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Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska diversity management i poznanie jego 
aspektów funkcjonujących w nowoczesnych organizacjach. Umiejętność i skutecz-
ność zarządzania różnorodnością oraz to, jakie wprowadza zmiany w wewnętrz-
nych strukturach przedsiębiorstwa, mogą decydować o zdolnościach adaptacyjnych 
organizacji. Co więcej, wpływają na sukces przedsiębiorstwa pod względem nie 
tylko ekonomicznym, ale również socjologicznym – rozumianym jako efekt owoc-
nej współpracy i satysfakcjonujących relacji między członkami „załogi” w przed-
siębiorstwie. Istotne jest poznanie nie tylko zysków, jakie osiąga przedsiębiorstwo, 
decydując się na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania, ale także przyjrzenie 
się korzyściom, jakie odnosi z tego tytułu jednostka uczestnicząca w tym procesie. 
Możliwe strategie, jakie podejmują menedżerowie stosujący politykę diversity ma-
nagement, oraz przykłady współcześnie działających, dobrze prosperujących i rozwi-
jających się firm, które wdrożyły ten model zarządzania, posłużą jako argumenty 
na rzecz wprowadzenia wciąż mało rozpowszechnionego w Polsce opisywanego 
modelu zarządzania.

Zarządzanie różnorodnością zajmuje się zagadnieniami z dziedziny zapewnienia jak naj-
bardziej dogodnych, korzystnych warunków pracy uczestnikom systemu, tak by w pełni 
mogli oni wykorzystać swoje możliwości, a to pociąga za sobą dbałość o ich rozwój, 
a przy tym zapobiega i przeciwdziała mobbingowi, molestowaniu oraz dyskryminacji. 
Idea zarządzania różnorodnością oparta jest na założeniu, że w bezpiecznym i sprzy-
jającym miejscu pracy uczestnicy z większym zapałem angażują się w realizację swoich 
obowiązków, ponieważ czują, że mają rzeczywisty wpływ na to, co dzieje się w przedsię-
biorstwie. Co więcej, koncentruje się ona przede wszystkim na ludzkiej różnorodności 
i obejmuje wszystkie działania organizacji, które zmierzają do uwzględnienia i optymal-
nego wykorzystywania różnorodności w miejscu pracy oraz tworzenia środowiska pracy 
wolnego od dyskryminacji zorientowanego na zróżnicowanie zespołu.

Magdalena Syguła
Zarządzanie różnorodnością jako element 
doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi 
w nowoczesnym społeczeństwie
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Poprawna polityka zarządzania różnorodnością skutkuje wyższym poziomem kre-
atywności i innowacji w realizacji zadań, pobudza chęci do działania u pracowników 
i wpływa na ich efektywność. Przyjazne działanie tego modelu to np. uelastycznienie 
miejsca i czasu pracy, zróżnicowanie składu zespołów podejmujących decyzje w firmie, 
wprowadzenie specjalnych programów dla kobiet w ciąży oraz młodych rodziców w fir-
mie, jak również programów mentoringowych. Nie mniej istotne są także rozwiązania 
na rzecz godzenia ról, w szczególności tej zawodowej z życiem osobistym, oraz polityka 
rozwoju zawodowego i wynagrodzeń1.

Dla zrozumienia, czym jest dobre zarządzanie różnorodnością, kluczowe okazuje 
się wykorzystanie socjologicznej, zintegrowanej koncepcji roli społecznej w organizacji. 
Jest ona bardzo ważnym narzędziem diversity management i ma za zadanie już nie tylko 
sprostać potrzebom i wymogom, jakie narzuca jednostkom struktura społeczna, ale rów-
nież powinna być zbudowana tak, by zaspokajać osobowościowe i psychiczne potrzeby 
jednostki.

Udana próba wykorzystania różnorodności zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 
zawsze przynosi – jak pokazują niżej zamieszczone przykłady – korzyści zarówno w sfe-
rze materialnej, jak i niematerialnej. Jednak zarządzanie nimi to trudne wyzwanie, bo 
niesie ze sobą również określone niebezpieczeństwa, na tyle poważne, że mogą być one 
powodem przekreślenia potencjału rozwojowego i ekonomicznego zastoju przedsiębior-
stwa, a w przypadkach skrajnych mogą doprowadzić nawet do ich upadku.

