


Wstęp
Różnorodność to proces kierowania (w tym komu-

nikacji) polegający na aktywnym, świadomym i skie-

rowanym w przyszłość rozwĳ aniu organizacji opartej 

na wartościach. Podstawą jest zaakceptowanie istnie-

jących różnic i traktowanie ich jako potencjał rozwo-

jowy fi rmy. Spojrzenie na biznes poprzez różnorod-

ność nie jest przypadkowe, a wynika z określonych 

tendencji w gospodarce, m.in.: 

• ze wzrostu udziału w zatrudnieniu kobiet, osób 

należących do mniejszości narodowych, emigran-

tów, osób starszych 

• powstawania (tworzenia się) nowych grup konsu-

mentów i klientów (nowe wyzwania) – wzrasta-

jące zróżnicowanie potrzeb konsumentów wymaga 

bardziej kreatywnych strategii ich zatrzymywania 

i bardziej innowacyjnych produktów, a procesy, pro-

dukty i usługi muszą zostać przystosowane do tych 

szczególnych potrzeb 

• bardziej zróżnicowana siła robocza może wpłynąć 

na lepszą efektywność fi rmy, może pomóc w osiąg-

nięciu jej celów, podnieść morale pracowników, 

zwiększyć dostęp do nowych segmentów rynku, 

zwiększyć produktywność. 

Rozwój koncepcji zarządzania różnorodnością datuje 

się od lat 70., kiedy słowo „różnorodność” odnosiło się 

do mniejszości i kobiet jako grup pracowników. Przez 

dłuższy czas menedżerowie uważali, że różnorodność 

w miejscu pracy polega na zwiększaniu reprezenta-

cji kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

dotyczy zatrudnienia tych grup. Pierwsze poprawki 

w konstytucji w tym zakresie przyjęto w USA w 1974 

i 1975 r. Z kolei w Unii Europejskiej również przyjęto 

nowe prawodawstwo, które zakazuje dyskryminacji ze 

względu na rasę lub pochodzenie etniczne, płeć, reli-

gię, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną 

(art. 13 Traktatu Wspólnot Europejskich). 

Różnorodność związana jest zatem nie tylko z płcią, 

ale również innymi różnicami, które mogą być pod-

stawą wykluczenia, takimi jak wiek, niesprawność 

fi zyczna, pochodzenie, rasa, wygląd fi zyczny, zróżni-

cowanie dochodowe, miejsce zamieszkania, orienta-

cja seksualna, posiadanie dzieci. W Polsce najszerzej 

dyskutuje się o dyskryminacji zawodowej kobiet. Jed-

nym z podstawowych czynników, które wskazują na 

istotność problemu jest różnica w zarobkach między 

kobietami i mężczyznami. Według badań unĳ nych 

różnica w Polsce jest mniejsza niż w Unii Europej-

skiej i wynosi 10% (w UE – 17%), ale w niektórych 

grupach zawodowych różnica ta sięga 30%1.

Stereotypy w społeczeństwach o niskim pozio-

mie zaufania i otwartości, do których można zali-

czyć Polskę (choć sytuacja po wstąpieniu Polski do 

Unii Europejskiej ulega powolnej transformacji), są 

w dużej mierze ugruntowane i trudno jest je zmienić. 

Gdy tymczasem, jak pisze R. Kapuściński, „Każdy 

z (..) ludzi spotkanych po drodze przez świat składa 

się jakby z dwóch istot, jest dwoistością, którą często 

trudno rozdzielić (...). Jedna z tych istot to człowiek jak 

każdy z nas: ma swoje radości i smutki, swoje dobre 

i złe dni, cieszy się z sukcesów, nie lubi być głodny, nie 

lubi, gdy jest mu zimno, odczuwa ból jako cierpienie 

i nieszczęście, odczuwa pomyślność jako satysfakcję 

i spełnienie. Druga istota, nakładająca się i spleciona 

z pierwszą, to człowiek jako nosiciel cech rasowych, 

nosiciel kultury, wierzeń i przekonań. Żadna z tych 

istot nie występuje w stanie czystym i wyizolowa-

nym, obie współżyją ze sobą, wzajemnie na siebie 

oddziałując.”2. 

Celem niniejszego opracowania będzie zatem nie 

tylko wskazanie tych różnic, dwoistości, o której pisze 

R. Kapuściński, ale zaakceptowanie ich i skuteczne 

wykorzystanie w zarządzaniu, w nowym modelu 

biznesowym.

Pojęcie modelu biznesowego
W literaturze z zakresu zarządzania3, a zwłasz-

cza zarządzania strategicznego, często używane jest 
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określenie modelu biznesowego w kontekście spo-

sobu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo, 

charakterystycznego dla niego w dłuższym czasie 

i pozwalającego mu na budowanie wartości w dłuż-

szej perspektywie. Zdaniem autorki model biznesu 

określa specyfi czny dla danego przedsiębiorstwa spo-

sób tworzenia wartości dla klientów i innych intere-

sariuszy – uczestników sieci dostaw. Celem działa-

nia przedsiębiorstwa jest zwiększenie jego wartości 

w dłuższym czasie, a podstawową trudnością – mało 

przewidywalne otoczenie. Zarządzanie różnorodnością 

może stanowić jedną z dróg, która pozwala na realiza-

cję wartości w dłuższym czasie. Wymaga ono jednak 

kluczowych zasobów: zaufania i etyki jako podstawo-

wych i powszechnie przestrzeganych w organizacji 

wartości. 

Wśród głównych korzyści zarządzania różnorod-

nością wymienia się:

– umacnianie wartości kultury wewnątrzorganizacyj-

nej

– wzmacnianie dobrej opinii (reputacji) korporacji

– pomoc w przyciąganiu i utrzymaniu utalentowa-

nych pracowników

– polepszenie motywacji i efektywności istniejącej 

kadry

– zwiększanie innowacyjności i kreatywności pracow-

ników.

Badanie przeprowadzone w krajach UE w 2005 r. 

wskazuje na szeroki obszar możliwości wykorzystania 

zarządzania różnorodnością4: 

– rekrutacja, dobór pracowników, polityka ich utrzy-

mania (prawie 90% odpowiedzi)

– rozwój pracowników i awanse (85%)

– rozwój przywództwa i zarządzania zdolnościami 

(85%)

– zastosowanie strategii (75%)

– polityka i procedury (74%)

– współpraca pracowników (68%)

– marketing i komunikacja (35%)

– obsługa klientów (32%)

– rozwój produktów i usług (25%)

– sprzedaż (22%)

– zwolnienia, restrukturyzacja (20%).

Zarządzanie różnorodnością wymaga zatem stwo-

rzenia odpowiedniej kultury fi rmy i ściśle powiązane 

jest ze zrównoważonym rozwojem.

Zarządzanie a kultura
Kultura to zbiór podzielanych przekonań, wartości 

i wzorów zachowań, wspólnych dla określonej grupy 

ludzi5. Milczący język kultury to przede wszystkim 

różnice w wykorzystaniu przestrzeni i orientacji w cza-

sie6. Z jednej strony są one inspirujące, z drugiej zaś 

mogą przyczyniać się do powstania szoku kulturo-

wego, przejawiającego się w poczuciu zagubienia i/lub 

zagrożenia. Kultura narodowa oraz kultura organizacji 

mają zasadniczy wpływ na możliwości wykorzystania 

różnych modeli zarządzania różnorodnością.

Analizując różne podejście do zarządzania można 

za G.C. Avery wyróżnić cztery podstawowe style 

zarządzania, ściśle powiązane ze stylami przywódz-

twa. Powiązanie stylów zarządzania ze stylami przy-

wództwa zostało zobrazowane w tab. 1. Rezygnowa-

nie ze stylu autokratycznego na rzecz partnerskiego 

powoduje, że pracownicy w coraz większym stopniu 

biorą udział w podejmowaniu decyzji i ponoszą za nie 

odpowiedzialność. Najniższą adaptatywność do zmie-

niającego się otoczenia ma organizacja klasyczna, 

a najwyższą – organiczna. 

Tabela 1.  Cztery podstawowe style 
podejmowania decyzji powiązane 
z paradygmatami zarządzania

Style Proces podejmo-
wania decyzji

Osoby podej-
mujące decy-

zje
Paradygmat

Autory-
tarny

Przywódca po-
dejmuje decyzję 
głównie samo-
dzielnie

Przywódca Klasyczny

Konsul-
tacyjny

Przywódca kon-
sultuje się z po-
szczególnymi 
pracownikami

Przywódca Transakcyjny

Oparty 
na kon-
sensu-
sie

Zaangażowanie 
całej grupy, wy-
pracowanie kon-
sensusu

Przywódca Wizjonerski

Opar-
ty na 
wspól-
nych 
uzgod-
nieniach

Prawo podjęcia 
decyzji jest przy-
znawane grupie 
lub poszczegól-
nym pracowni-
kom

Grupa Organiczny

Żródło: G.C. Avery, Przywództwo w organizacji, PWE, Warszawa 2009, 

s. 70.

Sposób stosowania języka w komunikacji w zależ-

ności od kultury może być bardzo różny. Antropolog 

E.T. Hall wyróżnił na tej podstawie dwa rodzaje kul-

tur: niskokontekstowe, dla przedstawicieli których 

istotne jest korzystanie z przekazu werbalnego dla 

zrozumienia ich intencji, oraz wysokokontekstowe, dla 

których ważniejszy jest przekaz niewerbalny, oparty 

także na relacjach i odniesieniu do przeszłości. Przed-

stawicielami tych pierwszych są kultury zachodnie, 

zaś kraje azjatyckie, bliskowschodnie oraz Ameryki 

Łacińskiej i Południowej należą do obszaru kultur 

wysokokontekstowych. Z kolei R.R. Gesteland podzie-

lił kulturowe modele zachowań w biznesie na propart-

nerskie, dla których kluczowe jest skupienie się na 

relacjach międzyludzkich jako podstawie biznesu, 

a przynależność do danej grupy znajomych jest klu-
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czowym czynnikiem sukcesu (m.in. kraje arabskie, 

Ameryka Łacińska, większość krajów Azji) i pro-

transakcyjne, gdzie interesy można zawierać z róż-

nymi osobami, również zupełnie obcymi (północna 

Europa, Ameryka Północna, Australia, Nowa Zelan-

dia)7. Na przytoczone tu podziały nakłada się, moim 

zdaniem, swoiste spoiwo więzi społecznych – zaufa-

nie. Znajomość podstawowych kodów kulturowych 

stanowi kluczowy czynnik zmniejszania efektu szoku 

kulturowego.

Kolejnym elementem, w znacznym stopniu różni-

cującym poszczególne kultury jest korzystanie z prze-

strzeni w celu komunikowania się. Powyższymi zagad-

nieniami zajmuje się proksemika. Zagadnienia te 

obejmują: 

– zasady budowania przestrzeni osobistej i utrzymy-

wanie odpowiedniego dystansu w trakcie rozmowy, 

charakterystycznego dla różnych kultur, ale rów-

nież dla miejsca wychowania danej osoby (wieś, 

miasto) czy też relacji rodzinnych (dla bliskich, 

o niskim stopniu zhierarchizowania relacji dystans 

ten będzie mniejszy), 

– architekturę zewnętrzną i wewnętrzną, która 

sprzyja pracy kolektywistycznej bądź też stwarza 

warunki do pracy indywidualnej. 

Przykładowo w Japonii aranżacja przestrzeni może 

spełniać różną rolę w zależności od lekkiej, bardziej 

umownej niż formalnej jej zabudowy. Pokój gościnny 

zamienia się w porze nocnej w kilka sypialni po podzie-

leniu go papierowymi ściankami, a menedżer, kiedy 

chce popracować sam, a znajduje się w tzw. boksach 

na otwartej przestrzeni, kładzie przy swoim boksie 

bambusowy kĳ  i w ten symboliczny sposób „odcina 

się” od reszty8. 

Na rys. 1 zaprezentowano sposób organizacji wspól-

nej przestrzeni – miejsca spotkań. Z lewej strony 

widać bardzo innowacyjne rozwiązanie, mające na 

celu stworzenie dość kameralnej atmosfery, z prawej 

– klasyczne, najczęściej spotykane.

Podejście do czasu stanowi kolejny element, dzie-

lący poszczególne kultury na monochroniczne, gdzie 

czas biegnie sekwencyjnie, i kultury polichroniczne, 

gdzie czas jest czynnikiem wtórnym w stosunku do 

budowania relacji. Generalnie kultury zachodnie 

i amerykańskie są w większym stopniu zdetermino-

wane biegiem czasu, a jego naruszenie (spóźnianie się, 

zajmowanie się różnymi sprawami w danym czasie) 

postrzegane jest jako niekulturalne. 

Religia – jako ważny czynnik określający ramy kul-

turowe – wyznacza również reguły, których poznanie 

pozwala na lepsze poruszanie się w biznesie. Wpraw-

dzie obecnie znaczenie religii w świecie maleje, ale 

pewne zasady „przesiąkły” już do życia świeckiego, 

a w niektórych społeczeństwach nadal określają rytm 

życia i pracy zawodowej9. 

Pisemne sformułowanie umowy jest postrzegane 

w wielu krajach jako ostateczne i wiążące strony, jed-

nak w części krajów azjatyckich, np. w Chinach, spi-

sany kontrakt jest dopiero początkiem zmian, które 

następują w trakcie współpracy między stronami. 

W prawie angielskim funkcjonuje umowa dżentel-

meńska, która oznacza, że jeśli strony ustnie umówią 

się na określone rozwiązanie, to taka umowa ma cha-

rakter wiążący. Podobnie zresztą sytuacja wygląda 

w przypadku krajów muzułmańskich, gdzie oczeki-

wanie pisemnego potwierdzenia danego słowa może 

być uważane za obrazę. 

Wartości przestrzegane 
w poszczególnych kulturach 

– modele kulturowe 
W literaturze występuje kilka modeli kulturowych, 

które pozwalają na pogrupowanie poszczególnych kul-

tur w poszukiwaniu reguł zarządzania. Należy jednak 

ostrożnie podchodzić do takich klasyfi kacji, ponieważ 

mogą one utrwalać już zakorzenione stereotypy. Ale 

mogą też być pomocne przy poszukiwaniu narzędzi 
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motywacyjnych w społeczeństwach pochodzących 

z różnych kultur. 

Zgodnie z modelem Hofstede10 na kultury naro-

dowe patrzy się przez pryzmat pięciu następujących 

wymiarów: 

1. Dystans do władzy, który dotyczy przede wszyst-

kim przestrzegania zasad hierarchii. W kultu-

rach o niskim dystansie do władzy, czyli o płaskiej 

strukturze organizacyjnej, stosunki między przy-

wódcami a pracownikami są bardziej nieformalne 

(zarządzanie konsultacyjne), widoczne jest w więk-

szym stopniu dążenie do egalitaryzmu. Z kolei 

niski poziom zróżnicowania formalnego sprzyja, 

zgodnie z teorią kapitału społecznego, kreatyw-

ności i innowacyjności oraz rozwojowi gospodar-

czemu. Przejawia się to też brakiem „kominów” 

płacowych, a więc również mniejszym zróżni-

cowaniem dochodowym. Można uznać, że w tej 

sytuacji tworzy się przedsiębiorstwo zatrudniające 

„ekspertów”, czyli ludzi o wysokich kompetencjach 

i umiejętnościach analizy globalnej. Z kolei kultury 

o wysokim dystansie do władzy oparte są na hie-

rarchii, co sprzyja przywództwu autorytarnemu 

i klasycznemu.

2. Unikanie niepewności. W pewnym uproszcze-

niu można uznać, że kultura akceptująca wysoki 

poziom niepewności sprzyja wprowadzaniu zmian, 

tworzy też dość elastyczne ramy działania; z punktu 

widzenia zarządzania przekłada się to na model 

wizjonerski lub nawet organiczny przywództwa. 

Z kolei kultury preferujące wysoki poziom unika-

nia niepewności oparte są na regułach, zasadach 

i standaryzacji, które pozwalają na wysoką przewi-

dywalność codziennego działania. 

3. Indywidualizm/kolektywizm. Ten wymiar pozwala 

na ocenę, na ile dane kultury koncentrują się na 

pracy grupowej i cenią ją jako drogę dochodzenia 

do rozwiązania, na ile zaś preferowany jest indy-

widualizm. Menedżerowie w kulturach kolektywi-

stycznych będą w większym stopniu nastawieni na 

budowanie zespołów, ponieważ w fi rmach, dla któ-

rych praca kolektywistyczna jest podstawą kultury 

pracownicy nastawieni są na działanie w grupie.

4. Męskość/kobiecość. W kulturach męskich w więk-

szym stopniu ceniona jest asertywność, rywalizacja 

i ambicja, gdy natomiast kultury kobiece preferują 

współpracę i dobre relacje zawodowe.

5. Podejście do czasu, czyli stopień zainteresowania 

działaniem w czasie rzeczywistym i myśleniem 

o przyszłości.

I tak przykładowo Japonia jest krajem o kulturze 

męskiej, charakteryzującym się myśleniem o dale-

kiej przyszłości, o kulturze bliskiej kolektywizmowi. 

Japończycy starają się unikać niepewności (oznacza to 

m.in. stabilność zatrudnienia), a ich dystans do wła-

dzy jest na poziomie średnim. W podobny sposób, 

bazując na powyższym modelu, można scharaktery-

zować inne kraje. 

