynagrodzeń, Sedlak & Sedlak, 2013) – kobiety w Pol-
sce zarabiały o 20% mniej niż mężczyźni na takich samych stanowiskach. Jaskrawo 
pokazuje to wcześniej omawiany wskaźnik Global Gender Gap 2015, Światowego 
Forum Ekonomicznego. Pod względem równości płac za tę samą pracę Polska jest 
na 124. miejscu na świecie, choć w 2006 roku, kiedy GGG powstał, była to pozycja 
108. (jeśli chodzi o wskaźnik ekonomiczny ogółem, Polska spadła z miejsca 50.  
w 2006 roku na miejsce 75.). To pokazuje, jak bardzo zarządzanie polityką wynagro-
dzeń w kontekście płci jest w polskim biznesie potrzebne. 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako koordynator Polskiej Karty Różnorod-
ności podejmuje inicjatywy służące promocji i integracji firm – sygnatariuszy Karty 
oraz wspieraniu firm we wdrażaniu zarządzania różnorodnością. Taki cel ma zobo-
wiązanie, które przyjmuje każdy sygnatariusz do corocznego raportowania danych 
dotyczących różnorodności. Firmy-sygnatariusze Karty mają możliwość uczestni-
czenia w corocznym Dniu Różnorodności, organizowanym w maju, skorzystania  
z wykładów i praktycznych warsztatów z udziałem polskich i zagranicznych tre-
nerów, poznania szczegółów wdrażania zarządzania różnorodnością od liderów 
polskiego rynku pracy. Forum jest też inicjatorem nieformalnej grupy zrzeszającej 
przedstawicielki organizacji działających na rzecz kobiet w biznesie, prowadzonych 
zarówno w ramach dużych, międzynarodowych firm, np. Deloitte i klub SheXO, jak 
i fundacji, np. PWN, VitalVoices, a także promujących przedsiębiorczość kobiet, jak 
Sieć Przedsiębiorczych Kobiet. Zachęcamy kobiety na stanowiskach menedżerskich 
do zaangażowania w projekty medialne, jak na przykład ubiegłoroczny cykl wywia-
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dów przygotowany dzięki współpracy z „Wysokimi Obcasami”. Potrzeba większego 
zainteresowania mediów; jednym z nielicznych opracowań w tym zakresie jest Rozwój 
zawodowy kobiet i mężczyzn: stereotypy, motywatory i bariery (Think tank), inną ciekawą ini-
cjatywą jest cykl Sukces pisany szminką czy wreszcie kampania „Znane ekspertki” na 
rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet w programach informacyjnych i publicystycz-
nych oraz na strategicznych konferencjach. To jednak wciąż pojedyncze przykłady. 

Jak wiele jest do zrobienia, potwierdzają statystyki, z których wynika, że również 
wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności odsetek kobiet na stanowiskach mene-
dżerskich wynosi zaledwie ok. 20%. Te dane obrazują obowiązujące w Polsce ten-
dencje. Wyniki badania GWP nie pozostawiają złudzeń – największe polskie spółki, 
tj. spółki giełdowe, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa, mają w swoich zarzą-
dach i radach nadzorczych poniżej 15% kobiet, kobiet prezesek zaś jest ok. 7%. Jeśli 
porównamy to ze średnią europejską, która wynosi 21,2% kobiet wśród członków/
członkiń zarządów w największych notowanych na giełdzie spółkach, to widać, jak 
dużo mamy do zrobienia (Adamska i wsp., 2015). 

To jaskrawy obraz miejsca, jakie zajmują kobiety w Polsce i szerzej we współcze-
snym świecie, miejsca pozostającego bez większego związku z ich możliwościami  
i wykształceniem. Jeśli analizy będą dotyczyły różnych sektorów i regionów świata, 
okaże się, że kobiety są jeszcze bardziej nieobecne. Potwierdza to ostatnie badanie 
„The CS Gender 3000: Women in Senior Management” (Credit Suisse Research In-
stitute, 2014), które wskazuje na istotne różnice regionalne, bardziej nawet znaczące 
niż podziały sektorowe. Co ciekawe, równocześnie potwierdza, że globalizacja służy 
tu pozytywnym zmianom i niwelowaniu różnic na poziomie regionów. 

Wspomniane wcześniej rankingi i badania obejmowały cały świat, a jak sytuacja 
wygląda w Europie? W 2015 roku Komisja Europejska opublikowała wyniki konsul-
tacji społecznych przeprowadzonych w lecie tego roku dotyczących równości kobiet 
i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej (Results of  public consultation…, 2015). 

Blisko 5000 odpowiedzi, zarówno od osób indywidualnych, jak i organizacji po-
zarządowych, środowisk akademickich czy przedstawicieli rządów, ma służyć jako 
podstawa priorytetów polityki równościowej UE w zakresie płci. Trzy najbardziej 
kluczowe wyzwania to: różnice płacowe, zbyt mała liczba kobiet na najwyższych 
pozycjach w świecie polityki i biznesu oraz uprzedzenia wynikające z przekonań 
na temat roli kobiet i mężczyzn. Ponad 90% organizacji uznaje potrzebę dalszego 
wzmocnienia polityk służących równości płci. 