Istotne jest także zrozumienie funkcjonowania i sposobu, w jaki podobieństwa i róż-
nice dzielące jednostki mogą korzystnie wpływać na sukcesy przedsiębiorstwa zarówno 
indywidualne, jak i zbiorowe. Priorytetem powinno być zapewnienie równego traktowa-
nia w zakresie płci, stanu zdrowia, wyznania religijnego, wieku, rasy, lub stanu cywilnego, 
czy sytuacji rodzinnej.

Jednak z diversity management wiążą się także rozmaite zagrożenia. Zarządzanie róż-
norodnością dotyczy również niewidocznego i często nieformalnego wymiaru działalno-
ści przedsiębiorstwa, jakim jest kultura organizacji, a więc normy, przekonania, wartości, 
zwyczaje, jak również utarte sposoby zachowania. Brak stabilizatora w tym obszarze 
stosunków społecznych to przeważnie początek poważnych problemów w przedsiębior-
stwie.

W centrum zarządzania różnorodnością obwiązuje zasada społecznego włączania. 
Jej celem jest zapewnienie pełnej partycypacji w funkcjonowaniu organizacji pracowni-

1 [http://www.genderindex.pl/downloads/zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf] – 18.03.2009.
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kom reprezentującym zróżnicowane grupy. Każdy pracownik powinien mieć wpływ na 
realizowane działania w organizacji2.

Zupełnym przeciwieństwem społecznego włączania jest, groźny w skutkach dla ra-
cjonalnego zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie, proces społecznego wyklu-
czenia. Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji to bardzo ważna kwestia, która, 
niedoceniana w polityce zarządzania przedsiębiorstwem, może spowodować nieodwra-
calne szkody.

Poniżej przedstawiam charakterystykę pięciu przykładowo wybranych przedsię-
biorstw, które poddałam analizie w celu prześledzenia, jak w praktyce funkcjonuje wpro-
wadzony model zarządzania różnorodnością. Wybrane przedsiębiorstwa spełniają kry-
teria, według których dokonywałam wyboru – odpowiedni stosunek do rekrutacji kadr, 
zapewniający swobodny rozwój idei różnorodności w ramach firmy, oraz odpowiedzialny 
i odpowiedni styl zarządzania różnorodnością, pozwalający na ekonomiczny i społeczny, 
stabilny rozwój przedsięwzięcia, to dwa zasadnicze warunki. Polityka zarządzania funk-
cjonująca w przedstawionych niżej przedsiębiorstwach, w moim przekonaniu, spełnia 
oba wyznaczone kryteria. Wśród wielu firm, które poddałam analizie, te dobrze ilustrują 
analizowany problem różnorodności.

Firmy, takie jak: Adecco, Air Products, Dublin Bus, Deutshe Bank oraz Procter & 
Gamble, przodują w rankingach przedsiębiorstw najbardziej przyjaznych dla pretenden-
tów do pracy i pracowników, a przez to cieszą się dużą społeczną aprobatą. Przybliżam 
ich sposób funkcjonowania, stosowane metody oraz ogólną politykę zarządzania, tak aby 
móc definitywnie przekonać się o słuszności zastosowania zarządzania różnorodnością 
oraz zobaczyć, czy teoria idzie w parze z praktyką; czy jest to jedynie utopijny model 
zarządzania organizacją, czy rzeczywiście istniejący. Metoda, jaką posłużyłam się przy 
analizie, to case study. Metoda ta, dzięki bogatemu zestawowi zmiennych, pozwala na 
wyciąganie wniosków określających przyczyny i rezultaty badania w nawiązaniu do uwa-
runkowań kulturowych czy społecznych wszechstronnie, opisując jednostkę lub pewną 
zbiorowość [Nowak, 1985].

Francuska Adecco jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe 
usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Obszar 
różnorodności, jaki promuje oraz w jakim osiągnęła swoją znamienną, wysoką pozycję, 
to niepełnosprawność. Od 1992 r. organizacja ta jest członkiem stowarzyszenia Business 
& Disability, które za cel stawia sobie integrację zawodową osób niepełnosprawnych 
oraz usuwanie barier, na jakie napotykają przy staraniu się o zatrudnienie na rynku pracy. 

2 [http://www.witrynawiejska.org.pl/DATA/warsztaty_Zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf] – 
20.03.2009.
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Program „Niepełnosprawność i umiejętności” (Disability & Skills Programme) promuje 
równość szans przy rekrutowaniu osób na stanowiska pracownicze. Priorytetem Adecco 
jest identyfikacja i przyjęcie do pracy odpowiednich, niepełnosprawnych kandydatów, 
jak również pomoc w rozwijaniu dodatkowych zdolności, pomocnych przy kreowaniu 
trwałego zatrudnienia3.