Nieco inne podejście, oparte na dwóch wymiarach: 

relacjach między ludźmi, postawach w odniesieniu do 

czasu oraz do środowiska, reprezentuje F. Trompena-

ars11. Wskazuje on na pięć zasadniczych różnic mię-

dzy kulturami w oparciu o relacje: 

– uniwersalizm a partykularyzm, czyli sposób dosto-

sowania się do reguł i zasad obowiązujących w danej 

kulturze (albo akceptowanie reguł, albo też ela-

styczne podejście do nich)

– indywidualizm a kolektywizm (indywidualna wol-

ność i obowiązki we wzajemnych relacjach lub też 

interes grupowy i dochodzenie do konsensusu)

– neutralność a uczuciowość, czyli stopień ujawniania 

emocji we wzajemnych kontaktach; w przypadku 

niektórych kultur, jak np. w Japonii, ceni się przede 

wszystkim zachowanie dystansu i obiektywność, 

okazywanie emocji jest postrzegane jako nietak-

towne

– konkretność a rozproszenie, w pewnym stopniu 

nawiązuje do poprzedniego wymiaru; wskazuje na 

głębokość relacji bądź też ich powierzchowność

– osiągnięcia a tradycja; wskazuje na sposób docho-

dzenia do określonej pozycji w społeczeństwie.

Z kolei ze względu na podejście do czasu różnicuje 

on kultury na sekwencyjne, gdzie czas traktowany 

jest jako przemĳ ająca seria wydarzeń uszeregowanych 

liniowo, oraz kultury synchroniczne, gdzie czas można 

przedstawić w postaci koła, w którym przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość są ze sobą ściśle powiązane. 

Stosunek do środowiska związany jest z postrzega-

niem siebie bądź jako kontrolerów środowiska, które 

jest wykorzystywane do osiągnięcia własnych celów 

(kultury skierowane do wewnątrz), bądź też jako czę-

ści natury (kultury skierowane na zewnątrz). Dbałość 

o środowisko to również jeden z istotnych czynników 

zrównoważonego rozwoju.

Rola przywódcy w zarządzaniu 
różnorodnością

Zaprezentowane powyżej podziały kulturowe wska-

zują na zagrożenia, ale również na szanse związane 

z zarządzaniem w różnym kulturowo świecie. Na ich 

podstawie można wyciągnąć wniosek, że teorii zarzą-

dzania nie można stosować w sposób uniwersalny, 

ponieważ to, co okazuje się skuteczne w przypadku 

jednej fi rmy, może nie być cenione w innej. Utrzyma-

nie wartości fi rmy w długim czasie to obecnie, zgod-

nie z najnowszymi teoriami, dbanie o aktywa niema-

terialne w dużo większym stopniu niż to miało miejsce 

w przeszłości. Do takich aktywów należą ludzie, ich 

wiedza, kompetencje, zaangażowanie i motywacja. 

Z punktu widzenia menedżera takim kluczowym czyn-

nikiem staje się szeroko rozumiane przywództwo.

4



Rola przywództwa w złożonym i coraz bardziej nie-

pewnym otoczeniu staje się coraz ważniejsza i ulega 

znaczącym zmianom. Przydatnym narzędziem do 

budowania nowej roli jest teoria chaosu12. Kładzie się 

w niej nacisk na porządek tkwiący w istocie systemu 

– uniwersalnego zachowania podobnych systemów. 

W konsekwencji każda organizacja, jeśli chciałaby 

wytworzyć kulturę innowacyjności, powinna zmie-

rzać do chaosu. Jednak nadmiar chaosu jest również 

zagrożeniem dla jej funkcjonowania. Konieczne zatem 

jest poszukiwanie takiego stanu równowagi, w któ-

rym istnieje zarówno pewien stan „porządku” oraz 

„nieporządku”. Nadmierny porządek może bowiem 

prowadzić do zmniejszenia elastyczności systemu, 

a tym samym obniżenia jego zdolności adaptacyj-

nych. Różnorodność kulturowa może prowadzić do 

wytworzenia chaosu, co związane jest z niską przewi-

dywalnością wielkości synergii powstającej na skutek 

pracy w różnych zespołach kulturowych. Należy rów-

nież uwzględnić negatywny aspekt, który powstanie 

w przypadku wprowadzenia różnorodności do organi-

zacji o wysokim stopniu hierarchii i dużym poziomie 

obowiązujących standardów, a więc do przedsiębior-

stwa nieprzygotowanego na przyjęcie „obcej” struk-

tury. W tym przypadku może nastąpić „odrzucenie” 

i proces jeszcze większego zamykania się organizacji. 

Dlatego istotne jest, aby menedżerowie w takiej sytu-

acji zmierzali raczej do zmniejszenia poziomu kontroli, 

niż – jak to zwykle się dzieje – jego zwiększenia. Obni-

żenie poziomu kontroli powoduje na ogół „samoregula-

cję” systemu, jakim jest organizacja. Jednak, aby taki 

system mógł się samo regulować konieczne są dodat-

kowe warunki, jak zaufanie i moralność (etyka) obo-

wiązujące w przedsiębiorstwie. W innym przypadku 

może to prowadzić do destrukcji całego systemu. 

Z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsce, gdzie 

dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu w ostat-

nich latach, a także ponad dwukrotnemu zwiększe-

niu udziału osób z wykształceniem wyższych wśród 

dorosłych, nie towarzyszy wzrost kapitału społecz-

nego13. Istotą kapitału społecznego są więzi między 

ludźmi oraz ich zdolność do kooperacji. Wśród mierni-

ków wymienia się poziom zaufania, stopień korupcji, 

aktywność społeczną mierzoną m.in. przynależnością 

do organizacji społecznych, gęstością sieci nieformal-

nych kontaktów. Poziom zaufania do instytucji mie-

rzony jest co roku w badaniach Eurobarometru. Od 

początku uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej zaj-

mujemy w tym badaniu ostatnie miejsca. Zaufanie do 

instytucji przekłada się również na zaufanie do innych 

osób, w tym także partnerów biznesowych, do liderów 

– przywódców w organizacji. 

Niski poziom zaufania generuje wysokie koszty 

transakcyjne związane z koniecznością tworzenia 

szeroko rozumianych instytucji kontroli. Zarządzanie 

oparte na kontroli generuje wysokie koszty transak-

cyjne również w organizacjach. Analizując powody 

tak niskiej pozycji Polski w rankingu „zaufania do 

instytucji” warto zwrócić uwagę na samą konstrukcję 

infrastruktury prawnej w Polsce. Oparta jest ona na 

zasadzie braku zaufania do obywateli, gdzie to właś-

nie obywatel powinien udowodnić, że działa zgodnie 

z prawem, ponieważ przyjmuje się zasadę traktowa-

nia „obywateli” jako potencjalnych przestępców. Nie 

zakłada się zatem uczciwości działania jako podstawy 

tworzenia systemów prawnych i fi nansowych, co powo-

duje daleko idące konsekwencje nie tylko w systemach 

instrumentów fi nansowych, ale również w moralności 

i zaufaniu do państwa. W efekcie prowadzi to do roz-

woju systemów kontrolnych, które na ogół wychwytują 

przestępstwa o znikomej szkodliwości, ale także do 

dalszej erozji zaufania do państwa, ponieważ korupcja 

i nepotyzm nie są traktowane jako czynniki szkodliwe 

dla budowania społeczeństwa demokratycznego14.

Przy pewnym poziomie zamożności społeczeń-

stwa kapitał ludzki przestaje odgrywać tak znaczącą 

rolę (dla Polski tą granicą jest poziom 8-10 tys. zł na 

osobę), a kluczową determinantą wzrostu staje się 

kapitał społeczny. Zamknięcie się w lokalnych gru-

pach, a więc tworzenie wysokich barier wejścia do 

lokalnych społeczności, staje się istotnym czynnikiem 

ograniczającym dalszy rozwój. Im silniejsze więzi 

wewnątrz grupy, tym słabsza kreatywność i toleran-

cja, a także skłonność do tworzenia więzi z klientami 

czy kooperantami nienależącymi do grupy. Korzyści, 

które kreuje kapitał społeczny, zostały przedstawione 

przez D. Halperna15. Zaufanie i więzi, jakie przy okazji 

się tworzą, pozwalają na lepszy obieg informacji i więk-

szą skłonność do dzielenia się informacją. Spadają rów-

nież koszty transakcyjne, ponieważ umowę możemy 

zawierać „od ręki”, bez konieczności wprowadzania 

klauzul i innych obwarowań, które tworzą dodatkowy 

system zabezpieczeń, ale również wymagają kontroli. 

Jednocześnie dobre relacje z innymi powodują, że jes-

teśmy skłonni do inwestowania we wspólne dobro. 

W sytuacji niepewnej menedżerom radzi się, aby 

„surfowali na fali”, zamiast próbować tworzyć narzę-

dzia kontrolne. W takim otoczeniu przywódca stara 

się jedynie określić ogólny kierunek na przyszłość, 

który będzie podlegał korektom w zależności od oto-

czenia. W tradycyjnej, stabilnej sytuacji przywódca 

starał się tak zorganizować pracowników oraz procesy 

wewnętrzne, aby służyli oni realizacji wizji. Zakładał 

on, że racjonalne działania mają decydujący wpływ na 

przyszłość organizacji. W efekcie mamy do czynienia 

z nieudanymi realizacjami wizji i zmianą przywódcy. 

Czasem tworzy się też opinia o niektórych przywód-

cach, że nadają się do prowadzenia przedsiębior-

stwa w spokojnych czasach, bądź są osobami, które 

nauczone są działać w kryzysie. Obecnie wydaje się 

jednak, że taki podział jest nieuprawniony, ponieważ 

zmienność otoczenia powoduje konieczność ciągłego 
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działania „w kryzysie”. A zatem właśnie te umiejęt-

ności okazują się najbardziej cenne.

Istotne jest także dopasowanie wizji „przywódz-

twa” do wyobrażeń grupy – pracowników przedsię-

biorstwa. Przedsiębiorstwa o kulturze tradycyjnej, 

zarządzane autokratycznie, a więc zgodnie z paradyg-

matami klasycznym i transakcyjnym16, będą mniej 

podatne na wizjonerskie bądź organiczne przywódz-

two. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa także 

w dużym stopniu może być pomocna przy zidentyfi ko-

waniu kultury i podatności fi rmy na zmiany. Wysoki 

stopień hierarchii, a więc także duży dystans do wła-

dzy zgodnie z klasyfi kacją Hofstede, implikuje zasto-

sowanie klasycznego stylu zarządzania i podobnego 

przywództwa. Najczęściej innowacyjność jest czynni-

kiem, który „odciska” się na strukturze organizacyj-

nej przedsiębiorstwa i tworzy środowisko podatne na 

zarządzanie organiczne.

Warto również zastanowić się nad kluczowymi 

czynnikami, które wywierają wpływ na funkcjonowa-

nie globalnej gospodarki, co pozwoli również zidenty-

fi kować kluczowe ryzyka dla przedsiębiorstw, wyni-

kające z oddziaływania czynników zewnętrznych. 

G. Mulgan uważa, że o kształcie przyszłej gospodarki 

przesądzą trzy czynniki: ekologia, globalizacja i demo-

grafi a17. Przewiduje on, że nowa odmiana kapitalizmu 

będzie w większym stopniu uwzględniała te czynniki, 

jako kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego. 

Spowoduje to też transformację podstawowej roli kapi-

talizmu: z charakteru usługobiorczego na usługodaw-

czy. W tej sytuacji zmieni się również rola państwa, 

które ze strażnika (charakterystyczne dla nurtów neo-

liberalnych) przejmie rolę wspierającego budowanie 

nowej kultury opartej na zrównoważonym rozwoju. 

Z coraz częściej krytykowanego konsumpcjoni-

zmu, który może być postrzegany jako pewnego 

rodzaju przejaw infantylizmu społecznego, wyłaniają 

się ruchy obywatelskie (np. Slow Food, ruchy ekolo-

giczne, antyglobaliści) bazujące na podobnych ideo-

logiach i odpowiedzialności jak w przypadku serwi-

sów społecznościowych w Internecie. Pojawiają się 

już propozycje wprowadzenie indywidualnych kont 

emisji dwutlenku węgla, osobistych kont socjalnych 

i zdrowotnych. Mogą to być podstawowe elementy 

nowej architektury państwa, które dba o rozproszenie 

ryzyka, a także łączy nowe uprawnienia z zobowiąza-

niami do oszczędności czy zarządzania własnymi kon-

tami (zwiększenie poczucia odpowiedzialności obywa-

teli za podejmowaną działalność). 

Tworzy się zatem gospodarka, oparta na społecz-

nym kapitale, gdzie relacje stają się podstawą dzia-

łania w nowym systemie. G. Mulgan określa ją jako 

„gospodarkę opiekuńczą”, jednak – moim zdaniem – 

jej podstawową wartością nie jest pasywna „opiekuń-

czość”, ale aktywne tworzenie sieci relacji, bazy dla 

społeczeństwa obywatelskiego. Aktywne środowisko 

dla rozwoju takiej gospodarki tworzy „kobiecy” styl 

zarządzania, oparty w większym stopniu niż męski 

styl na coachingu i mentoringu. Kobiety menedżerki 

w wielu sytuacjach są bardziej skuteczne niż mene-

dżerowie mężczyźni. Ich rola i pozycja w fi rmach dzia-

łających na polskim rynku stopniowo się poprawia, 

ale nadal w grupie top menedżerów kobiety stano-

wią niewielki procent. Boris Groysberg18 uważa, że 

w fi rmach kobiety jako „gwiazdy” dużo lepiej radzą 

sobie w nowej pracy, niż mężczyźni, którym często 

trudno odnaleźć się w nowych strukturach i kulturze 

organizacyjnej. Podstawowa przyczyna tego stanu – 

w ocenie Groysberga – leży w innym sposobie budo-

wania relacji z otoczeniem. Mężczyźni lepiej sobie 

radzą wewnątrz przedsiębiorstwa, kobiety w relacjach 

zewnętrznych. Tezy te poparte zostały badaniami 

przeprowadzonymi na wąskiej grupie osób z branży 

dobrze rozwiniętej na dojrzałym rynku. W Polsce 

takich dokładnych badań nie ma19. 

Zakończenie
Zarządzanie różnorodnością wpisuje się w poszuki-

wanie nowych, bardziej efektywnych narzędzi radze-

nia sobie z niepewnością otoczenia. Jednak efek-

tywne wykorzystanie tego modelu wymaga znacznie 

większych umiejętności od przywódców niż dotych-

czas. Być może właśnie kompetencje, pozwalające na 

wyzwolenie synergii różnorodności, staną się kluczo-

wymi kompetencjami kolejnej epoki postkapitalizmu. 

Podstawową tkanką, która pozwala na realizację tej 

strategii, jest jednak kapitał społeczny. W warunkach 

kryzysu gospodarczego następuje, wbrew logice, gwał-

towny spadek kapitału społecznego. Odbudowanie 

zaufania i relacji w okresie lepszej koniunktury będzie 

wymagało szczególnych umiejętności od przywódców 

zarówno w przedsiębiorstwach, jak też w państwach. 

Odnosząc się także do często dyskutowanego prob-

lemu: czy przywództwo ma płeć, uważam, że najsku-

teczniejsze są zespoły mieszane, w których w rów-

nych częściach reprezentowane są obie płci. Bliska 

mi jest osobiście wizja przywództwa organicznego, 

w ramach której podejmuje się decyzje szukając roz-

wiązania uwzględniającego różne poglądy – nawet 

bardzo odmienne. W ten sposób tworzy się organizmy 

o wysokich zdolnościach adaptacyjnych, co w końcu 

jest sednem zarządzania w zmiennych warunkach.

Przykłady wykorzystania modelu 
zarządzania różnorodnością 

w przedsiębiorstwach20

CitiCiti

W Citi uważa się, że różnorodność wśród pracow-

ników ułatwia pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie 
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największych talentów, wzrost kreatywności, inno-

wacyjności i elastyczności, budowę mocniejszych 

więzi z klientami, umacnianie reputacji (pracodawca 

z wyboru) oraz dostosowania się do globalnych trendów 

demografi cznych. Może warto zacytować motto, które 

jest wartością dla Citi i dotyczy środowiska pracy: 

„Tworzenie środowiska pracy bez wykluczeń i przepeł-

nionego szacunkiem – poprzez szkolenia i podnosze-

nie świadomości. W naszej fi rmie różnice kulturowe 

są nie tylko szanowane, ale przede wszystkim pożą-

dane. Oferujemy elastyczne metody pracy, by ułatwić 

naszym pracownikom znalezienie odpowiadającej im 

równowagi”. Citi przygotowuje się do przyszłych tren-

dów w tym zakresie, które wyznaczają następujące 

elementy: wzrost znaczenia wiary i religii, wielopoko-

leniowe zespoły pracowników, opieka, nietradycyjne 

wzorce pracy, koncentracja na ojcostwie i różnorod-

ność dostawców usług.

HRKHRK

W HRK analizuje się i wykorzystuje trendy ryn-

kowe do rekrutacji i zarządzania. Wśród kluczowych 

zjawisk wymienia się: 

– rosnącą świadomość organizacji i menedżerów co 

do korzyści biznesowych płynących z tworzenia 

zespołów niejednorodnych,

– bliższą współpracę między HR a „biznesem” 

wewnątrz organizacji, 

– większą dojrzałość menedżerską w szukaniu, inicjo-

waniu i przyzwoleniu na różnorodność w celu two-

rzenia zespołów skutecznych w różnych warunkach 

rynkowych i w zmieniającym się otoczeniu bizne-

sowym, 

– rosnące zaufanie do kompetencji i potencjału kan-

dydatów oraz nie uleganie stereotypom. 

Uważa się, że wciąż jeszcze spora grupa menedże-

rów kieruje się w decyzjach rekrutacyjnych intencją 

budowy zespołów jednorodnych, jednak obecne pogor-

szenie sytuacji na rynkach światowych może skutecz-

nie zweryfi kować takie podejście jako mało elastyczne 

i utrudniające działania nastawione na efektywność.

1 J. Cieśla, Za mało za to samo, „Polityka” nr 17 z dn. 25.04.2009 r.
2 R. Kapuściński, Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, 

s. 10.
3 Szeroko na ten temat wypowiadają się: T. Gołębiowski, T.M. 

Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu 

polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008, s. 15–54.
4 The Business Case for Diversity: Good Practices in Workplace, 

Komisja Europejska, 2005. W badaniach wzięło udział prawie 400 

osób, w nawiasach podano procentową liczbę wskazań na dany 

obszar. 
5 J.R. Schermerhorn, Jr., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008, 

s. 72.
6 E.T. Hall, Ukryty wymiar, Wydawnictwo Literackie Muza S.A., 

Warszawa 1997.
7 R.R. Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 18–27.
8 Szerzej na ten temat pisze E.T. Hall, Ukryty wymiar, op. cit. 
9 Warto wiedzieć, że w religii muzułmańskiej święty miesiąc rama-

damu jest okresem postu od świtu do zmierzchu, a banki działające 

zgodnie z Koranem nie pobierają odsetek. Przykładem na niedo-

stosowanie się do miejscowych zwyczajów może być ozdoba jed-

nego z modeli butów treningowych Nike, która bardzo kojarzyła 

się z wyrazem Allah, pisanym w alfabecie arabskim. Po protestach 

nawołujących do bojkotu butów i samej fi rmy, zdecydowano się dość 

szybko zmienić ozdobę (por. J. R. Schermerhorn, op. cit. s. 74).
10 Por. m.in.: G. Hofstede, Motivation, Leadership and Organization: 

Do American Theories Apply Abroad?, “Organizational Dynamics” 

vol. 9, No 1, 1980.
11 Por.: F. Trompenaars, Riding the Waves of Culture: Understan-

ding Cultural Diversity in Business, Nicholas Brealey Publishing, 

London 1993.
12 G.C. Avery, Przywództwo w organizacji, Paradygmaty i studia 

przypadków, PWE, Warszawa 2009, s. 74.
13 Polska smuta, prof. Janusz Czapiński o kryzysie zaufania, nepo-

tyzmie oraz dobrym i złym kapitale społecznym, „Polityka” nr 16 

z 18.04.2009 r.
14 Przykłady spadku zaufania wraz z wiekiem wśród Polaków zostały 

zaprezentowane w rozmowie Janusza Czapińskiego z Jackiem 

Żakowskim (por. Polska smuta.., op.cit). Ja wynika z przytoczonych 

badań uczniowie piątych klas mają zaufanie do innych na pozio-

mie bliskim europejskiemu (30%), jednak pod koniec kształcenia 

następuje dramatyczny spadek zaufania do poziomu 7-8%.
15 Ibidem, s. 20.
16 G.C. Avery, op.cit., s. 72.
17 G. Mulgan, Kapitalizm nie jest wieczny, „Dziennik” z 2-3 maja 

2009 r.
18 B. Groysberg, Jak kobiety gwiazdy budują swoje uniwersalne zdol-

ności, „Harvard Business Review Polska”, listopad 2008, s. 88.
19 H. Brdulak, Elastyczny styl zarządzania kobiet, „Harvard Business 

Review Polska”, listopad 2008, s. 96-97.
20 Przykłady zaczerpnięto z konferencji pt. „Zarządzanie różnorod-

nością”, zorganizowanej przez Międzynarodowe Forum Kobiet, 

SGH i PWNet w Szkole Głównej Handlowej 28 listopada 2008 r. 
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Dyskryminacja - afirmacja 
- różnorodność

Zarządzanie różnorodnością kojarzone jest na ogół 

z przeciwdziałaniem dyskryminacji. W ramach pro-

wadzenia „akcji naprawczej” przyjmuje się założenie 

o potrzebie wyrównywania szans osób przynależących 

do grup mniejszościowych, wykluczanych lub pozba-

wionych możliwości dostępu do różnych sfer życia 

społecznego: edukacji, rynku pracy, władzy. W prak-

tyce prowadzi to do podejmowania różnego rodzaju 

akcji afi rmatywnych, czy na przykład wprowadzania 

systemu kwotowego zapewniającego przedstawicielom 

tych grup określoną ilość miejsc w szkołach, na uczel-

niach, w fi rmach czy w parlamentach. 

Akcje afi rmatywne, podobnie jak sama dyskrymi-

nacja, dotyczą zawsze ostatecznie jednostek: to indy-

widualna jednostka pozbawiona jest równych praw 

i to jednostka korzysta z programów wyrównywania 

szans. W zarządzaniu różnorodnością nie chodzi jed-W zarządzaniu różnorodnością nie chodzi jed-

nak o dawanie preferencji czy wyrównywanie szans nak o dawanie preferencji czy wyrównywanie szans 

indywidualnym członkom jakiejś grupy (choć to przy indywidualnym członkom jakiejś grupy (choć to przy 

okazji), lecz o uznanie, że szeroko rozumiana różno-okazji), lecz o uznanie, że szeroko rozumiana różno-

rodność podnosi jakość całej organizacjirodność podnosi jakość całej organizacji. Akcent prze-

sunięty jest tym samym z jednostki na organizację lub 

fi rmę, czy szerzej ujmując - na całe społeczeństwo. 

U podstaw takiego myślenia leży założenie, że różno-

rodność sama w sobie jest czynnikiem podnoszącym 

jakość funkcjonowania danej zbiorowości. Zarządzanie Zarządzanie 

różnorodnością to zatem wykorzystywanie różnorod-różnorodnością to zatem wykorzystywanie różnorod-

nych doświadczeń, różnorodnej wiedzy, umiejętności, nych doświadczeń, różnorodnej wiedzy, umiejętności, 

predyspozycji i wrażliwości (czysto zawodowych, lecz predyspozycji i wrażliwości (czysto zawodowych, lecz 

również kulturowych) w całej organizacji lub fi rmie.również kulturowych) w całej organizacji lub fi rmie.

W Stanach Zjednoczonych prawnym usankcjo-

nowaniem tego nowego podejścia był precedensowy 

wyrok Sądu Najwyższego z 2003 r. w sprawie o dys-

kryminację przy rekrutacji na studia w Uniwersytecie 

Michigan. Władze uczelni oskarżone zostały o dyskry-

minowanie białych kandydatów poprzez gwarantowa-

nie miejsc w systemie kwotowym studentom mniejszo-

ści rasowych. Pozew został oddalony, a w uzasadnieniu 

wyroku sąd uznał, że Uniwersytet Michigan miał 

prawo uznać rasę za kryterium przyjmowania na stu-

dia, gdyż zróżnicowane rasowo środowisko studenckie 

gwarantuje wszystkim studentom wyższy poziom 

kształcenia. Tak więc za głównych benefi cjentów róż-

norodności uznana została uczelnia i ogół studentów, 

a nie indywidualne jednostki przyjmowane na studia 

w ramach systemu kwotowego. Tym samym przefor-

mułowaniu uległ poziom rozpatrywania korzyści z róż-

norodności w organizacjach i fi rmach: z jednostkowego 

i indywidualnego na zbiorowy i wspólny. 

Różnorodność wymiarów 
różnorodności

Treść i dynamikę debaty nad rolą różnorodności 

w kształtowaniu jakości życia społecznego, ekonomicz-

nego i politycznego wyznaczyły płeć i rasa. Nie są to 

jednak jedyne wymiary różnorodności. Współcześnie 

na równi z nimi traktowane są różne inne wymiary, 

takie jak grupa etniczna, narodowość, religia, wiek, 

niepełnosprawność, przynależność do mniejszości sek-

sualnej, czy tzw. „czarne owce”, czyli osoby wyklu-

czone ze względu na jakieś negatywne naznaczenie, 

na przykład związane z przeszłością więzienną, alko-

holizmem i narkomanią lub też osoby z przeszłością 

leczenia psychiatrycznego. 

Wymiary różnorodności:
� płeć/gender
� rasa/grupa etniczna/narodowość
� religia
� wiek
� przynależność do mniejszości seksualnej
� niepełnosprawność
� „czarne owce”

Istotność i uniwersalność każdego z wymienionych 

wymiarów jest silnie uwarunkowana specyfi ką kraju, 

w którym działa dana fi rma lub organizacja: czynni-

kami kulturowymi, społecznymi, demografi cznymi 

Małgorzata Durska
Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie różnorodnością: 
kluczowe pojęcia
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i politycznymi. Niezależnie jednak od specyfi ki oto-

czenia, każdy z wymiarów stanowi zawsze szansę i , każdy z wymiarów stanowi zawsze szansę i 

wyzwanie dla zarządzającychwyzwanie dla zarządzających. 

Szansę, gdyż każda z tych grup wnosi ze sobą do orga-

nizacji bogactwo odmiennych - nierzadko unikalnych – 

doświadczeń oraz wiedzę. Wśród osób najlepiej wykształ-

conych, reprezentacja mniejszości jest często zbliżona, 

a niekiedy nawet wyższa od tej, typowej dla „białego 

mężczyzny”. Mówimy więc o wykorzystaniu szerszej 

puli talentów. Ponadto różnorodność pracowników daje 

lepszą znajomość rynku, a to sprzyja zarówno rozbudo-

wie bazy klientów i dostawców, jak i poszerzeniu oferty 

produktów i usług. Dodatkowo też zwiększa się efektyw-

ność pracy i satysfakcja pracowników, gdyż postrzegają 

oni swoją fi rmę jako otwartą i innowacyjną. 

Wyzwanie, gdyż po pierwsze, każda z wymienio-

nych grup ma odmienne wymagania w kwestii zarzą-

dzania, po drugie zaś, na każdej z nich ciąży ogromna 

ilość uprzedzeń i negatywnych stereotypów, które 

prowadzą w konsekwencji do stygmatyzacji i wyklu-

czenia. Chodzi tu z jednej strony o uprzedzenia i ste-

reotypy związane z rolami społecznymi, z drugiej zaś 

o swoistą hermetyczność w traktowaniu wszelkich 

alternatywnych form pracy i zatrudnienia.

Przemożna siła stereotypów – przykład 1
Badania wskazują, że korzyści z wprowadzania ela-
stycznych i alternatywnych form pracy i zatrudnienia są 
na ogół większe, niż koszty związane z ich wprowadza-
niem. Co więcej, wydajność pracy osób korzystających 
z tych rozwiązań jest porównywalna, a nierzadko wyż-
sza niż osób pracujących w systemie tradycyjnym.1 Tym-
czasem nadal pokutuje przekonanie, że dobry pracownik 
to taki, który pracuje na pełnym etacie i w regularnych 
godzinach. „Pełnoetatowość” świadczyć ma o zaanga-
żowaniu pracownika i jest wciąż jednym z istotnych kry-
teriów przy decyzjach o awansie i ocenie pracowników. 

Płeć i genderPłeć i gender. Płeć biologiczna nie tylko klasyfi kuje 

daną jednostkę do kategorii mężczyzn lub kobiet, ale 

również determinuje jej płeć społeczną (gender): przypi-

suje jej społeczne i psychologiczne cechy oraz role, koja-

rzone w danej kulturze z byciem mężczyzną lub kobietą. 

To przypisanie zależy bardzo silnie od norm społecz-

nych, które określają, jakie zachowania są właściwe dla 

kobiety, a jakie dla mężczyzny. Tradycyjna kobiecość 

kojarzona jest z cechami „miękkimi” takimi jak opie-

kuńczość, troskliwość, uległość, dążenie do harmonii 

i zgody, dbałość o dobre relacje międzyludzkie. Trady-

cyjna męskość kojarzona jest z kolei, z cechami „twar-

dymi”: ambicją, agresywnością, asertywnością, potrzebą 

dominacji i dążeniem do osiągnięć materialnych. 

Badania wskazują, że przyswajanie tradycyjnych 

ról kobiecych i męskich prowadzi do określonych 

postaw i zachowań w pracy i życiu zawodowym. 

W przypadku kobiet oznacza, na przykład, niższą 

potrzebę niezależności ekonomicznej i przyzwolenie 

na nieegalitarne relacje z innymi. W przypadku męż-

czyzn jest to silna potrzeba dominacji i osiągnięć.

Pomimo przemian społecznych, obyczajowych 

i demografi cznych oraz zmian w modelu rodziny i na 

rynku pracy, siła stereotypów i uprzedzeń związanych 

z płcią jest przemożna. Defi nicja tego, co męskie a co 

kobiece jest często podświadoma, a przez to niekwe-

stionowana i nie poddawana racjonalnej weryfi kacji. 

Tak silnie zakorzenione wyobrażenia o roli kobiety 

i mężczyzny sprawiają, że pracodawcy, współpra-

cownicy i podwładni traktują płeć jako wyznacznik 

określonych predyspozycji, umiejętności, osobowości, 

a nawet doświadczeń i ambicji. 

Przy niemal 50-procentowym udziale kobiet w rynku 

pracy w większości krajów rozwiniętych gospodarczo, 

nadal pierwszym skojarzeniem na hasło pracownik lub 

biznesmen jest biały mężczyzna. Kobieta na rynku 

pracy to wciąż pracownik „inny”, „nietypowy”, w pew-

nym sensie mniejszościowy. Nadal dotyka ją szereg 

praktyk dyskryminacyjnych w wielu obszarach, takich 

jak chociażby: rekrutacja, możliwości awansu, wyna-

grodzenia, dostęp do szkoleń, możliwość dzielenia obo-

wiązków zawodowych z życiem osobistym. 

Na barierę stereotypów i uprzedzeń napotykają 

w sposób szczególny kobiety sięgające po najwyższe 

stanowiska zarówno w świecie biznesu, jak i polityki. 

Z danych zebranych w najnowszym raporcie Damned 

if You Do, Doomed if You Don’t (w wolnym tłuma-

czeniu: I tak źle, i tak niedobrze) wydanym w 2007 r. 

przez Catalyst, renomowany amerykański instytut 

badawczy zajmujący się sytuacją kobiet na rynku 

pracy2, wynika, że kobieta ma do wyboru dwa rozwią-

zania: albo podporządkować się bardzo silnemu, spe-

cyfi cznie określonemu stereotypowi kobiecości i być 

w swych dążeniach zawodowych nieskuteczną, albo 

też wdrapać się na szczyt za cenę etykiety „niekobie-

cości” i  twardości, czyli „babochłopa” i „kobietona”. 

Przemożna siła stereotypów – przykład 2
Wyniki badań Catalyst3 wskazują, że kobiety zajmu-
jące najwyższe stanowiska wpadają w pułapkę trzech 
dylematów: 
� Ile miękkości, ile twardości? Dominuje wciąż dwu-

biegunowe postrzeganie zachowań kobiet: uważa 
się, że kobiety są albo zbyt miękkie, albo zbyt 
twarde, nigdy „w sam raz”.

� Wyższe wymagania, niższe wynagrodze-
nia? Kobietom stawiane są wyższe wymaga-
nia niż mężczyznom, choć wynagradzane są 
gorzej od mężczyzn (w USA kobiety zajmują ok. 
15% najwyższych stanowisk korporacyjnych, 
ale stanowią jedynie 6,7% wśród najlepiej 
zarabiających).

� Kompetentna czy lubiana? Kobiety na najwyższych 
stanowiskach mają opinię kompetentnych lublub lu-
bianych, niezwykle rzadko są jednocześnie uznawa-
ne za kompetentne i lubiane. 

W opinii ponad 1200 amerykańskich liderów ze 

świata biznesu i polityki zachowania tradycyjnie koja-

rzone z kobiecością, czyli na przykład dbałość o rela-

cje międzyludzkie i troska o innych, uznawane są 
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powszechnie za mniej skuteczne i mniej profesjonalne. 

Jednocześnie zachowania kojarzone stereotypowo 

z męskością, takie jak bycie asertywnym, ambitnym 

czy skupionym na realizacji celów, traktowane są jako 

niezbędne cechy lidera. Dla kobiet oznacza to w prak-

tyce konieczność wyboru pomiędzy byciem kobiecą 

lub byciem skuteczną. 

Rasa/grupa etniczna/narodowośćRasa/grupa etniczna/narodowość. Przy zmieniającej 

się strukturze rasowej, etnicznej i narodowościowej rola 

każdego z tych wymiarów na rynku pracy stopniowo 

się zwiększa. Rasowe i narodowościowe zróżnicowanie 

polskiego społeczeństwa stale rośnie (dziś co 20. dziecko 

w warszawskich śródmiejskich szkołach podstawowych 

jest pochodzenia azjatyckiego). Akceptacja i uznanie 

dla osób „innych” rasowo, etnicznie czy narodowoś-

ciowo wymagają wzajemnego poznawania się, oswaja-

nia i redefi niowania. „Obcy” i „inny” przestaje w ten 

sposób być groźny i dziwny – staje się ciekawy i inspi-

rujący. Warto podkreślić, że wiele „etnicznych” produk-

tów i usług stało się hitami rynkowymi: na przykład sos 

salsa, zaadresowany początkowo do wąskiej grupy Laty-

nosów, stał się w ostatnich latach sosem numer 1 w USA 

i wyparł z tej pozycji niezagrożony przez lata ketchup. 

Religia.Religia. Zróżnicowanie religĳ ne społeczeństw euro-

pejskich wzrasta. Poszanowanie odmienności religĳ nej 

i odmiennych praktyk religĳ nych, zagwarantowanie 

możliwości obchodzenia świąt wyznawcom różnych 

religii to tylko niektóre z wymogów zarządzania róż-

norodnością. Inną nie mniej ważną kwestią jest walka 

z uprzedzeniami religĳ nymi. Jak pokazują polskie 

sondaże opinii publicznej, osoby innego wyznania są 

nadal w Polsce silnie stygmatyzowane i wykluczane. 

Tymczasem, podobnie jak w przypadku rasy czy naro-

dowości, osoby o odmiennym wyznaniu mogą być cen-

nym źródłem inspiracji i wiedzy oraz nieocenionym 

weryfi katorem przyjmowanych założeń  i pewników. 

