
Karta Różnorodności - 
2015  



 O Karcie Różnorodności 

 Karta Różnorodności w Polsce 

• Pisemne zobowiązanie, obligujące do 
aktywnego przeciwdziałania 
dyskryminacji i zarządzania 
różnorodnością w miejscu pracy 

• Karta jest międzynarodową 
inicjatywą wspieraną przez Komisję 
Europejską. Działa w 16 krajach Unii 
Europejskiej 

• W Polsce od 2012 roku 

 

Karta Różnorodności 122 
sygnatariuszy 



• II Ogólnopolski Dzień Różnorodności 

• I Warszawski Dzień Różnorodności 

• Wizyty studyjne z Łotwy i Danii w Warszawie 

• Cykl spotkań nt. work-life balance 

• Warsztaty „Diversity Icebreaker” 

• Webinarium „Zarządzanie międzykulturowe” 

• Spotkania kobiecych inicjatyw biznesowych 

• Projekt „Przyjazne miejsce pracy” 

• Analiza tematyczna „Młodzi na rynku pracy” 

 Główne działania 

 Karta Różnorodności w Polsce 



22 maja 2015 
 

w industrialnej przestrzeni 
na warszawskiej Woli odbył się 

II Ogólnopolski Dzień Różnorodności. 

 

W ramach wydarzenia odbyły się wykłady, warsztaty 
i panele dyskusyjne. 

 

Gościem specjalnym Dnia Różnorodności był  

Manfred J. Wondrak, 

międzynarodowy ekspert ds. zarządzania 
różnorodnością. 

 Dzień Różnorodności 

 Karta Różnorodności w Polsce 



Infografika: Motywacja pracowników 
oraz korzyści pozapłacowe w pracy 

 Badanie i infografika 

 Karta Różnorodności w Polsce 



Karta Różnorodności - 
2016  



Karta Różnorodności 

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, promowana przez Komisję 
Europejską. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które 
decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na 
rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do 
zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i 
społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego 
narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.  
 
Podpisanie Karty Różnorodności w Polsce jest dobrowolne i bezpłatne. 
 



Karta Różnorodności w Polsce 

Patronaty honorowe 

Koordynator  
Karty Różnorodności 

Opiekun Karty Różnorodności 
od 2012 r.  



Karta Różnorodności w Polsce 

ORGANY 
ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ 

NGO 

PRAWIE 160 SYGNATARIUSZY: 

FIRMY 
INNE JEDNOSTKI 



Karta Różnorodności – główne działania w I półroczu 2016 roku 

Najważniejsze działania: 
 

• aktualizacja Przewodnika po Karcie Różnorodności 

• nowa strona WWW zintegrowana z portalem odpowiedzialnybiznes.pl 

• wizyta studyjna w Niemczech 

• badanie o zarządzaniu różnorodnością w Polsce  

• III Ogólnopolski Dzień Różnorodności  

• II Warszawski Dzień Różnorodności 

• szkolenia z wdrażania Karty Różnorodności dla nowych sygnatariuszy  

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/rok-2014-a-2016-co-sie-zmienilo-wyniki-badan-na-temat-zarzadzania-roznorodnoscia/


Karta Różnorodności 

Równowaga między życiem prywatnym i 
zawodowym jest najczęściej wskazywanym 
przez pracowników wskaźnikiem sukcesu 
zawodowego. Jej brak, dwunastokrotnie 
zwiększa prawdopodobieństwo wypalenia 
zawodowego. Najnowsza Analiza 
Tematyczna Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, podejmuje temat tworzenia 
mądrej strategii work-life balance. 

    

Analiza Tematyczna 
   „Rola równowagi: strategiczne 
podejście do work-life balance” 

 

• Dobre praktyki 
• Komentarze eksperckie 
• Filary zarządzania WLB 

• Baza narzędzie i publikacjo o WLB 
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24 maja odbył się III Ogólnopolski Dzień 
Różnorodności - coroczne spotkanie 
sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm 
zainteresowanych podpisaniem deklaracji. 
Motywem przewodnim tegorocznego 
wydarzenia był wpływ różnorodności w 
różnych aspektach życia na miejsce pracy i 
możliwości rozwoju pracowników, ich 
efektywność, zadowolenie i samorealizację. 

    
24.05.2016 r. - III Ogólnopolski 

Dzień Różnorodności 
 

• 123 uczestników 
• 4 warsztaty 

• Słupsk pierwszym miastem – 
Sygnatariuszem Karty Różnorodności 



Karta Różnorodności 

Spotkanie rozpoczęło uroczyste podpisanie 
deklaracji Karty Różnorodności przez 
przedstawicieli siedmiu firm i instytucji: 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego, 
Amica Wronki S.A., Antalis, Banku BGŻ BNP 
Paribas, IKEA Retail oraz Nestlé Polska . Z 
podpisania Karty przez Prezenta Słupska, 
Pana Roberta Biedronia odbyła się 
transmisja on-line. 

    
24.05.2016 r. - III Ogólnopolski 

Dzień Różnorodności 
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Podczas II Warszawskiego Dnia 
Różnorodności Skwer Willy’ego 
Brandta stal się kolorowym centrum 
stolicy, gdzie można było spotkać 
przedstawicieli grup narażonych na 
dyskryminację i porozmawiać z 
organizacjami działającymi na ich rzecz. 
Odbyły się warsztaty oraz koncert. 
Impreza została zorganizowana przez 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa przy 
wsparciu m st. Warszawy. 

    
18.06.2016 r. - II Warszawski 

Dzień Różnorodności 
 

• 17 organizacji 

pozarządowych 

• Warsztaty i dyskusje 

• Żywa biblioteka 
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Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu pracuje nad drugim 
wydaniem przewodnika po 
Karcie Różnorodności „Łączy nas 
różnorodność”, zawierającego 
nowe dobre praktyki 
zarządzania różnorodnością, 
wypowiedzi ekspertów i wyniki 
najnowszych badań na temat za 
zarządzania różnorodnością w 
firmach. 

    
Publikacja „Łączy nas 

różnorodność” – 2. wydanie 

• Dobre praktyki 

• Wypowiedzi ekspertów 

• Wyniki badań 
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Czy Pana(i) firma 
prowadzi działania z 
zakresu zarządzania 
różnorodnością? 

W badaniu wykonanym na zlecenie 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
przebadano: 
• W próbie ogólnopolskiej n=201, w 

tym: 
- małe firmy (mniej niż 50 
pracowników) n=142, - średnie i duże 
(50 i więcej pracowników) n=59 
• Sygnatariuszy Karty n=66 

 
Realizacja badania: kwiecień – maj 
2016 

Badanie „Stan zarządzania 
różnorodnością w polskich 

firmach” 