W 2004 r. powołany został specjalny zespół „Biznes i niepełnosprawność”, którego 
zadaniem było koordynowanie, czuwanie i wdrażanie oraz badanie rezultatów programu 
w ramach grupy Adecco. Jedna z jego głównych ról odnosi się także do uwzględniania 
zjawiska niepełnosprawności w głównych siedzibach organizacyjnych Adecco. Organiza-
cja ta skupia się przede wszystkim nad podniesieniem wydajności pracy i poziomu życia 
pracowników. Czyni to dzięki wewnętrznym szkoleniom, których celem jest wprowadze-
nie w problematykę integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie dyskrymina-
cji. Szkolenia antydyskryminacyjne mają skutecznie edukować, a przez to eliminować 
potencjalne przejawy niesprawiedliwości.

Skuteczność prowadzonych w Adecco działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz zaangażowanie w ich integrację są bezdyskusyjne. Dowodem na to są liczne, presti-
żowe nagrody i wyróżnienia, jakie corocznie są jej przyznawane4.

Air Products to również przedsiębiorstwo, które w swojej strategii skupia uwagę na 
otoczeniu i dba o dobrą atmosferę i zróżnicowane środowisko pracy oraz które również 
szczyci się efektywnym zarządzaniem różnorodnością. Działa na całym świecie i zajmu-
je się obsługą klientów na rynku technologicznym, przemysłowym, energetycznym oraz 
medycznym. Walczy z wszelkimi przejawami dyskryminacji, jakie mogłyby zaszkodzić 
współpracy zatrudnionych. W 2001 r. w ramach przedsiębiorstwa powstał program 
„Uznanie różnorodności”. Program obejmował przede wszystkim szkolenia, które miały 
przyczynić się do wykreowania i podnoszenia świadomości u pracowników na ten temat. 
Pomijając fundamentalny rozwój pracowników, program spowodował wzrost poziomu 
wyszkolenia i efektywności pracowników. Specjalnie powołane osoby, których praca po-
lega na czuwaniu nad dobrym zarządzaniem różnorodnością w Air Products, zatrudnio-
ne są we wszystkich ważniejszych regionach firmy. Do nich należy stworzenie środowiska 
sprzyjającego realizacji wyznaczonych zadań, a więc takiego, w którym każdy pracownik 
czuje, że ma wpływ na działalność firmy, czuje się potrzebny, szanowany i zaangażowany 
w losy firmy, co w konsekwencji prowadzi do polepszenia funkcjonowania całego przed-
siębiorstwa. Dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu załogi pod kątem akceptacji i tolerancji 
szeroko rozumianej różnorodności oraz wytworzeniu poczucia wpływu każdej jednostki 

3 [http://www.adecco.pl/channels/adecconewvi_pl/home/home1.asp] – 05.24.2009.
4 [http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl] – 05.04.2009. 
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na sukces przedsiębiorstwa, Air Products osiąga wiele korzyści, czerpiąc z różnorodności 
środowisk pracy, jakie funkcjonują w ramach firmy – przede wszystkim różnorodności 
pod względem etnicznym i orientacji seksualnej. Równość szans, szacunek, pozytyw-
ny odbiór wszelkich różnorodności oraz amelioracja współpracy, o które dba specjalnie 
powołana do tego instytucja w firmie, sprawdzają się bardzo dobrze i same w sobie są 
pożądanymi wartościami5.