WiekWiek. Według raportu OECD z 2006 r., Polska 

znajduje się w grupie krajów o najniższej stopie aktyw-

ności zawodowej osób w wieku 50-65. Wynosi ona nie-

całe 50%, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych 70%, 

a w krajach OECD średnio ponad 60%.4 Jednocześ-

nie Polska znajduje się w grupie krajów o przewidy-

wanym najwyższym wskaźniku osób niepracujących 

w wieku 50+ przypadających na jednego zatrudnio-

nego. Prognozy mówią, że w roku 2050 wskaźnik nie-

pracujących osób 50+ do osób aktywnych zawodowo 

wzrośnie ponad 2,5-krotnie, co oznaczać będzie, że na 

każdego pracującego przypadać będzie średnio 1,05 

osoby niepracującej w wieku 50+ (dla USA wskaźnik 

ten wyniesie 0,5, a dla krajów OECD średnio 0,7).5 

Osoby starsze nie muszą być – wbrew mitologizowa-

nej „starości” – obciążeniem dla gospodarki, lecz cen-

nym zasobem zakumulowanej wiedzy i doświadczenia, 

a poza tym istotną siłą nabywczą na rynku. Zarządza-

nie wiekiem to umiejętne dopasowanie form zatrud-

nienia i godzin pracy zależnie od wieku pracowników 

oraz wykorzystanie różnic pomiędzy osobami młodymi 

i starszymi – ci pierwsi mają na ogół więcej energii i wie-

dzy IT, ci drudzy więcej doświadczenia, wiedzy prak-

tycznej, satysfakcji z pracy i lojalności wobec fi rmy. 

Przynależność do mniejszości seksualnej. Przynależność do mniejszości seksualnej. Euro-

pejski i amerykański rynek pracy odnotował w ciągu 

ostatnich dwóch dekad kilkukrotny wzrost liczby osób 

deklarujących się jako przynależące do mniejszości 

seksualnych. Grupa ta ma również coraz większą siłę 

nabywczą na rynku i w znaczącym stopniu przefor-

mułowuje model gospodarstwa domowego. Wszystko 

to wymaga dostosowania oferty rynkowej do potrzeb 

tej grupy, a także zmian w rozwiązaniach dotyczą-

cych spraw pracowniczych stosowanych wewnątrz 

fi rmy, np. zmian w pakietach świadczeń socjalnych 

fi rm (uwzględniających inne preferencje). 

Niepełnosprawność. Niepełnosprawność. Szacunki WHO i ONZ mówią 

o około 650 milionach osób niepełnosprawnych na 

świecie. Aktywność zawodowa tych osób w Euro-

pie wynosi ok. 40%, w USA niemal 50%, w Polsce 

jedynie 20% i jest to jeden z najgorszych wskaźni-

ków w Unii Europejskiej6. Podobnie jak w przypadku 

osób starszych, osoby niepełnosprawne nie muszą być 

obciążeniem dla gospodarki, lecz stanowić o jej silnych 

zasobach. Kluczem do sukcesu jest zastąpienie rozbu-

dowanego systemu świadczeń aktywizacją zawodową. 

Wiedza, wrażliwość, odmienność doświadczeń, wyjąt-

kowe zdolności i umiejętności, jakie oferuje ta grupa 

pracowników mogą być dla fi rm nieocenionym źród-

Przemożna siła stereotypów – przykład 3
W styczniu 2008 r. ukazał się w „Gazecie Wyborczej”7 
reportaż o niepełnosprawnej dziewczynie na wózku, 
poszukującej w Warszawie pracy nauczycielki języka 
polskiego w liceum ogólnokształcącym. Z dwoma fakul-
tetami, doświadczeniem zdobytym na stypendium za-
granicznym we Francji, znajomością języków obcych, 
studiami podyplomowymi z nauczania języka polskie-
go dla obcokrajowców, tytułem mistrzyni Polski w tań-
cu towarzyskim na wózku i marzeniem o pracy z mło-
dzieżą nie okazała się być interesującą kandydatką do 
pracy. Z ponad trzydziestu odwiedzonych liceów war-
szawskich, jedynie w dwóch potraktowano ją poważnie 
i zaproszono na rozmowę. We wszystkich pozostałych 
szkołach próbowano ją zbyć i nie zainteresowano się 
w ogóle jej kwalifi kacjami zawodowymi. Widok wózka 
lub informacja przekazana w rozmowie telefonicznej: 
„poruszam się na wózku inwalidzkim” wprawiały w kon-
sternację i kończyły rozmowę. 
Każda z tych szkół straciła szansę na poszerzenie 
swojego grona nauczycielskiego o nauczyciela z pa-
sją, wysokimi kwalifi kacjami i niezwykłym bagażem 
doświadczeń. Szansę straciła szkoła, szansę stracili 
również uczniowie. Nikt z dyrekcji tych szkół nie odwa-
żył się podjąć wyzwania. 
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łem inspiracji, innowacji i zysków. Firma IBM, wyko-

rzystując wiedzę swoich niepełnosprawnych pracowni-

ków, wprowadziła w 2001 r. program, dzięki któremu 

wszystkie produkowane przez IBM urządzenia będą 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zyski fi rmy z tym związane to rząd miliarda dolarów. 

„Czarne owce”. „Czarne owce”. Grupą, która w odczuciu społecz-

nym budzi szczególnie negatywne reakcje, są osoby 

z przeszłością naruszenia prawa, nałogów czy niektó-

rych chorób (np. pobyt w więzieniu, uzależnienie od 

alkoholu lub narkotyków, leczenie psychiatryczne). 

Jest to grupa silnie stygmatyzowana i wykluczana, 

ale wbrew pozorom nie musi być dla pracodawców 

jedynie ogromnym wyzwaniem – może być również 

szansą. „Czarne owce” to nierzadko osoby o wyjątko-

wej kreatywności (by przywołać choćby „dewiantów-

innowatorów” Mertona8), sile charakteru (skuteczna 

walka z nałogiem) czy wrażliwości. 

Problemy każdej z wymienionych grup są inne, 

niektóre są wspólne. Są osoby, których naznaczenie 

jest zwielokrotnione poprzez przynależność do kilku 

grup jednocześnie. Nie tak trudno wyobrazić sobie 

kobietę niepełnosprawną, muzułmankę, rasy czarnej. 

Co więcej, nie wszystkie naznaczenia są jednoznacz-

nie negatywne, choć zawsze niosą ze sobą określone 

charakterystyki i określone wymagania w kwestii 

zarządzania. Zarządzanie różnorodnością to wyko-

rzystywanie tych wszystkich odmiennych doświad-

czeń, różnorodnej wiedzy, umiejętności, predyspozycji 

i wrażliwości w całej organizacji lub fi rmie.

Różnorodność paradygmatów 
różnorodności

Przykłady fi rm, które z powodzeniem stosują od lat 

zarządzanie różnorodnością pochodzą na ogół ze Stanów 

Zjednoczonych. Długa historia walki o równouprawnie-

nie kobiet i przedstawicieli innych niż biała ras, ruchy 

feministyczne, akcje afi rmatywne i inne formy zwal-

czania nierówności doprowadziły tam nie tylko do dyk-

tatu poprawności politycznej, ale również do docenienia 

korzyści płynących z różnorodności w miejscu pracy. 

Podejście do kwestii różnorodności w firmach 

biznesowych nie jest jednak jednolite. David A. Tho-

mas i Robin J. Ely wyróżniają trzy paradygmaty róż-

norodności, wskazując jednocześnie, że jedynie ostatni 

z nich pozwala w pełni korzystać z dobrodziejstw, jakie 

niesie wprowadzanie różnorodności.9 

Paradygmat asymilacji.Paradygmat asymilacji. Zarządzanie różnorodnoś-

cią w swym najprostszym znaczeniu rozumiane jest 

jako prowadzenie polityki zatrudnieniowej fi rmy w taki 

sposób, aby wśród pracowników znalazło się możliwie 

dużo przedstawicieli grup mniejszościowych lub grup 

dyskryminowanych. Takie podejście do zarządzania 

różnorodnością określane jest mianem paradygmatu 

asymilacji, a niekiedy też paradygmatu sprawiedliwo-

ści. W podejściu tym chodzi z jednej strony o osiągnięcie 

właściwej reprezentacji liczbowej każdej z grup, z dru-

giej zaś o jak najpełniejszą ich asymilację. Firmy dzia-

łające zgodnie z paradygmatem asymilacji prowadzą 

mentoring, szkolenia, doradztwo zawodowe i programy 

dotyczące różnic kulturowych. Ocena efektywności tych 

programów uzależniona jest jednak głównie od realiza-

cji celów struktury zatrudnienia i jej stabilności, a nie 

od stopnia, w jakim przedstawiciele danej grupy będą 

mogli wykorzystać swoje doświadczenia i swoją „inność” 

do poprawy jakości funkcjonowania całej organizacji 

i zwiększenia jej efektywności. Grupa pracowników 

staje się, co prawda, bardziej różnorodna, ale podejście 

do pracy, sposób jej wykonywania i cała kultura orga-

nizacyjna fi rmy pozostają bez zmian.

W paradygmacie asymilacji firma funkcjonuje 

tak, jakby pomimo różnorodności wszyscy byli tacy 

sami. Przyrównać to można do strategii neutralności 

rodzajowej, rasowej czy religĳ nej, czyli tzw. ślepoty 

na każdy z wymiarów różnorodności. Firma promuje 

określony „jeden właściwy” typ zachowań. Impera-

tyw równego traktowania wzmacniany jest impera-

tywem harmonii. Prowadzi to do sytuacji, w której 

różnice stają się „niezauważalne”, a potencjał w nich 

tkwiący pozostaje całkowicie niewykorzystany. Firma 

traci możliwość poznania i rozwoju nowych perspek-

tyw, strategii, rynków i praktyk, których mogłaby się 

„nauczyć” od swoich różnorodnych pracowników.  

Paradygmat różnorodności. Paradygmat różnorodności. W przeciwieństwie do 

paradygmatu asymilacji, zgodnie z którym wspiera 

się różnorodność liczebnie, ale jednocześnie unifi kuje 

jakościowo, w paradygmacie różnorodności chodzi 

o akceptację i celebrowanie różnorodności. Logika 

takiego podejścia wynika z obserwacji zmian w struk-

turze rynku. Firma stara się dopasować strukturę 

swojej organizacji pod względem wymiarów różno-

rodności do struktury rynku klientów, kooperantów 

i dostawców. Poszczególnymi segmentami rynku zaj-

mują się odpowiednio „zróżnicowane” działy marke-

tingu, badań i rozwoju (R&D) czy rekrutacji. Mocną 

stroną takiego podejścia jest silna i klarowna moty-

wacja ekonomiczna, możliwość uzyskania przewagi 

nad konkurencją oraz stworzenie możliwości rozwoju 

zawodowego grupom mniejszościowym. Słabością 

jest jednak ograniczenie kwestii zarządzania różno-

rodnością do obsługi nisz rynkowych i „zaszufl adko-

wanie” poszczególnych grup mniejszościowych do ści-

śle określonych działów, typów produktów lub usług. 

Brak głębszej analizy różnic kulturowych: odmien-

nych doświadczeń, umiejętności i postaw, pozbawia 

fi rmę możliwości zrozumienia ich istoty i tego, jak 

mogłyby być one wykorzystane w całej fi rmie, a nie 

tylko w wąsko wyspecjalizowanych działach. 
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Paradygmat integracji. Paradygmat integracji. Paradygmat integracji łączy 

w sobie wszystkie zalety paradygmatów asymila-

cji i różnorodności, czyli promowanie równych szans 

i docenianie specyfi cznych różnic kulturowych, ale 

dodatkowo podkreślona jest w nim rola internalizowa-

nia różnorodnych wartości w całej organizacji. Domi-

nującym motywem tego paradygmatu jest integracja 

pracowników i wartości na każdym możliwym pozio-

mie i w każdej sferze działalności fi rmy. W podejściu 

tym zakłada się, że dzięki różnorodnym wartościom 

fi rma rozwĳ a się, zyskuje przewagę nad konkurencją 

i osiąga lepsze wyniki ekonomiczne. 

W paradygmacie asymilacji dominującym motywem 

jest niezauważanie różnic – przeważa potrzeba harmonii 

i ujednolicenia. W paradygmacie różnorodności z kolei 

podejście do różnic jest jednokierunkowe i zawężone do 

jednej konkretnej dziedziny lub produktu czy usługi. 

Paradygmat integracji pozwala na pełne wykorzysta-

nie potencjału płynącego z różnorodności. Wszyscy pra-

cownicy w fi rmie mają poczucie przynależności do jed-

nego zespołu i wnoszenia do niego swoich wyjątkowych 

doświadczeń, umiejętności i wiedzy. W ten sposób różno-

rodność staje się cennym zasobem, a nie problemem. 
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Wstęp
W Polsce kobiety stanowią 45% ogółu osób pracu-

jących. Podobnie jest w większości krajów Unii Euro-

pejskiej, można więc powiedzieć, że współcześnie 

miejsce pracy jest zróżnicowane ze względu na płeć. 

Aktywność zawodowa kobiet wpisała się na trwałe 

w sferę publiczną i trudno uwierzyć, że jeszcze 50 

lat temu było inaczej, tzn. znacznie mniej niż dzisiaj 

kobiet pracowało zawodowo. Mimo że większość pra-

codawców preferuje mężczyzn w zatrudnieniu, a miej-

sce pracy wciąż jest zorientowane na białych, pełno-

sprawnych i młodych mężczyzn, to coraz więcej fi rm 

podejmuje wyzwania w kierunku różnorodności i rów-

ności, a więc stwarzania równych szans przedstawi-

cielom obojga płci.

Czy na polskim rynku pracy mamy już do czynie-

nia z pełną równością czy też wciąż widoczne są prze-

jawy dyskryminacji kobiet? Dlaczego różnorodność, 

w tym różnorodność ze względu na płeć, jest dla fi rmy 

ważna? Odpowiedzi na te pytania są przedmiotem 

analizy tego opracowania. Rozważania przedstawione 

poniżej stanowią głos w dyskusji nad zarządzaniem 

różnorodnością, którą w Polsce zainicjował projekt 

Gender Index realizowany w ramach Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL w latach 2004–2008. Jego 

zadaniem było opracowanie nowatorskiego wskaź-

nika równego traktowania kobiet i mężczyzn w miej-

scu pracy. Wyniki badań Gender Index są prezento-

wane w tym opracowaniu celem zobrazowania, jak 

jest realizowany wymóg równościowego podejścia do 

kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach działających 

na polskim rynku. 

Rozważania tu prowadzone koncentrują się na róż-

norodności ze względu na płeć, chociaż należy pamię-

tać, że różnorodność personelu to nie tylko wymiar 

płci, ale także innych cech społeczno-demografi cz-

nych, a zarządzanie różnorodnością nie ogranicza się 

tylko do tworzenia równych szans wszystkim zatrud-

nionym, ale – co znacznie trudniejsze – polega na 

docenianiu różnic i dostrzeganiu podobieństw zasobów 

kadrowych oraz takim motywowaniu pracowników, 

aby z różnic i podobieństw wydobyć nową jakość sta-

nowiącą o przewadze konkurencyjnej fi rmy. 

Płeć leży u podstaw 
różnorodności, ale …

W każdym niemal społeczeństwie kobiety stano-

wią połowę populacji – w Polsce 52%. Kobiety częś-

ciej niż mężczyźni kształcą się na różnych poziomach 

edukacji. Jak wynika z danych GUS, w latach 1990-

2005 liczba studiujących kobiet wzrosła pięciokrotnie, 

a mężczyzn – czterokrotnie1. W roku akademickim 

2005/2006 kobiety stanowiły 57% wśród studentów 

i 65% wśród absolwentów, 68% wśród słuchaczy stu-

diów podyplomowych oraz blisko połowę wśród słu-

chaczy studiów doktoranckich. Pracujące kobiety 

są lepiej wykształcone niż pracujący mężczyźni, co 

znaczy, że częściej one niż oni mają średnie i wyż-

sze wykształcenie. Ale na stanowiskach decyzyjnych 

zarówno w biznesie, jak i polityce, kobiet jest zdecy-

dowanie mniej niż mężczyzn. Dla przykładu: w Sej-

mie obecnej kadencji (2007-2011) kobiety stanowią 

20%; w Senacie – 8%; w rządzie jest 5 kobiet na 18 

ministrów, czyli 28%. Na stanowiskach kierowniczych 

udział kobiet wynosi 36%, ale wśród dyrektorów i pre-

zesów fi rm kobiety stanowią zaledwie 3%.

Kobiety stanowią większość wśród osób zatrudnio-Kobiety stanowią większość wśród osób zatrudnio-

nych w sektorze publicznym – 58% wobec 42% męż-nych w sektorze publicznym – 58% wobec 42% męż-

czyznczyzn, podczas gdy w sektorze prywatnym większość 

zatrudnionych to mężczyźni (60%). Wśród osób pra-Wśród osób pra-

cujących na własny rachunek kobiety stanowią 35%cujących na własny rachunek kobiety stanowią 35%, 

a w kategorii pomagających członków rodzin kobiety 

dominują, stanowiąc 62%2. 

Na przestrzeni ostatnich lat dokonały się znaczące 

zmiany w liczbie pracujących w poszczególnych dzia-

łach (sekcjach) gospodarki – zwiększył się udział kobiet 

w sektorze fi nansowym oraz gastronomiczno-hotelar-

skim, a zmniejszył w handlu – sekcji zdominowanej 

Ewa Lisowska
Szkoła Główna Handlowa

Różnorodność ze względu 
na płeć w miejscu pracy
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przez kobiety na początku lat 90. (ich udział zmalał 

z 70% w 1990 r. do 53% w 2007 r.). Jednocześnie 

wzrasta zainteresowanie kobiet typowo męskimi pra-

cami – w policji, transporcie jako kierowcy autobusów 

i motorniczy, rybołówstwie i rybactwie czy budow-

nictwie. Niemniej jednak wciąż mamy do czynienia wciąż mamy do czynienia 

z segregacją rynku pracy i podziałem na zawody i z segregacją rynku pracy i podziałem na zawody i 

branże sfeminizowane branże sfeminizowane (edukacja, ochrona zdrowia 

i pomoc społeczna, pośrednictwo fi nansowe, hotele 

i restauracje) oraz zmaskulinizowaneoraz zmaskulinizowane (budownictwo, 

górnictwo, transport, energetyka). Z badań wynika, 

że mężczyznom jest łatwiej zaistnieć w zawodach 

kobiecych niż kobietom w zawodach męskich3. Ci 

pierwsi uzyskują akceptację i pomoc ze strony śro-

dowiska kobiecego, w którym się znajdą, oraz łatwo 

awansują; te drugie są traktowane jako obce, są izo-

lowane i wykluczane z sieci kontaktów, napotykają 

przeszkody w awansie.

Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej 

do polskiego prawa zostały wprowadzone szczegółowe 

zapisy zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć. 

W Kodeksie pracy znalazły się defi nicje dyskrymi-

nacji, molestowania seksualnego i mobbingu, a także 

wskazanie, że każdy pracodawca jest zobowiązany do 

tworzenia środowiska pracy wolnego od dyskrymina-

cji. Zakaz dyskryminacji dotyczy dostępu do zatrud-

nienia, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń. 

Pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałania mole-

stowaniu i molestowaniu seksualnemu w miejscu 

pracy. Prawo pozwala na stosowanie uprzywilejowania 

wyrównawczego, a więc np. kwot lub parytetu w obsa-

dzaniu stanowisk kierowniczych (co w pierwszej kolej-

ności powinno być zastosowane przez administrację 

publiczną), czy też dyskryminacji pozytywnej w sytu-

acjach, gdy miejsce pracy jest zmaskulinizowane lub 

sfeminizowane. W praktyce wciąż mamy jednak do W praktyce wciąż mamy jednak do 

czynienia z przejawami dyskryminacji kobietczynienia z przejawami dyskryminacji kobiet. 

Dyskryminacja kobiet jest widoczna już na etapie 

przyjmowania do pracy, kiedy to preferuje się męskich 

kandydatów, od kobiet wymaga się lepszego wykształ-

cenia i wyższych kwalifi kacji, kobietom zadaje się 

dodatkowe pytania o stan rodzinny (por. rys. 1), ciążę 

i niekiedy wymusza na nich składanie oświadczeń, że 

przez określony czas nie będą decydowały się na dzie-

cko4. Mniejsza liczba ofert pracy kierowanych bez-

pośrednio do kobiet oraz skłonność pracodawców do 

zatrudniania mężczyzn powodują, że to kobiety domi-

nują wśród osób długotrwale bezrobotnych. 

Innym przejawem dyskryminacji kobiet są wyraźne 

dysproporcje w zarobkach uzyskiwanych przez kobiety 

i mężczyzn, w tym także na tych samych stanowi-

skach. Jak pisze Henryk Domański niższe wynagro-

dzenia kobiet są „zjawiskiem powszechnie znanym” 

i jedną z tych prawidłowości socjologicznych, które 

„zaskakują uniwersalizmem” 5. We wszystkich kra-

jach Unii Europejskiej wciąż widoczne są różnice 

w płacach kobiet i mężczyzn, ale są one dzisiaj mniej-

sze niż piętnaście czy dwadzieścia lat temu6. Relacje 

przeciętnych wynagrodzeń kobiet do przeciętnych 

wynagrodzeń mężczyzn kształtowały się w Polsce 

na poziomie 79% w 1989 r., 76% w 1995 r., 80% 

w 1998 r. i 82% w 2001 i 2006 r.7. 
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Rys. 1.  Sprawy, o które są pytani kandydaci do pracy
Źródło: Badanie IPiSS, 2000. Por.: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, IPiSS, War-

szawa 2001, s. 123. 
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Dysproporcje w płacach są widoczne w każdej gru-

pie zawodowej, w tym także wśród urzędników (por. 

tab. 1).

Tabela 1.  Relacja przeciętnego 
wynagrodzenia kobiet do 
przeciętnego wynagrodzenia 
mężczyzn według grup 
zawodowych, 2006 (w %)

Grupa zawodowa
Udział kobiet 

w ogólnej 
liczbie 

pracujących

Procent 
przeciętnego 

wynagrodzenia 
kobiet w stosunku 
do przeciętnego 
wynagrodzenia 

mężczyzn
Ogółem 44,9 82,2
Wyżsi urzędnicy 
i kierownicy 35,4 69,6

Specjaliści (w tym 
nauczyciele, lekarze) 64,6 74,9

Technicy i inny śred-
ni personel 55,6 79,8

Pracownicy biurowi 65,9 96,3
Pracownicy usług 
osobistych i sprze-
dawcy

66,3 84,1

Rolnicy, ogrodnicy, 
leśnicy, rybacy 45,3 87,0

Operatorzy i monte-
rzy maszyn i urzą-
dzeń

14,4 79,3

Pracownicy przy 
pracach prostych 55,9 84,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Struktura wynagrodzeń według 

zawodów w październiku 2006, op. cit., s. 17 oraz Aktywność ekono-

miczna ludności Polski, IV kwartał 2008, seria: Informacje i Opracowa-

nia Statystyczne, GUS, Warszawa 2008, s. 153.

Udział kobiet wśród kierowników (35%) jest w Pol-

sce jednym z najwyższych w Unii Europejskiej – obok 

Wielkiej Brytanii, Litwy, Francji, Węgier. Można 

skonstatować, że szklany sufi t już nie istnieje w przy-

padku stanowisk najniższego szczebla, jest stosun-

kowo cienki i łatwy do rozbicia w przypadku szczebla 

średniego, ale problemem do rozwiązania wciąż pozo-

staje trudny dostęp kobiet do wyższych i najwyższych 

szczebli zarządzania – wśród dyrektorów generalnych 

i prezesów fi rm kobiety należą do wyjątków.

Polityka równości w firmach 
działających na polskim rynku

Sytuacja w zakresie równego traktowania kobiet 

i mężczyzn w miejscu pracy została rozpoznana dzięki 

badaniom prowadzonym w 2006 i 2007 r. ramach 

projektu Gender Index. W 2006 r. badaniami objęto 

52 fi rmy, które zgłosiły się do konkursu Firma rów-

nych szans, a w nich 101 dyrektorów/dyrektorek 

i 4108 pracownic/pracowników. W 2007 r. liczba zba-

danych fi rm wynosiła 100, a liczba pracownic/pracow-

ników objętych ankietą 7447.

Celem konkurs Firma Równych Szans było wyło-

nienie fi rm, które stosunkowo najlepiej realizują poli-

tykę równouprawnienia, czyli nie tylko przestrzegają 

obowiązujące przepisy o zakazie dyskryminacji, ale 

oferują unikatowe rozwiązania sprzyjające różnorodno-

ści ze względu na płeć i rozwojowi zawodowemu kobiet 

i mężczyzn, zapewniają równe płace na tych samych 

lub podobnych stanowiskach, ułatwiają łączenie ról 

zawodowych z rodzinnymi, czynią miejsce pracy wol-

nym od molestowania seksualnego i mobbingu. 

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły8, 

że standard europejski w zakresie równego trakto-

wania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy z trudem 

toruje sobie drogę w polskich fi rmach. W niektórych 

obszarach jest już całkiem dobrze, np. fi rmy na ogół 

przestrzegają prawa związanego z ochroną kobiet 

w ciąży i ochroną przed zwolnieniami osób korzysta-

jących z urlopu macierzyńskiego oraz (rzadziej) urlopu 

wychowawczego, ale w wielu innych obszarach jest 

jeszcze dużo do zrobienia, np. w obszarze dostępu do 

awansów, łączenia obowiązków zawodowych z rodzin-

nymi, rekrutacji. 

Jeśli chodzi o rekrutację, to regułą jest stosowa-

nie w treści ogłoszeń o pracy męskich form osobo-

wych. Pisze się np. „kandydat” na dane stanowisko, 

zamiast „kandydat lub kandydatka” bądź też „osoba 

zatrudniona na tym stanowisku”; nazwy zawodów 

mają najczęściej męską końcówkę nawet wtedy, gdy 

żeńska forma jest ogólnie przyjęta (dotyczy np. księ-

gowej i sprzedawczyni). Jedynie 9 (7%) na 131 ana-

lizowanych ogłoszeń można było uznać za wzorcowe. 

Podczas rozmów kwalifi kacyjnych kobiety częściej niż 

mężczyźni pytane są o sprawy rodzinne (liczbę dzieci, 

plany prokreacyjne czy opiekę nad dzieckiem), a męż-

czyźni częściej niż kobiety o dyspozycyjność i goto-

wość do pracy po godzinach. Świadczy to o stereoty-

powym postrzeganiu przez pracodawców kandydatów 

i kandydatek do pracy.

Wynagrodzenia kobiet były niższe od wynagrodzeń 

mężczyzn, z tym że różnice w płacach były mniejsze 

od średnich dla Polski zarówno w odniesieniu do sta-

nowisk kierowniczych, jak i szeregowych. Sytuacja 

w tym obszarze była lepsza w małych i średnich fi r-

mach niż w dużych korporacjach. Zaledwie 28% fi rm 

uczestniczących w badaniach monitoruje płace kobiet 

i mężczyzn na poszczególnych stanowiskach. Częś-

ciej to czynią fi rmy duże (48% monitoruje) niż małe 

i średnie (19%). 

Kobiety niezależnie od ich wieku, wykształcenia 

czy faktu posiadania dzieci rzadziej niż mężczyźni 

biorą udział w szkoleniach fi nansowanych przez fi rmę. 
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Kobiety rzadziej są reprezentowane na stanowiskach 

kierowniczych wyższego i najwyższego szczebla, rów-

nież w tych fi rmach, które charakteryzują się wyso-

kim stopniem feminizacji (kobiety pracują a rządzą 

mężczyźni). W niewielu fi rmach istnieją programy 

mające na celu promowanie kobiet na stanowiska kie-

rownicze, szczególnie najwyższego szczebla.

Rozwiązania ułatwiające łączenie obowiązków 

zawodowych z rodzinnymi wystąpiły w 27% fi rm 

małych i średnich oraz w 72% fi rm dużych. Najczęś-

ciej było to dofi nansowywanie wypoczynku dzieci 

(stosowane w 21% fi rm małych i średnich oraz w 66% 

fi rm dużych). Żadne z przedsiębiorstw, które uczestni-

czyły w badaniach, nie prowadziło przyzakładowego 

żłobka/przedszkola, a tylko kilka dofi nansowywało 

koszty opieki przedszkolnej bądź kształcenia dzieci 

(na ogół naukę języków obcych). Rozwiązania takie 

jak: wydłużony płatny urlop macierzyński; opłaca-

nie opiekunki do dziecka na czas delegacji mamy; 

kącik/pokój dla rodzica z dzieckiem (na karmienie) 

czy pokój, w którym można w razie konieczności 

zostawić dziecko pod fachową opieką są rozwiąza-

niami spotykanymi sporadycznie. Dość powszechnie 

stosowaną praktyką w fi rmach jest za to fi nansowa-

nie zajęć rekreacyjno-sportowych: 72% fi rm dużych 

i 41% małych i średnich przedsiębiorstw. Płynie stąd 

taki oto wniosek, że fi rmy dbają o dobre zdrowie pra-

cownic i pracowników, bowiem pracodawcy mają 

już dziś świadomość, że przekłada się to na wyższą 

wydajność, ale nie mają świadomości, że ułatwia-

nie pracownikom/pracownicom łączenia obowiązków 

zawodowych i rodzinnych także wpływa na efekty 

ekonomiczne fi rmy (gdy osoba zatrudniona czuje się 

bezpiecznie, to lepiej pracuje, jest lojalna wobec fi rmy 

i zostaje na dłużej).

Istotnym wnioskiem płynącym z badań jest to, 

że wiele przedsiębiorstw nie stosuje się do art. 941 

Kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do 

poinformowania pracownic i pracowników, że fi rma 

wdraża zasady równego traktowania, przeciwdziała 

dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu i mobbin-

gowi. Pracodawca ma do wyboru sposób tego poinfor-

mowania: przeprowadzenie wewnętrznego szkolenia, 

zapisanie informacji o zakazie dyskryminacji i proce-

durach postępowania, gdy zakaz ten jest naruszany, 

w kodeksie fi rmy udostępnianym każdemu pracow-

nikowi lub zamieszczenie jej w Intranecie. Częściej 

te standardy spełniają fi rmy duże (np. 69% spośród 

uczestniczących w konkursie miało zapis w wewnętrz-

nym regulaminie, podczas gdy 36% małych i śred-

nich). Standardy europejskie obligują też do wyzna-

czenie w firmie osoby (specjalisty/specjalistki ds. 

równouprawnienia) odpowiedzialnej za przestrzeganie 

zasady równego traktowania pracowników pod wzglę-

dem płci i przeciwdziałania dyskryminacji. Osoba, 

do której można składać skargi, była wyznaczona 

w 71% małych i średnich oraz w 62% dużych fi rm, 

ale najczęściej – jak można przypuszczać – był to ktoś 

reprezentujący dział kadr, a nie oddzielną jednostkę 

organizacyjną – na tę wskazało bowiem 27% małych 

i średnich oraz 55% dużych fi rm. 

Analiza wyników badań prowadzonych w ramach 

konkursu Firma równych szans prowadzi do wniosku, 

że równe traktowanie kobiet i mężczyzn w miejscu 

pracy jest raczej mitem niż faktem. Przeszkody stojące 

na drodze do respektowania równości i różnorodno-

ści, to przede wszystkim tradycyjne podejście praco-

dawców do myślenia o kobietach i mężczyznach jako 

pracownikach, to także brak wiedzy i nieznajomość 

przepisów obowiązujących w tym zakresie po wejściu 

Polski do Unii Europejskiej, wreszcie koszty wpro-

wadzenia niektórych rozwiązań, szczególnie istotne 

w przypadku fi rm małych i średnich. Chociaż jeśli 

wziąć pod uwagę jak znaczący jest udział fi rm, które 

stać na dofi nansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych 

szeregowym pracownikom, to można mieć wątpliwości 

czy czynnik fi nansowy nie jest jednak wtórny w sto-

sunku do czynnika kulturowego.

Konkurs Firma równych szans przyczynił się do upo-

wszechniania wiedzy o standardach równości w miejscu 

pracy, bowiem każda fi rma biorąca udział w konkursie 

otrzymała indywidualny raport z analizą własnej sytu-

acji. Poznanie standardów przyczynia się do wprowa-

dzania ich w życie, o czym świadczy chociażby większa 

liczba wzorowo sformułowanych ogłoszeń o pracy przed-

stawionych do analizy w drugiej edycji konkursu niż 

w pierwszej. Jednocześnie wiedza o tym, że różnorod-

ność się opłaca, bo daje zwiększone możliwości rekru-

towania personelu (kobiety są dobrze wykształcone 

i mają talenty), zmniejsza fl uktuację i absencję, przy-

czynia się do lepszego wizerunku fi rmy na zewnątrz, 

zwiększa kreatywność i innowacyjność zasobów pracy, 

umożliwia lepsze reagowanie na potrzeby klientów, 

jest w Polsce w małym stopniu upowszechniona wśród 

pracodawców.

Zakończenie
Różnorodność ze względu na płeć jest faktem 

w zatrudnieniu, ale równe traktowanie kobiet i męż-

czyzn nie we wszystkich fi rmach jest normą. Mecha-

nizmy kontroli i monitorowania sytuacji w miejscu 

pracy przez organa państwowe, np. inspekcję pracy, 

urząd ds. równości czy ministerstwo pracy, nie są sku-

teczne. Nie udało się jak dotychczas wyeliminować 

dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia i w miejscu 

pracy – częste są przypadki zadawania kandydatkom 

do pracy pytań o stan rodzinny, w tym liczbę posia-

danych dzieci, ich wiek i o to, kto się będzie dziećmi 

zajmował, gdy kobieta będzie w pracy. Kobietom jest 

więc trudniej znaleźć pierwszą pracę, jak również 

jest im trudniej wyjść z bezrobocia. Nazbyt częste są 
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przypadki molestowania seksualnego w miejscu pracy, 

a pracodawcy zbyt małą wagę przywiązują do prze-

ciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku – brakuje 

wewnętrznych szkoleń i procedur postępowania, gdy 

do przypadków molestowania seksualnego dochodzi. 

Pracujące kobiety rzadziej uczestniczą w szkoleniach 

i rzadziej niż mężczyźni awansują, istnieje tendencja 

do segregacji zawodowej oraz płacenia kobietom mniej 

nawet za pracę tę samej wartości. Dla przykładu: 

przeciętne wynagrodzenie brutto pielęgniarki w sek-

torze publicznym wynosiło w 2006 r. 2284 zł, a kie-

rowcy 2521 zł; więcej od pielęgniarki zarabiał w sek-

torze publicznym elektryk (3064 zł) i kowal (2649 zł). 

Płaca nauczycielki w szkole gimnazjalnej i ponadgim-

nazjalnej wynosiła 2710 zł, czyli nieco więcej od płacy 

kowala i kierowcy, ale mniej niż płaca elektryka, nie 

mówiąc o górniku (4606 zł)9.

Wciąż dużo do zrobienia jest w zakresie rozwią-

zań sprzyjających łączeniu obowiązków zawodo-

wych z życiem prywatnym. Zarówno działania rządu 

w ramach polityki społecznej w tym obszarze są nie-

wystarczające, jak i działania pracodawców. Szczegól-

nie na wsi dostępność instytucjonalnych usług opie-

kuńczych jest na bardzo niskim poziomie – zaledwie 

2% dzieci w wieku do lat 3 może skorzystać ze żłobka 

lub przedszkola, podczas gdy w Szwecji, Belgii, Holan-

dii więcej niż 40%, a cel strategii lizbońskiej to nie 

mniej niż 33% w każdym unĳ nym kraju. Pracodawcy 

preferują męskich kandydatów do pracy, uważając ich 

za bardziej dyspozycyjnych, bo nie obciążonych obo-

wiązkami rodzinnymi. Środowisko pracy ignoruje fakt, 

że większość pracowników ma rodziny i dzieci. Polscy 

pracodawcy rzadko zdają sobie sprawę, że różnorod-

ność przekłada się na wyższe wyniki fi nansowe. 