Departament Sprawiedliwości KE, któremu podlegają te kwestie, pracuje nad 
wzmocnieniem pozycji kobiet w biznesie od lat. W 2012 roku wysunięto propozy-
cję „twardą”, zgodnie z którą do 2020 roku kobiety stanowić mają 40% członków/
członkiń rad nadzorczych spółek giełdowych, z czego wyłączone miałyby być małe 
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i średnie przedsiębiorstwa. Innym rodzajem narzędzi są inicjatywy służące wzmacnia-
niu, promocji tematu w przestrzeni publicznej oraz budowaniu partnerstw i koalicji. 

Rosnące z roku na rok zaangażowanie biznesu może budzić duże nadzieje na 
zmiany. Takie właśnie wnioski przynosi też badanie ,,Putting All Our Minds to 
Work: An Assessment” (Deloitte, Business and Industry Advisory Committee). 
Przedstawiciele firm z całego świata uznają, że to „biznes jest najsilniejszym czyn-
nikiem zmiany i wzmacniania pozycji kobiet w biznesie” (choć przyznają też po-
trzebę wsparcia na poziomie polityk, dyskusji i mediów w tym zakresie). Takim 
przykładem zmiany wychodzącej z biznesu w Polsce może być inicjatywa Funda-
cji Edukacyjnej Perspektywy i firmy Simens, sygnatariusza Karty Różnorodności, 
która przygotowała raport Potencjał kobiet dla branży technologicznej 2015, proponując 
równocześnie, by rok 2016 uczynić Rokiem Kobiet w STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics). 

Koalicje i partnerstwa na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, a więc między in-
nymi wyrównywania szans płci, mogą więc zrobić dużo dobrego. Taka jest, w uprosz-
czeniu, rola Kart Różnorodności w Europie. 

Równocześnie, należy podkreślić z całą mocą, że Karta Różnorodności to nie 
tylko przeciwdziałanie dyskryminacji i promocja różnorodności ze względu na płeć. 
Dotyczy szeregu innych przesłanek, także tych, nie ujmowanych w polskim kodek-
sie pracy. W szczególności także ze względu na: wiek, niepełnosprawność, rasę, re-
ligię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, a także zatrudnienie na czas określony lub 
nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie mogą one 
stanowić kryterium dyskryminacji. W Polskiej Karcie Różnorodności mówimy tak-
że o stylu życia czy komunikacji. Niemniej już dziś widać, że coraz bardziej palące 
stają się wyzwania demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństw i rów-
nocześnie wyzwania rynku pracy, gdzie najmocniej dotkniętą bezrobociem grupą 
są ludzie młodzi, w tym dobrze i bardzo dobrze wykształceni. Świat, w tym rynek 
pracy, jest pełen sprzeczności. Bo to właśnie młodzi coraz bardziej cenią sobie war-
tości związane z własnym rozwojem, rozumianym nie tylko w kontekście rozwoju 
zawodowego. Nie będą, jak ich rodzice, pokolenia baby boomers czy X, poświęcać 
wszystkiego dla pracy. Praca zdalna, elastyczny czas pracy stają się codziennością, 
ale na naszych oczach rodzą się też nowe modele prowadzenia biznesu (social en-
trepreneurship, inclusive/collaborative economy, sharing economy). Innowacyjne rozwiązania, 
które, miejmy nadzieję, będą odpowiadać w coraz większym stopniu na wyzwania 
społeczno-ekonomiczne współczesnego świata, jak i indywidualne potrzeby pra-
cowników. Ta zmiana staje się coraz wyraźniejsza także w Polsce, budującej wolny 
rynek zaledwie od ćwierćwiecza. 
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Liderzy zarządzania różnorodnością, firmy skupione wokół Karty Różnorodno-
ści już wdrażają rozwiązania, które równocześnie służą firmom i ich pracownikom, 
realizując programy ułatwiające ich harmonijny rozwój i dobrostan. To z pewnością 
kierunek przyszłości. Jak wskazują wszystkie prognozy demograficzne, liczba osób 
czynnych zawodowo pozostanie na podobnym poziomie jak obecnie, zasadniczo 
zmieni się natomiast liczba osób wyłączonych z rynku pracy. Innowacyjność, a więc 
też zmieniająca się wydajność, efektywność pracy i dbałość o pracowników – to 
istotna część odpowiedzi na związane z tym wyzwania. Różnorodność jest ważną 
częścią odpowiedzi na wyzwania przyszłości rynku pracy w Polsce i na świecie.
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The Polish Diversity Charter: Polish Challenges and Potential  
for Further Development

Summary
The objective of  this paper is the presentation of  the role of  the Polish Diversity 
Charter in promoting diversity management in Polish companies, especially gender 
equality. It takes a look at the historic background, challenges facing Poland in this 
area, and initiatives and perspectives for the further development of  efforts foste-
ring the equality of  men and women. The paper uses proprietary analyses prepared 
on the basis of  global indexes and Polish research.
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M a r z e n a  S t r z e l c z a k – dyrektorka generalna, członkini Zarządu Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu. Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach 
ICC, doświadczenie dotyczące budowania strategii komunikacji i CSR zdobywała 
w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowej i w sektorze energetycznym. 
Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych 
studiów public relations, strategicznego zarządzania marketingowego na SGH i CSR 
w Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Executive Summer School on CSR na 
Uniwersytecie w Genewie i Programu Liderów Zrównoważonego Rozwoju na Uni-
wersytecie w Cambridge.
W Forum Odpowiedzialnego Biznesu od pażdziernika 2014 roku odpowiada za 
całokształt pracy organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem promocji różnorod-
ności i rozwoju Karty Różnorodności w Polsce. 

ZZL(HRM)_2016_3-4(110-111)_Strzelczak_M_159-171