Kolejnym przykładem przedsiębiorstwa, na które warto zwrócić uwagę i które może 
poszczycić się wysokim stopniem rozwoju i zaangażowaniem w dobro pracownika, jest 
Dublin Bus. Jak sama nazwa wskazuje, firma ta zajmuje się transportem publicznym 
w Dublinie. Dublin Bus jest wymieniana przez Urząd Równości jako „firma najlepszych 
praktyk”. Nie bez przyczyny. W jej skład wchodzą pracownicy z ponad 50 różnych kra-
jów. W 2003 r. przedsiębiorstwo stworzyło specjalny plan działania na rzecz różnorodno-
ści. Dotyczył on wielu kwestii, np.: działań dotyczących szacunku i godności w miejscu 
pracy, równowagi między pracą a życiem prywatnym, niepełnosprawności i oczywiście 
szeroko rozumianej różnorodności. Jego zastosowanie spowodowało wytworzenie się 
efektywnej polityki zarządzania wewnątrz przedsiębiorstwa, zresztą bardzo docenionej 
w środowisku pracowniczym. Dublin Bus jest firmą założoną przez państwo, w sposób 
aktywny promującą równość i różnorodność oraz zróżnicowane kulturowo i etnicznie 
środowisko pracy. „Intercultural working group” – jedna z grup roboczych przedsię-
biorstwa zajmuje się kierowcami i pracownikami zróżnicowanymi etnicznie. Stała się 
ona również inicjatorem różnych projektów (np. szkolenia) na rzecz wspierania i pro-
mowania różnorodnego kulturowo miejsca pracy, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz or-
ganizacji. Bardzo trafne okazało się także stworzenie w Dublin Bus specjalnego panelu 
równości i różnorodności, w skład którego wchodzi 40 przeszkolonych pracowników, 
których zadaniem jest udzielenie wsparcia i pomocy grupom roboczym – menedżerom, 
związkom zawodowym i pracownikom – w trudnych sytuacjach. Pracownicy deklarują 
swoją satysfakcję z pracy i określają firmę „pracodawcą z wyboru”. To z kolei przyczyniło 
się do wzrostu aplikacji do pracy osób niepełnosprawnych, starszych, oraz należących 
do mniejszości etnicznych. Takie działanie samoczynnie mobilizuje ludzi, by nie opierali 
się jedynie na opiece socjalnej państwa, tkwiąc w społecznej stagnacji, ale wykazywali 
zaangażowanie w życiu społecznym6.

Deutsche Bank jest niemieckim bankiem, który swoje usługi finansowe oferuje na 
całym świecie i zatrudnia ponad 60 000 osób. Oprócz dbania o rozwój kwalifikacji swoich 
podwładnych, od 1999 r. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania oraz wspierania 

5 [http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl] – 06.04.2009.
6 [http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl] – 10.04.2009.
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różnorodności i różnych stylów życia swoich pracowników. W tym celu powołany został 
globalny Zespół ds. Różnorodności. Jego zadaniem jest wspieranie różnych inicjatyw, 
w tym nowo powstałej, o nazwie „Globalna różnorodność w Deutsche Banku”7.

Zespół ten działa również na rzecz programów związanych z rozwojem, talentami, 
dotyczących szkoleń na temat różnorodności oraz grup współpracy pracowników. Mene-
dżerowie zobowiązani są do tworzenia planów dotyczących różnorodności. Zespół pełni 
funkcje pomocnika, doradcy biznesowego, np. w zarządzaniu, monitorowaniu efektów, 
dla wszystkich oddziałów firmy. Celem tych działań jest przede wszystkim faworyzowanie 
integrującego się środowiska pracy, gdzie wszyscy zatrudnieni mogą bez przeszkód an-
gażować cały swój potencjał. Obszarem szczególnej interwencji w Deutsche Banku jest 
orientacja seksualna. Organizowane są specjalne kampanie marketingowe skierowane 
do gejów i lesbijek, które okazują się nieprawdopodobnie rentowne. W wewnętrznych 
strukturach firmy istnieją także sieci współpracy homoseksualnych pracowników, które 
podnoszą świadomość dotyczącą różnorodności. Rzeczywiście na przykładzie tej firmy 
również doskonale widać, że marketing ukierunkowany na różnorodne grupy odnosi 
spektakularny sukces. Ważna jest budowa zaufania w zespole, współpraca międzyludz-
ka, rozwój, realizacja zawodowych aspiracji podwładnych8.

Procter & Gamble powstała w 1837 r. w USA. Obecnie zatrudnia 138 tysięcy pra-
cowników i dostarcza wysokiej jakości produkty konsumentom w ponad 180 krajach. 
Procter & Gamble jest jedną z największych na świecie firm Fast Moving Consumer Go-
ods. Firma stawia sobie za cel przede wszystkim budowanie różnorodnej organizacji, 
ponieważ w przekonaniu zarządu tylko taka organizacja jest w stanie zapewnić lepsze 
wyniki biznesowe. Podstawą globalnej kultury korporacyjnej firmy jest oparcie filozofii 
zarządzania ludźmi na wartościach, takich jak: uczciwość, szacunek i równość. Zapew-
nienie równych szans w miejscu pracy wzbogaca kulturę organizacyjną, zwiększa efek-
tywność, kreatywność i motywację, a poza tym ma korzystny wpływ na budowanie suk-
cesu ekonomicznego firmy, dlatego też głównym celem pracy działu HR jest budowanie 
organizacji propagującej równość i rozwój ludzi w niej pracujących. Motto organizacji 
brzmi: „Rozumieć ludzi, ulepszać życie” i nie jest pustym hasłem, ponieważ firma co-
dziennie dokłada starań, aby działać zgodnie z nim. Dla Procter & Gamble największą 
i najważniejszą wartością są ludzie, z tego powodu dba o nich i hojnie wynagradza, czego 
dowodem jest to, że przedsiębiorstwo jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych 
pracodawców w Polsce. Pod pojęciem doskonalenia i rozwoju pracowników kryje się 
m.in. szereg bogatych systemów i programów szkoleń, tworzenie środowiska pracy, któ-