Można zatem zgodzić się z tym, że „Kobiety są 

zasobem w największym stopniu pomĳ anym i nie-

docenianym w biznesie, zarówno jako konsumentki, 

jak i jako pracownicy (…) Jest to największa sła-

bość modelu biznesowego, który został zaprojekto-

wany w świecie zdominowanym przez mężczyzn (…)  

Potrzebna jest rewolucja w myśleniu.”10

1  Na podstawie: Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa 2007, s. 24.
2  Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2008, seria: 

Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2008.
3  Do kobiet odnosi się zjawisko tokenizmu, polegające na większym 

kontrolowaniu a jednocześnie marginalizowaniu pracowników, któ-

rzy są w zdecydowanej mniejszości; do mężczyzn zaś zjawisko szkla-

nych ruchomych schodów. Por.: C.I. Williams, The glass escala-

tor. Hidden advantages for men in the female professions, „Social 

Problems” 1992, No 39; Rozmowa z prof. Małgorzatą Fuszarą pt. 

Rodzynki w świecie kobiet, „Wysokie obcasy” 2.07.2005.
4  Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych w 2006 i 2007 r. 

w ramach projektu Gender Index. Por.: M. Fuszara, Równe trakto-

wanie procesie rekrutacji, w: Gender Index. Monitorowanie równo-

ści kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, red. E. Lisowska, EQUAL, 

UNDP, Warszawa 2007, s. 47-49 oraz Firma równych szans 2007 

II edycja konkursu. Raport z badań, EQUAL, PKPP Lewiatan, 

Warszawa 2008, s. 15.
5  H. Domański, Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach 

między mężczyznami i kobietami w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 

2002, s. 37 i 39.
6  Report on Equality between Women and Men 2008, European 

Commission, DG Employment, scoial Affairs and Equal Opportu-

nities, Luxemburg, January 2008, s. 29.
7  Dane dla lat wcześniejszych zaczerpnięto z: Z. Jacukowicz, Zróż-

nicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000, s. 83 oraz 

B. Cichomski, Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w latach 1996-

2002, w: Krajowy system monitorowania równego traktowania 

kobiet i mężczyzn. Raporty eksperckie, tom 1, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 300. Dane dla 2006 r. z: 

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006, 

GUS, Warszawa 2007. 
8  Por.: Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn 

w miejscu pracy, red. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa 

2007; Firma równych szans 2007 II edycja konkursu. Raport 

z badań, EQUAL, PKPP Lewiatan, Warszawa 2008.
9  Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r., 

op. cit., s. 122-123.
10  Cytat zaczerpnięty z: „Financial Times”, luty 2008 r.
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Wprowadzenie
W ostatnich dekadach ulega zmianie struktura 

zatrudnienia w biznesie. Proces ten zachodzi w całej 

Europie, w tym także w Polsce. Obserwuje się wzrost 

zatrudnienia kobiet, osób należących do mniejszości 

narodowych, a także osób starszych. Stale dołącza 

do grup pracowniczych nowe młode pokolenie. Nie 

wszystkie fi rmy są w jednakowym stopniu otwarte 

i gotowe na przyjmowanie tak zróżnicowanych pra-

cowników. Jednocześnie wyzwaniem staje się zmie-

niający się rynek konsumentów i klientów, który 

wymaga nowych, kreatywnych i innowacyjnych spo-

sobów zaspokajania ich potrzeb. Organizacje bizne-

sowe stają zatem przed poważnym zadaniem – umie-

jętnym i skutecznym zarządzaniem tak zróżnicowaną 

rzeczywistością. Niewiele jednak fi rm rzeczywiście 

uświadamia sobie konieczność zmiany dotychczaso-

wych strategii i podejścia do zarządzania kadrami.

Zarządzanie różnorodnością jest w Polsce jeszcze 

mało znaną strategią zarządzania personelem. Pod-

stawowym założeniem tej strategii jest przekonanie, 

że zróżnicowane kadry to zasób przedsiębiorstwa, 

który w określonych warunkach może stać się źródłem 

korzyści biznesowych i zysku1. Zróżnicowani pracow-

nicy wpływają na większą efektywność fi rmy, wzbo-

gacając ją o nową, synergiczną wartość.

Celem zarządzania różnorodnością jest tworzenie 

takich warunków środowiska pracy, aby można było 

jak najlepiej wykorzystać indywidualne możliwości 

i umiejętności pracowników/pracownic do realizacji 

misji przedsiębiorstwa. Takie podejście służy osiąga-

niu konkretnych i wymiernych efektów oraz zapewnia 

przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.

Zarządzanie wiekiem, jeden z elementów zarządza-

nia różnorodnością w organizacjach, staje się w Pol-

sce kluczowym współcześnie wyzwaniem dla fi rm, 

ich kadry kierowniczej i działów HR. Proces zróżni-

cowania struktury siły roboczej ze względu na wiek 

będzie postępował. Przybywa pracowników starszych 

wiekiem, choć pojawia się jeszcze wiele barier w ich 

zatrudnianiu bądź utrzymaniu w zakładach pracy. 

Społeczeństwo starzeje się, więc takich pracowników 

będzie w fi rmach więcej. Sytuacja na rynku pracy, 

działania podejmowane przez państwo na rzecz akty-

wizacji zawodowej ludzi po 55 roku życia, wskazania 

płynące z wymogów unĳ nych zdecydują o zwiększeniu 

liczby zatrudnionych starszych pracowników. 

Zarządzanie wiekiem 
– wyzwanie rynku pracy

Zarówno dojrzali pracownicy, będący w wieku 

50+, jak i młodzi wchodzący na rynek z genera-

cji Y to nowe wyzwanie dla pracodawców. Istotnym 

aspektem podejmowanych działań i budowania stra-

tegii personalnych będzie w niedalekiej przyszłości 

efektywne wykorzystanie walorów obu grup i prze-

łożenie ich na korzyści dla fi rmy. Ważnym stanie się 

dokładne poznanie atutów zarówno dojrzałych, jak 

i najmłodszych pracowników, oddzielenie prawdzi-

wych informacji od stereotypowych opinii i krzyw-

dzących ocen. Budowanie zespołów składających się 

z osób o różnym doświadczeniu i światopoglądzie 

wyzwala szerokie możliwości kreowania nowych roz-

wiązań odpowiadających zmieniającym się oczekiwa-

niom rynku. Dla swej skuteczności i efektywności 

podejmowanych kroków działy personalne zmuszone 

będą do wprowadzenia zasadniczych zmian w stra-

tegiach zarządzania kadrami, a także do wywiera-

nia pożądanego wpływu na kulturę organizacji. Oba 

obszary, strategie personalne i kultura organizacji, 

pozostają ze sobą w ścisłym związku w procesie rea-

lizacji misji fi rmy i decydują o powodzeniu przedsię-

wzięć i osiąganych zyskach. Ten nieformalny wymiar 

funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest kul-

tura organizacji, czyli normy i wartości fi rmy oraz 

pracowników, a także ich przekonania, zwyczaje 

i zachowania, ma zasadniczy wpływ na rzeczywiste 

funkcjonowanie środowiska pracy, a ono jest bazą do 

Zdzisława Przetacka 
Niezależna trenerka biznesu

Różnorodność ze względu 
na wiek – zarządzanie 
wiekiem w organizacjach
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generowania zysku przedsiębiorstwa. Tylko w bez-

piecznym i przyjaznym środowisku zatrudnieni mogą 

poczuć, że mają wpływ na to, co dzieje się w fi rmie 

i chętniej zaangażować się w realizację swoich zadań, 

tym samym przyczyniając się do wzrostu wyników 

przedsiębiorstwa. 

Wprowadzając w firmie zarządzanie różnorod-

nością pracodawca powinien skoncentrować uwagę 

na kształtowaniu kultury organizacji celem stworze-

nia sprzyjających warunków pracy, zwiększających 

szanse rozwoju fi rmy i osiąganie wymiernych efektów 

biznesowych. Działania należy skierować do wszyst-

kich pracowników, a przy ich realizacji w szczegól-

ności oprzeć się na kadrze menedżerskiej. Ważnym 

elementem będzie umiejętne zaangażowanie samych 

pracowników w wieku 50+ do promowania zmian, 

uczynienie z nich adresatów i emisariuszy wprowa-

dzanych nowych wartości. 

Jeśli chodzi o działania zewnętrzne, to istotną rolę 

odgrywa sposób pozyskiwania z rynku proaktywnych, 

doświadczonych pracowników i budowanie wizerunku 

fi rmy przyjaznej różnorodności pracowniczej. Podję-

cie szeroko zakrojonych działań na rzecz pozyskiwa-

nia różnorodnych pracowników pozwoli pracodaw-

com uczynić z obecnych ograniczeń, jakim jest m.in. 

zatrudnianie osób w wieku 50+, szansę dla rozwoju 

przedsiębiorstwa.

Dojrzali pracownicy na rynku pracy
Analizując sytuację na rynku pracy można zadać 

pytanie o powody nagłego zainteresowania proble-

mami związanymi z zatrudnianiem pracowników 

w wieku 50+ lub niepokojami dotyczącymi genera-

cji Y. Jakie czynniki sprawiają, że sprawa ich zatrud-

niania stała się „gorącym” tematem, a jednocześnie 

ważnym i pilnym problemem do rozwiązania? Co 

warto i trzeba wiedzieć, aby skutecznie przygotować 

się do budowania nowych strategii rekrutacyjnych 

i efektywnych procesów zarządzania zróżnicowanym 

wiekowo personelem?

Przyczyn tego zainteresowania należy upatrywać 

przede wszystkim w zmianach ekonomiczno-społecz-

nych we współczesnym świecie, w tym także w Polsce. 

Można nawet powiedzieć, że zmiany te są szczególnie 

wyraźnie widoczne w naszym kraju z uwagi na przy-

spieszony proces transformacji po zmianach ustrojo-

wych zapoczątkowanych 20 lat temu.

• Powody demografi cznePowody demografi czne

Wyostrzenie zjawiska związanego z dyskrymina-

cją pracowników ze względu na wiek (dotyczy głów-

nie pracowników starszych) pojawiło się wraz ze sta-

rzeniem się społeczeństwa. Zmiany demografi czne, 

a więc starzenie się pokolenia z powojennego boomu 

urodzeń oraz osiągnięcia w medycynie i dietetyce 

wpływające na pozostawanie w dobrej kondycji fi zycz-

nej i zdrowotnej tej populacji, sprawiają, że na rynku 

pojawia się, a właściwie pozostaje, coraz więcej pra-

cowników powyżej 50 lat.

• Powody ekonomicznePowody ekonomiczne

W Polsce pokolenie boomersów (osób urodzo-

nych w okresie powojennego wyżu demografi cznego) 

aktywnie uczestniczyło w życiu gospodarczym kraju, 

a po transformacji ustrojowej wykazało się intensyw-

nym dążeniem do rozwĳ ania własnych karier zawo-

dowych. Na rynku pojawiały się liczne możliwości, 

takie jak np. wchodzenie na polski rynek zachod-

nich korporacji, prywatyzowanie się polskich przed-

siębiorstw, nowe sposoby doskonalenia kompetencji. 

Przedstawiciele pokolenia boomersów zajmują dzi-

siaj eksponowane stanowiska, zarządzają zespołami 

i mają świadomość swojej wartości oraz nie myślą 

o przechodzeniu na emeryturę, czują się bowiem 

w pełni sił i chcą dalej uczestniczyć w życiu zawo-

dowym, dzielić się wiedzą i doświadczeniem z młod-

szym pokoleniem. Tu jednak napotykają na bariery 

w postaci niechęci ze strony pracodawców i ich ste-

reotypowego myślenia o ograniczeniach związanych 

z wiekiem, a także bariery o charakterze prawnym 

– brak regulacji, które zachęcałyby pracodawców do 

zmiany swojego nastawienia do starszych pracowni-

ków obu płci.

• Zmiany społeczneZmiany społeczne

Istotnym elementem zwiększonej podaży siły robo-

czej w wieku 50+ są kobiety aktywne zawodowo. 

Sytuacja ekonomiczna w czasach PRL-u niejako 

wymuszała konieczność pracy zarobkowej kobiet, 

a w okresie zmian ustrojowych i gospodarczych 

kobiety wykorzystały szanse i rozwĳ ały aspiracje 

zawodowe, nabywały kompetencji i uczestniczyły 

w awansach. Obecnie są znaczącą częścią zasobów 

pracowniczych. Te bardziej wykształcone, zajmujące 

menedżerskie stanowiska nie planują przechodzenia 

na emeryturę.

• Zmiany kulturoweZmiany kulturowe

Wraz z transformacją dokonały się zmiany kultu-

rowe zaczerpnięte ze wzorców rozwiniętych społe-

czeństw zachodnich oraz następowało nadrabianie 

opóźnień w wielu dziedzinach życia społecznego, eko-

nomicznego i gospodarczego. Nastał czas lansowania 

aktywnego stylu życia, nastawienia na osobisty roz-

wój i korzystania z osiągnięć medycyny oraz diete-

tyki. Taka postawa promuje aktywność zawodową 

– dzięki niej ludzie w dojrzałym wieku mogą dłużej 

czuć się młodo, zdrowo i utrzymywać kontakty spo-

łeczne, a także wypełniać zadania, które przynoszą 

im zadowolenie.

• Względy fi nansoweWzględy fi nansowe

Wraz z nowym aktywnym stylem funkcjonowania 

rozwinęły się potrzeby konsumpcyjne, dążenie do 

wyższego standardu życia i zwiększone oczekiwania 

co do wysokości zarobków. Rozbudzone potrzeby nie 
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sprzyjają podejmowaniu decyzji o szybkim przecho-

dzeniu na emeryturę przez osoby dobrze zarabiające 

i najczęściej dobrze wyedukowane.

Wymienione czynniki w istotny sposób wpływają 

na zwiększenie liczby osób dojrzałych na rynku pracy. 

Zmiany ekonomiczno-społeczne pociągnęły za sobą 

zmiany w zachowaniach i stylu życia społeczeństwa, 

co wzmacnia podejmowanie decyzji o pozostawaniu 

na rynku pracy w przypadku znacznej części star-

szych pracowników. 

Obecnie niektóre – wciąż nieliczne fi rmy – dostrze-

gają wartość płynącą z posiadania doświadczonego 

personelu i nie pozbywają się starszych pracownic czy 

pracowników. W większości przypadków jest jednak 

tak, że grupa pracowników 50+ odczuwa niechęć pra-

codawców do kontynuowania przez nich zatrudnienia 

lub ma poczucie nieefektywnego wykorzystywania 

ich kompetencji. Wśród pokolenia boomersów narasta 

zagrożenie utratą pracy pozostające w dysonansie ze 

świadomością własnej zawodowej wartości.

Należy dodać, że poza rynkiem pracy pozostaje 

wielu starszych pracowników zwolnionych przez fi rmy 

przy nadarzających się okazjach lub masowo przecho-

dzących na wcześniejsze emerytury. Taki stan rzeczy 

nie jest korzystny dla społeczeństwa, bowiem zbyt 

duża grupa osób niepracujących pozostaje na utrzy-

maniu coraz mniej licznej grupy pracujących. I choć 

nie jest to jeszcze dzisiaj argument dla wielu przed-

siębiorców, którzy myślą przede wszystkim w katego-

riach ekonomicznych, to faktem jest poczucie odpo-

wiedzialności społecznej i konieczność respektowania 

unĳ nych dyrektyw w zakresie nie dyskryminowa-

nia pracowników ze względu na wiek. Zarządzanie 

wiekiem w organizacjach staje się z tych powodów 

koniecznością.

Problem zarządzania wiekiem w aspekcie naj-

młodszego pokolenia millenialsów, czyli urodzonych 

w latach 1982–1997 (przez socjologów nazwanych 

pokoleniem Y), którzy właśnie w nowym tysiącle-

ciu wchodzą na rynek pracy, związany jest z ich nie-

pokorną postawą wobec pracodawców – nie dają się 

łatwo wprzęgnąć w korporacyjne systemy pracy pod 

presją, nie akceptują zadań nie mających ważnego 

uzasadnienia, a ponadto mają wysoki poziom samo-

świadomości i poczucia sensu, co czyni ich trudnymi 

współpracownikami. Często mają oni także wygóro-

wane oczekiwania wobec fi rmy i innych pracowni-

ków, ale jednak pozostają cennymi kandydatami do 

pracy z uwagi na nowoczesne umiejętności, poziom 

wykształcenia, znajomość języków obcych i wiedzę 

technologiczną.

Zarysowana rzeczywistość społeczno-ekonomiczna 

sprawia, że działy personalne w najbliższej przyszłości 

nie obejdą się bez starannie przygotowanych strategii 

zarządzania kadrami, ze szczególnym uwzględnieniem 

zarządzania wiekiem.

Oczekiwania dojrzałych 
pracowników

Liczne sondaże przeprowadzane w krajach europej-

skich wśród pracowników, którzy wkraczają w pięć-

dziesiąty rok życia, a szczególnie menedżerów, bada-

jące potrzeby tej populacji wskazują na wysoki poziom 

oczekiwań związanych z pozostaniem na rynku pracy2. 