7 [http://www.deutsche-bank-pbc.pl/] – 15.04.2009.
8 [http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl] – 15.04.2009.
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re stymuluje efektywność, innowacyjność, pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej, 
rozwój motywujących systemów wynagrodzeń odzwierciedlających umiejętności i efekty 
pracy jednostki, a dodatkowo wiele udogodnień pozwalających na łączenie obowiązków 
zawodowych z rodzinnymi zarówno kobietom, jak i mężczyznom. O tym, jak bardzo ce-
nionym pracodawcą jest firma, mogą świadczyć zdobywane przez nią nagrody i wysokie 
miejsca zajmowane w rankingach pracodawców9.

Zadowolenie i satysfakcja z pracy są widoczne w szczególności u kobiet, które o fir-
mie wypowiadają się w samych superlatywach. Firma ta gwarantuje zatrudnionym kobie-
tom powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, możliwość pracy w domu oraz wyjazdy 
w delegacje z opiekunką. Poza tym szefowie i współpracownicy wspierają je w momen-
tach, takich jak: wyjście do lekarza, czy zwolnienia, znajdując równocześnie zastępstwo. 
Procter & Gamble jest kolejnym, znakomitym przykładem, dobrze ilustrującym feno-
men polityki zarządzania różnorodnością10.

Wszystkie przeanalizowane przeze mnie firmy pokazują, że zarządzanie różnorod-
nością w przedsiębiorstwie świetnie sprawdza się i funkcjonuje nie tylko w literaturze, 
ale również w praktycznym biznesie i umiejętnie zarządzanym przedsiębiorstwie. Firmy, 
takie jak: Adecco, Air Products, Dublin Bus, Deutshe Bank, czy Procter & Gamble, któ-
re zaryzykowały wprowadzenie modelu zarządzania różnorodnością i korzystają z jego 
rozwiązań, cieszą się prawidłowym, sukcesywnym dobrze rokującym na przyszłość roz-
wojem i funkcjonowaniem, gwarantującym znakomite wyniki ekonomiczne. Wszelkie 
udogodnienia dla pracowników, jakie wprowadzono, okazały się celowe i pomocne, by 
wypracować i osiągnąć ogólny sukces przedsiębiorstwa.

Przedstawiony przeze mnie tekst to próba zarysowania bardzo ważnego procesu, 
który toczy się z różnym nasileniem od pewnego czasu i dotyczy przynajmniej części 
aktywnego zawodowo społeczeństwa. Nie rzucająca się w oczy obecność tego tematu 
w rodzimej debacie publicznej pozwala na przypuszczenie, że przeciętny obywatel nie 
zdaje sobie sprawy z doniosłości tego problemu. A przecież zmiana stosunków między 
uczestnikami grupy, organizacji, a więc również przedsiębiorstwa, może rodzić w przy-
szłości poważne konsekwencje w znacznie większej skali. Może, bo problem, o którym 
piszę, szczególnie na gruncie polskim, wydaje się trudnym wyzwaniem.

Postęp powszechnej globalizacji powoduje, że kurczy się przestrzeń światowej go-
spodarki, a proces ten będzie się nasilał. Jesteśmy skazani na przedsiębiorstwa między-
narodowe, na załogi i organizacje łączące przedstawicieli różnych ras i kultur. A zatem 
zarządzanie różnymi grupami społecznymi będzie pewnie zajęciem coraz częstszym 

9 [http://www.pg.com/pl_PL/news.shtml] – 17.04.2009.
10 [http://www.kariera.com.pl/index.php?gm=4&wi=450&st=1] – 17.04.2009.
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i niezwykle odpowiedzialnym, wykonywanym przez dobrze przygotowanych fachowców, 
a przedsiębiorstwa, gdzie różnorodność będzie atutem, a nie przeszkodą, będą wzo-
rem dla tych, którzy nie doceniają korzyści płynących z nowych trendów obowiązujących 
w nowoczesnym społeczeństwie.
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