Obserwacje polskiego środowiska pracy oraz sygnały 

płynące od fi rm rekrutacyjnych i samych zaintereso-

wanych potwierdzają wyniki tych sondaży, czyli:

– pracownicy ci liczą na to, że ich wiedza i doświad-

czenie, zarówno zawodowe, jak i życiowe, będą 

wykorzystane

– aktywność zawodowa daje im poczucie satysfakcji, 

czują się potrzebni i chętni do dzielenia się tym, co 

już osiągnęli

– mają silną potrzebę uczestnictwa w życiu zawodo-

wym, nie chcą utracić osiągniętego statusu zawo-

dowego ani prywatnego

– praca zawodowa jest dla nich miejscem wymiany 

społecznej, kontaktów ze środowiskiem koleżeń-

skim, nie chcą być wyalienowani z nurtu życia spo-

łeczno-zawodowego

– wykonywanie zadań zawodowych wpływa pozy-

tywnie na ich witalność, zdrowie i zadowolenie oraz 

podnosi jakość życia

– uczestnictwo w życiu zawodowym wzmacnia poczu-

cie własnej wartości

– aktywni dojrzali pracownicy nie myślą o przecho-

dzeniu na emeryturę.

Oczekiwania pracowników 
pokolenia Y

Młodzi pracownicy, wchodzący obecnie na rynek 

pracy, wywołują zaniepokojenie działów HR, a także 

pozostałych pracowników. Z obserwacji wynika, że 

znacznie różnią się sposobami pracy, podejściem do 

wykonywania zadań i stosunkiem do istniejących 

standardów korporacyjnych, niż pracownicy starsi 

wiekiem. Przedstawiciele generacji Y mają wysokie 

poczucie własnej wartości i oczekują, że ich dokona-

nia będą zauważane i odpowiednio gratyfi kowane. 

Dla nich ważne jest, aby zadania były jasno i kon-

kretnie określone, miały sens i cel. Kwestionują auto-

rytety przełożonych – to nie jest dla nich wartość 

sama w sobie. Oczekują od pracodawców możliwości 

rozwoju i wyzwań zawodowych, a jednocześnie part-

nerstwa i realnego wpływu na wykonywane zadania. 

Podczas negocjacji przy zatrudnianiu zwracają uwagę 

na klarowny system płacy i premiowania, a także 

formy pracy i współpracy. Przedkładają satysfakcję 

z życia osobistego nad satysfakcję z dobrze wykona-

nych obowiązków zawodowych, cenią sobie równo-

wagę między sprawami prywatnymi a służbowymi. 
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Wykazują niską lojalność w stosunku do pracodawcy, 

łatwo zmieniają pracę w poszukiwaniu rozwoju zawo-

dowego i lepszych warunków pracy. Ponadto otwar-

cie i asertywnie komunikują swoje oczekiwania oraz 

chcą wykorzystywać w wykonywanych zadaniach 

zdobytą wiedzę i umiejętności. Wykazują się kre-

atywnością, wielozadaniowością i umiejętnościami 

sprawnego korzystania z najnowszych technologii. 

Poszukują pracy opartej na więziach osobistych; lubią 

pracę zespołową.

Młodzi pracownicy to kadra bardzo świadoma 

swoich atutów, asertywnie upominająca się o swoje 

prawa i otwarcie komunikująca oczekiwania.

Reakcje rynku pracy
Pracodawcy i menedżerowie są zaniepokojeni, 

zaskoczeni i nie gotowi na zarządzanie zróżnicowaną 

ze względu na wiek kadrą. W zdecydowanej większo-

ści fi rm nie ma opracowanych odpowiednich strategii 

rekrutacyjnych, ani procesów zarządczych, o przebu-

dowie kultury organizacji myślą jedynie nieliczni.

Powstała sytuacja uwypukla pewien paradoks 

związany z reakcją na zmianę. Organizacje były 

i są nadal miejscami, gdzie promuje się elastyczność 

w zarządzaniu i permanentną otwartość na zacho-

dzące zmiany. Tak szkoleni są pracownicy, kadra 

zarządzająca i tego oczekuje się od całych organiza-

cji – gotowości do reakcji na zmieniające się otocze-

nie biznesowe, wręcz uprzedzania nadchodzących 

trendów. Wydaje się, że w kontekście różnorodności 

pokoleniowej taka postawa na rynku pracy byłaby 

konieczna i bezcenna. Rzeczywistość wskazuje jed-

nak na pewną inercję w procesach długofalowego 

planowania i podejmowania strategicznych decyzji 

w tych obszarach. Większość fi rm nie przeszła jeszcze 

do kolejnego etapu zarządzania personelem i nie jest 

gotowa na zarządzanie różnorodnością ze względu na 

wiek. W dalszym ciągu obserwuje się sztywność pro-

cesów rekrutacyjnych i systemów motywacyjnych sto-

sowanych w fi rmach, które w żaden sposób nie wspie-

rają nowego modelu budowania relacji w środowisku 

zróżnicowanego personelu. Nie promuje się pożąda-

nych kompetencji przywódczych, nie dokonuje zmian 

w kulturze organizacyjnej. Skutki opóźnień odczuwają 

już obecnie wszystkie strony procesu – rozgoryczeni 

boomersi, zdezorientowani millenialsi, zaskoczeni 

i tracący potencjalne korzyści pracodawcy.

Wielkim utrudnieniem na drodze koniecznych 

zmian jest siła, z jaką oddziałują stereotypy odno-

szące się do obu grup pokoleniowych. W przypadku 

dojrzałych pracowników (50+) wskazuje się na takie 

ich cechy, jak:

• niechęć do zmian

• mała elastyczność

• trudności adaptacyjne

• zmniejszona wydajność

• brak gotowości do rozwoju i dalszej edukacji

• wyższa absencja z powodów zdrowotnych

• wyższy koszt (pensje, dodatki, świadczenia).

Z kolei młodym pracownikom wchodzącym na 

rynek pracy zarzuca się:

• nielojalność wobec pracodawcy i niezaangażowanie 

w pracę

• zbytnią asertywność i wygórowane oczekiwania, 

roszczeniowość

• brak szacunku dla autorytetów

• nieakceptowanie zastanych procedur

• wprowadzanie chaosu.

Na pierwszy rzut oka widać, że niektóre z zarzu-

tów w jednej grupie są atutem drugiej, np. większa 

lojalność i zaangażowanie w wykonywane zadania 

czy respektowanie norm i szacunek dla autorytetów 

wśród starszych pracowników, a większa elastyczność 

i wydajność czy potrzeba rozwoju – wśród młodych. 

Widać również, że umiejętne wykorzystanie mocnych 

stron każdej z grup pozwoli na uzyskanie wartości 

dodanej. A właśnie synergia płynąca z korzystania 

z różnorodności jest istotą skutecznego zarządzania 

zróżnicowanym personelem. Wiek i różne jego atry-

buty są szansą dla pracodawców, którzy jako pierwsi 

to dostrzegą.

Stereotypy vs. rzeczywistość
Siła stereotypów w znaczący sposób wpływa na 

postrzeganie rzeczywistości, dlatego organizacje 

i menedżerowie z trudnością dostrzegają nowe możli-

wości wynikające z posiadania w swoich zasobach róż-

nych grup pracowniczych. Czy zatem realia funkcjono-

wania przedsiębiorstwa są zgodne ze stereotypowym 

postrzeganiem? Spójrzmy na dojrzałych pracowni-

ków/pracownice z innej – nie naznaczonej stereoty-

pem – perspektywy: 

1. Dojrzali pracownicy to pokolenie przyzwyczajone 

i gotowe do zmian – to uczestnicy procesów trans-

formacyjnych, podejmowali wyzwania w trudnych 

czasach, tworzyli dzisiejsze struktury, podejmowali 

własną działalność gospodarczą.

2. Dojrzali pracownicy elastycznie podchodzą do 

nowych zadań – to oni promowali proaktywne 

postawy i aktywny styl życia, wyedukowani korpo-

racyjnymi szkoleniami opartymi na teoriach Blan-

charda i Coveya.

3. Potrafi ą adaptować się do mieszanych zespołów – 

już tego doświadczali w procesach rozwoju kariery, 

a ponadto umiejętność współpracy i budowania 

relacji rośnie z wiekiem.

4. Mają oni świadomość konieczności rozwoju i ape-

tyt na wiedzę – pokonywali różnice technologiczne 

i bariery języków obcych, awansowali, zdoby-
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wali nowe umiejętności, oczekują tego w dalszym 

ciągu.

5. Skutecznie i wydajnie realizują zadania; choć z wie-

kiem zmniejsza się refl eks i pamięć operacyjna, to 

rośnie umiejętność oglądu rzeczywistości w szer-

szym kontekście, przewidywania skutków działań, 

ekspresja słowna i kultura pracy.

6. Są lojalni i nie uczestniczą już w wyścigu o pozycje 

i stanowiska.

7. Mają motywację do pracy – mają wysoką potrzebę 

uczestnictwa w życiu zawodowym, utrzymywania 

kontaktów społecznych i niechęć do wczesnego 

przejścia na emeryturę.

8. Świadomie utrzymują aktywność fi zyczną, dbają 

o wygląd i zdrowie.

9. Nie zawsze są drożsi, często są gotowi na zmianę 

warunków pracy i płacy.

Tymczasem młodzi wchodzący na rynek pracy:

• poszukują zadań ambitnych, wymagających kre-

atywności, mających jasno sprecyzowane cele, 

a takie zadania są stawiane pracownikom/pracow-

nicom przez współczesne organizacje

• potrafi ą wykonywać jednocześnie wiele czynności, 

korzystają efektywnie z nowoczesnych technologii – 

są skuteczni i skracają czas wykonywanych zadań

• generują nowe rozwiązania i oczekują wdrażania 

nowych rozwiązań; kwestionując zastane ramy 

organizacyjne i demonstrując inne spojrzenie na 

zastane procedury wpływają na rozwój fi rm, poka-

zują nowe możliwości, podnoszą konkurencyjność 

przedsiębiorstw.

• poszukują pracy zapewniającej równowagę życia 

prywatnego i zawodowego – to pozwala pracować 

im wydajniej i generować większą osobistą satys-

fakcję

• budują w pracy więzi osobiste, co sprzyja pracy 

zespołowej i sprawia, że pobyt w fi rmie staje się 

przyjemnością.

Przełamując stereotypy zachowań i patrząc przez 

pryzmat korzyści, jakie można uzyskać bazując na 

ewidentnych atutach obu grup oraz synergii wyni-

kającej z ich współdziałania, należy dokonać zmian 

w podejściu do rekrutacji i tworzenia strategii zarząd-

czych. Inne spojrzenie na różnorodność personelu 

pozwoli na wykreowanie nowych standardów zarzą-

dzania w organizacjach, wymagających od menedże-

rów wyższych umiejętności i kompetencji przywód-

czych. 

Zarządzanie wiekiem 
– budowanie strategii

Zadaniem przedsiębiorstw jest stwarzanie odpo-

wiednich warunków w środowisku pracy sprzyjają-

cych wykorzystaniu różnorodnych cech pracowników 

w procesie twórczego myślenia i działania w organiza-

cjach oraz wzajemnego uczenia się. Proces ten powie-

dzie się, gdy zostaną spełnione określone warunki 

w fi rmach budujących strategię zarządzania różno-

rodnością, w tym zarządzania wiekiem.

Jednym z istotnych czynników jest wiara osób 

zarządzających fi rmą w celowość działań na rzecz 

różnorodności i aktywne wspieranie tego procesu. 

Menedżerowie, którzy rozumieją korzyści płynące 

z zarządzania zróżnicowanym wiekowo personelem, 

potrafi ą rozpoznawać szanse, a także stojące przed 

nimi wyzwania. Istotnym warunkiem jest jasno okre-

ślona i rozpoznawalna misja fi rmy i dokładnie zdefi -

niowane cele biznesowe. W proces tworzenia i wdra-

żania nowej strategii zarządzania wiekiem musi być 

zaangażowana cała fi rma, to nie jest zadanie tylko dla 

pracowników działów HR, a wysiłek fi rmy powinien 

być skierowany na osiągnięcie trwałej zmiany kultury 

organizacyjnej.

Przystępując do budowania strategii zarządzania 

wiekiem, trzeba na początku odpowiedzieć na pytanie, 

czy na pewno potrzebujemy zróżnicowanych wiekowo 

pracowników i dlaczego ich potrzebujemy. Następnie 

należy określić stopień dostosowania fi rmy do przy-

jęcia takich pracowników/pracownic, a więc uznać 

istnienie różnych potrzeb i to uszanować. Trzeba 

mieć świadomość powstawania napięć i problemów 

w procesie integracji różnych wiekowo zespołów, co 

wymaga wprowadzenia zmian w zarządzaniu. Osta-

tecznie fi rma powinna wiedzieć, że wszyscy jej pra-

cownicy muszą się zmienić, aby udał się proces ada-

ptacji nowego, bardziej zróżnicowanego personelu3. 

Samo wdrażanie nowych rozwiązań to ostatni krok 

w procesie i tu szczególna jest rola działu HR, który 

aktywnie uczestniczy w działaniach implementacyj-

nych, koncentrując swoją uwagę na wprowadzaniu 

nowych narzędzi zarządzania i podnoszeniu poziomu 

świadomości pracowników. Istotną sprawą jest wpro-

wadzenie elementów innowacyjnych w procesach 

rekrutacji. W celu uzyskania prawidłowego rezultatu 

rekrutacji warto korzystać ze wsparcia – dedykowa-

nego do tego zadania – zespołu ds. różnorodności. 

Kolejnym elementem jest przygotowanie i wprowadze-

nie nowych systemów motywacyjnych wzmacniają-

cych korzystanie z atutów zróżnicowanego personelu. 

Działy HR są także odpowiedzialne za wdrożenie pro-

gramów rozwoju przywództwa w zakresie zarządzania 

wiekiem dla kadry menedżerskiej wyższego i śred-

niego szczebla, szkolenia dotyczące budowania zespo-

łów w oparciu o wprowadzaną strategię. Konieczne 

jest także przygotowanie całego procesu komuni-

kacyjnego w fi rmie oraz zmiana narzędzi do oceny 

kadry menedżerskiej. Ważnym elementem budowania 

poziomu świadomości w organizacji, oprócz progra-

mów szkoleniowych, jest wprowadzenie programów 

mentorskich, modelowania ról oraz indywidualnych 

procesów coachingowych.
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Korzyści dla firmy
Polityka różnorodności w organizacjach, w tym róż-

norodności ze względu na wiek, która wspiera tworze-

nie środowiska pracy promującego szacunek i integra-

cję pracowników jest istotnym warunkiem osiągania 

sukcesu w biznesie. Ma znaczenie w procesie rekru-

tacji wysokiej jakości personelu, a w konsekwencji 

obniża koszty związane z płynnością kadr i absencją. 

Wprowadzenie zróżnicowanych wiekowo pracowni-

ków sprzyja poprawie komunikacji w całej fi rmie, 

a to zwiększa możliwości promowania wspólnych 

wartości w organizacji, poprawia wizerunek i reputa-

cję fi rmy na rynku. Szkolenia i programy rozwojowe 

wpływają na polepszenie stylów zarządzania, poprawę 

umiejętności i zwiększanie wydajności w wielu obsza-

rach zarządczych. Zróżnicowanie wiekowe personelu 

i tkwiący w nim potencjał jest korzystny dla procesów 

adaptacyjnych fi rmy do zmieniających się oczekiwań 

rynku, zwiększają się bowiem możliwości generowa-

nia atrakcyjnych rozwiązań zaspokajających nowe 

potrzeby klientów. W efekcie podnosi się konkurencyj-

ność i efektywność ekonomiczna fi rmy, zwiększa się 

satysfakcja klientów. Pojawia się też zgodność działań 

fi rmy z wymogami prawa zakazującego dyskryminacji 

ze względu na wiek.

Firmy wprowadzające zarządzanie wiekiem i sto-

sujące dobre praktyki z tego zakresu są świadome 

znaczenia wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa na 

rynku. Ale mieszane zespoły to także:

• połączenie dynamiki i kreatywności młodej gene-

racji z wyważoną oceną skutków działań i pragma-

tycznym podejściem pokolenia boomersów

• doświadczenie i wiedza branżowa dojrzałych pra-

cowników oraz znajomość nowych technologii 

w przypadku millenialsów

• wzrastająca z wiekiem umiejętność budowania rela-

cji w symbiozie z młodzieńczą asertywnością

• korzystanie z mentoringu i wzajemne uczenie się

• synergiczna wartość dodana.

Zakończenie
Można wskazać wiele uzasadnień dla wdrożenia 

nowych strategii zarządzania personelem, uwzględnia-

jących efektywne rozwiązania skierowane do zróżni-

cowanych wiekowo kadr. Przygotowanie i wdrożenie 

tych strategii to korzyść dla wszystkich zaintereso-

wanych stron, czyli dla pracowników i pracodawców, 

a także dla klientów. 

Implementacja rozwiązań wspierających politykę 

równościową ze względu na wiek, to także koniecz-

ność wynikająca z przepisów prawa unĳ nego. Dyrek-

tywy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, 

a w szczególności Dyrektywa w sprawie ustanowie-

nia ogólnych ram równego traktowania przy zatrud-

nieniu i wykonywaniu zawodu bez względu na religię 

lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek i orientację 

seksualną (Dyrektywa Rady 2000/78/WE), zmieniają 

ramy prawne, w jakich działają podmioty gospodar-

cze i zobowiązują do respektowania nowych regulacji 

w praktyce. Na obowiązujące przepisy warto spojrzeć 

z perspektywy korzyści dla biznesu, wynikających 

z wdrożenia polityki równości i różnorodności.

1 Por.: Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender 

Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007.
2 Por. Emerytura, a co to jest? „Manager Magazyn” 2007, nr 10.
3 Patrz: Poradnik szkoleniowy Komisji Europejskiej. Program 

Wspólnotowy na rzecz zwalczania dyskryminacji 2001–2006, Hel-

sińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2007.
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Wstęp
Komunikacja to jeden z podstawowych wymiarów 

działania każdej organizacji. Będąc kluczowym obsza-

rem powstawania relacji międzyludzkich, komunikacja 

w decydujący sposób wpływa na efektywność każdego 

zespołu lub przedsięwzięcia. Z jednej strony, komuni-

kacja wewnętrzna buduje zaangażowanie pracowni-

ków i pracownic, z drugiej zaś, za pomocą komunikacji 

zewnętrznej kształtujemy wizerunek organizacji oraz 

budujemy swoje relacje z partnerami i otoczeniem. 

Myśląc o komunikacji w kontekście fi rmy warto pamię-

tać o stosunkowo rzadko dyskutowanym, choć coraz 

istotniejszym zagadnieniu, jakim jest różnorodność.

Pojęcie różnorodności przyjęło się defi niować dość 

szeroko, jako wszystkie te cechy, pod względem któ-

rych ludzie różnią się między sobą i są do siebie 

podobni. W praktyce zarządzania różnorodnością 

organizacje odnoszą się przede wszystkim do cech 

ważnych dla konstruowania społecznej tożsamości jed-

nostki. Zwraca się więc przede wszystkim uwagę na 

różnorodność ze względu na płeć, wiek, rasę, pocho-

dzenie etniczne i narodowe, stopień niepełnosprawno-

ści oraz orientację seksualną1. Podstawowym założe-

niem zarządzania różnorodnością jest teza, że wyżej 

wymienione różnice mają znaczenie i że warto wyko-

rzystać je dla zwiększania zysków fi rmy, w strate-

giczny sposób dążąc do ograniczenia kosztów i ryzyka 

wynikających z różnorodności przy równoczesnym 

wzmacnianiu płynących z niej korzyści2. 

Poniższa analiza dotyczy kwestii komunikacji 

w odniesieniu do działań organizacji i różnicy płci, 

poziomu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz 

związanych z nią szans i zagrożeń. Przedstawione 

kwestie z pewnością nie wyczerpują wszystkich zagad-

nień odnoszących się do problematyki komunikacji 

w organizacjach oraz różnorodności. Publikacja ma na 

celu wskazanie najważniejszych kwestii związanych 

z tematem i zarysowanie obszaru wymagającego dal-

szej pogłębionej analizy.

Komunikacja a płeć
Odmienne wychowanie, socjalizacja i edukacja 

dziewczynek oraz chłopców prowadzą do wykształ-

cenia odmiennych stylów komunikacyjnych między 

kobietami a mężczyznami. Płeć może być jednym 

z czynników różnicujących styl komunikowania, choć 

zróżnicowanie to nie tyle wynika z uwarunkowań bio-

logicznych, ile z nacisków społecznych i kulturowych 

związanych z byciem postrzeganym/postrzeganą jako 

osoba danej płci. Odmienność ta nie musi być więc 

doświadczeniem osobistym wszystkich mężczyzn 

i wszystkich kobiet. 

Charakteryzując styl komunikacji kobiet, zwany 

„kobiecym”, określa się go jako ten, który dotyczy 

ludzi, relacji i uczuć, wyraża emocje, wsparcie i zrozu-

mienie, jest bardziej osobisty, uprzejmy, kontekstualny 

i szczegółowy3. W rozmowie kobiety czekają na swoją 

kolei, często mówią przez zadawanie pytań, uśmie-

chają się a komunikację rozumieją przede wszystkim 

jako podtrzymanie relacji. 

Styl komunikacyjny mężczyzn, nazywany „męskim”, 

cechuje odniesienie do rzeczy, liczb i faktów, wysoki 

stopień rzeczowości, zwięzłość, nacisk położony na 

wskazanie konkretnej odpowiedzi, jednoznacznego 

rozwiązania, przekazanie informacji. „Męska” komu-

nikacja zawiera dużo autorytarnych stwierdzeń, a męż-

czyźni w rozmowie zabierają dużo przestrzeni i czasu, 

często przerywają sobie nawzajem, sama zaś rozmowa 

służy podtrzymaniu statusu jednostki. 

Nie wchodząc tutaj w rozważania, na ile charak-

terystyki te odzwierciedlają stereotypy płciowe i do 

jakiego stopnia stanowią nieuzasadnione uproszcze-

nia, proponuję rozważyć konsekwencje tego zróżnico-

wania dla procesu komunikacji w zespole pracujących 

ze sobą kobiet i mężczyzn. 

Po pierwsze warto zauważyć, że różnorodne style 

komunikacyjne mogą odpowiadać na różnorodne 

potrzeby wynikające z kontekstu działania organiza-

cji lub specyfi ki problemu, z którym mamy się zmie-

Marta Rawłuszko
Niezależna trenerka

Komunikowanie w warunkach 
różnorodności
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rzyć. Uświadomienie sobie różnic i ich docenienie, 

zamiast bezrefl eksyjnego czy automatycznego przyję-

cia jednego lub drugiego stylu, może okazać się efek-

tywną strategią wspomagającą elastyczność organiza-

cji, adaptacyjność oraz umiejętność odpowiadania na 

zmieniające się wyzwania. 

Po drugie, jeżeli w praktyce uwzględnimy obydwa 

style komunikacyjne i towarzyszące im wartości, to 

zwiększymy szanse na włączenie w proces komunika-

cji wszystkich osób, które reprezentują jeden lub drugi 

styl, bez względu na ich płeć. Warto więc efektywnie 

wykorzystać istniejące zróżnicowanie oraz zminimali-

zować ryzyko, że odmienność osobistego stylu komu-

nikacyjnego od stylu dominującego w danej grupie 

prowadzi do wykluczenia z pracy zespołowej. Podno-

szenie świadomości na temat różnic komunikacyjnych 

jest skutecznym rozwiązaniem sprzyjającym sytuacji, 

w której konkretny styl komunikacji jest w większym 

stopniu wyborem i świadomą decyzją jednostki, niż 

nieuświadomionym podążaniem za wyuczoną rolą 

płciową. Ponadto przez odpowiednie strukturalizowa-

nie komunikacji możliwe jest zapewnienie, że wszyscy 

członkowie i członkinie organizacji mają równą moż-

liwość uczestniczenia w procesie komunikacji. Bio-

rąc pod uwagę historycznie uwarunkowaną „męsko-

osobowość” współczesnych organizacji, świadomość 

możliwości przekraczania przypisanych ról płciowych, 

również w obszarze komunikacji werbalnej i niewer-

balnej, ma ona w oczywisty sposób większe znacze-

nie dla wzmacniania kobiet w organizacjach i promo-

wania równości płci. Płeć kulturowa (gender) kobiet 

i mężczyzn nie istnieje bowiem niezależnie od kultury 

danej organizacji. W ramach organizacji cechy osobo-

wościowe jednostek, ich indywidualne predyspozycje 

oraz wyobrażenia na temat pożądanych zachowań 

zderzają się z socjalizującym wpływem miejsca pracy 

oraz oczekiwaniami stawianymi przez innych uczest-

ników/uczestniczki interakcji.

Komunikacja wewnętrzna
Zarządzanie różnorodnością, opierając się na zało-

żeniu, że różnice istniejące w zespole pracowniczym 

mogą przyczynić się do polepszenia procesu rozwią-

zywania problemów i podejmowania decyzji oraz 

zwiększenia kreatywności i innowacyjności, przyj-

muje jednocześnie zasadę równego traktowania jako 

podstawowy warunek, aby różnorodność na pozio-

mie indywidualnym przenosiła się na korzyści dla 

całej organizacji. Różnice między ludźmi w zdecydo-

wanej większości przypadków skutkują trudnościami 

komunikacyjnymi, powstawaniem konfl iktów i napięć, 

obniżają zaangażowanie i wewnętrzną integrację 

zespołu, prowadząc do subiektywnego postrzegania 

grupy jako mniej atrakcyjnej z punktu widzenia jed-

nostki4. Aby przeciwdziałać tym procesom i, co wię-

cej, odwrócić ich negatywny z punktu widzenia orga-

nizacji wpływ „przekuwając” różnice na konkretne 

korzyści, należy uznać różnorodność za wartość oraz 

zapewnić równe traktowanie wszystkim członkom 

i członkiniom grupy. 

Zbudowanie kultury fi rmy, która każdej jednostce 

zapewnia podobne poczucie uznania, włączenia i doce-

nienia jej talentów, jest niezbędnym elementem zarzą-

dzania różnorodnością i strategicznym warunkiem 

sukcesu polityki różnorodności w fi rmie. Warto w tym 

momencie zauważyć, że w pierwszej kolejności ozna-

cza to wyeliminowanie przypadków dyskryminacji 

z miejsca pracy oraz wypełnienie obowiązków wyni-

kających z zapisów kodeksu pracy narzuconych na 

pracodawców5. Komunikacja wewnętrzna odgrywa 

tutaj podwójnie ważna rolę. Z jednej strony, poprzez 

komunikację pracodawca może zapobiegać ewentu-

alnym przypadkom dyskryminacji, z drugiej, aktyw-

nie promować włączające środowisko pracy, dba-

jąc zarówno o komunikację formalną i nieformalną 

w miejscu pracy.  

Zgodnie z obecnym stanem prawnym molestowa-

nie seksualne jest formą dyskryminacji ze względu 

na płeć, defi niowaną jako „każde niepożądane zacho-

wanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się 

do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest 

naruszenie godności pracownika, w szczególności 

stworzenie wokół niego zastraszającej, wrogiej, poni-

żającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na 

zachowanie to mogą się składać fi zyczne, werbalne 

lub pozawerbalne elementy”6. Defi nicja ta, obejmu-

jąc kwestie atmosfery w miejscu pracy, odnosi się nie 

tylko do niechcianego kontaktu fi zycznego, ale rów-

nież do różnorodnych przekazów takich jak maile, pla-

katy, zdjęcia, fi lmiki przesyłane drogą elektroniczną, 

prezentacje, żarty rysunkowe, żarty słowne, zaczepki, 

uwagi, komentarze, obelgi, aluzje, insynuacje, docinki, 

zaczepki, gesty. Komunikacja, będąc przestrzenią, 

w ramach której może zaistnieć dyskryminacja, staje 

się równocześnie obszarem zapobiegania takim przy-

padkom. Włączająca kultura organizacji to oczywi-

ście nie tylko brak dyskryminacji i molestowania, ale 

także wyeliminowanie innych komunikatów mogą-

cych prowadzić do wykluczenia i obniżenia poczucia 

własnej wartości. Mowa tutaj o mikronierównościach, 

czyli drobnych, często nieuświadamianych, deprecjo-

nujących zachowaniach werbalnych i niewerbalnych, 

na które szczególnie narażone są osoby w jakiś sposób 

odmienne, należące do mniejszości lub do grupy histo-

rycznie wykluczanej7. Taką grupą są kobiety w miej-

scu pracy, które z jednej strony mogą częściej doświad-

czać mikronierówności, z drugiej zaś mogą silniej na 

nie reagować. Mikronierównością może być znaczące 

wzdychanie towarzyszące wypowiedziom danej pra-

cownicy, lekceważąca mimika twarzy lub gest, regu-

larne zwracanie się przez zdrobnienia np. imienia, 
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unikanie kontaktu wzrokowego, pomĳ anie milczeniem 

itp. Istotą mikronierówności jest to, że pojedynczo są 

one mało szkodliwe, ale towarzyszy im efekt kumu-

lacji, tzn. osoba, która regularnie ich doświadcza, 

a której przez mikroskalę zjawiska trudno się do nich 

bezpośrednio odnieść i przeciwko nim zaprotestować, 

zaczyna czuć się nieszanowana i wykluczona. 

Warto wreszcie zwrócić uwagę na język, którym 

posługujemy się w miejscu pracy, w jego wymiarze 

metaforycznym i symbolicznym. Język polski zawiera 

w sobie liczne przykłady wyrażeń (powiedzeń, frazeo-

logizmów, porzekadeł) niosących ze sobą jednoznacz-

nie seksistowski przekaz (np. „baby kĳ em nie dobĳ e”, 

„baba z wozu, koniom lżej”, „babskie gadanie”, „roz-

mawiać jak mężczyzna z mężczyzną”, „postąpić po 

męsku”, „męska decyzja”), które stosunkowo często 

pojawiają się w codziennym języku, także w relacjach 

służbowych. Przekazy słowne i obrazkowe zawiera-

jące stereotypowe wyobrażanie o kobietach i męż-

czyznach oraz ukryte, deprecjonujące znaczenia pod-

ważają atmosferę pracy, w której różnorodność może 

być doceniona i uznana za wartość dla fi rmy. Należy 

pamiętać, że zaangażowanie pracowników i pracownic 

to nie tylko kwestia ich wiedzy na temat celów, włas-

nych kompetencji, wpływu na rozwój fi rmy i możliwo-

ści własnego rozwoju, ale także sprawa ludzkich emo-

cji związanych z pozytywną opinią o fi rmie, chęcią 

pozostania w organizacji, dumą z wykonywanej pracy. 

Komunikacja wewnętrzna ogrywa więc kluczową 

rolę w zróżnicowanym miejscu pracy. To nie tylko 

obszar interwencji mających zapobiegać dyskrymi-

nacji i łamaniu prawa, ale również strategiczne miej-

sce działań budujących włączające środowisko pracy, 

sprzyjające zaangażowaniu pracowników i pracownic 

poprzez szanowanie i czerpanie z ich różnorodności.

Komunikacja zewnętrzna
Z perspektywy zarządzania różnorodnością oraz 

relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym, jednym 

z najistotniejszych elementów jest pozyskanie jak naj-

lepszych pracowników lub pracownic. Uwzględnie-

nie zróżnicowania ze względu na płeć w przekazach 

zewnętrznych staje się kluczowe w procesie rekrutacji. 

Przez stosowanie języka wrażliwego na płeć, używa-

nie żeńskich końcówek lub sformułowań neutralnych 

płciowo (np. „poszukujemy osoby na stanowisko”), 

wykorzystywanie obrazów przedstawiających zarówno 

mężczyzn, jak i kobiety (na stronie internetowej, w ilu-

stracji ogłoszenia o rekrutacji itp.) organizacja może 

w sposób skuteczny pokazać, że zależy jej na włącze-

niu wszystkich, a płeć nie stanowi przeszkody w uzy-

skaniu zatrudnienia. 

Coraz częściej, również w Polsce, można spotkać 

się z towarzyszącą rekrutacji klauzulą typu: „Jesteśmy 

pracodawcą równych szans. Bezwzględnie przestrze-

gamy zasady równego traktowania we wszystkich 

obszarach relacji pracowniczych” lub „Równość płci 

jest dla naszej fi rmy ważna wartością. W procesie 

rekrutacji i rozwoju zawodowego kierujemy się kom-

petencjami, zapewniając, że nikt nie doświadcza nie-

równego traktowania ze względu na płeć i inne prze-

słanki”. Tak jednoznacznie sformułowane deklaracje 

budują publiczny wizerunek fi rmy i sprzyjają dociera-

niu do jak najszerszej grupy kandydatów i kandydatek, 

a równocześnie wzmacniają pozycję organizacji jako 

„pracodawcy z wyboru”. W przypadku tych branż 

gospodarki, w których wojna o talenty jest faktem, 

zwrócenie uwagi na przekaz zewnętrzny i wymiar 

różnorodności może okazać się kluczowe w budowa-

niu przewagi nad konkurencją. 

Komunikacja na rzecz 
równości i różnorodności

Wraz z postępującym zróżnicowaniem rynków 

pracy coraz większego znaczenia nabierać będą kom-

petencje organizacji polegające na włączaniu i korzy-

staniu z istniejącej różnorodności potencjalnych zaso-

bów ludzkich. Z pewnością jednym z najważniejszych 

obszarów działania będzie szeroko rozumiana komu-

nikacja, obejmująca relacje wewnątrz organizacji, jak 

i kontakty z otoczeniem. W tym kontekście warto 

pamiętać o następujących czynnikach sukcesu8:

• zapewnienie, że różnorodność i równe traktowanie 

są rzeczywistymi wartościami organizacji, a osoby 

zajmujące stanowiska decyzyjne i kierownicze w fi r-

mie wierzą w celowość działań w tym obszarze 

i aktywnie, również przez swoją osobistą postawę, 

je wspierają

• wizja na temat równości i różnorodności oraz jej 

związku z celami biznesowymi organizacji jest jasno 

i konsekwentnie komunikowana, a osoby zajmujące 

stanowiska menedżerskie są zachęcani do rozma-

wiania o niej w swoich zespołach i są wspierani 

w wykonywaniu tego zadania

• zasada równego traktowania oraz zakaz dyskrymi-

nacji w zatrudnieniu, w tym zakaz molestowania 

seksualnego, są regularnie komunikowane i wzmac-

niane przez liderów/liderki organizacji, a ponadto 

istnieją znane wszystkim pracownikom i pracowni-

com procedury postępowania w przypadku podej-

rzenia lub stwierdzenia przypadków molestowania 

seksualnego

• podjęte zostały starania dążące do wyeliminowa-

nie wykluczających zwrotów z języka używanego 

w miejscu pracy i  uwrażliwienia go na istniejącą 

różnorodność, przez zróżnicowanie form gramatycz-

nych, przekazów symbolicznych, używanie włącza-

jącego język itp.

• komunikacja oraz różnice w stylach komunika-

cyjnych są obszarem rozwoju zawodowego pra-
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cowników i pracownic, a tym samym umożliwiają 

świadome korzystanie z różnorodnych sposobów 

wyrażania swoich opinii i interesów, prowadzenia 

dyskusji i podejmowania decyzji

• w organizacji istnieje przestrzeń na wyrażanie obaw 

i wątpliwości związanych z różnicami, różnorodnoś-

cią i równym traktowaniem, menedżerowie/mene-

dżerki umieją rozpoznawać szanse, jak i wyzwania 

stwarzane przez różnice, rozumiejąc równocześ-

nie, że różnorodność nie oznacza deprecjonowania 

podobieństw.
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Introduction
Diversity means a process of management (includ-

ing communication) consisting in active and aware, 

directed towards the future development of a value 

based organization. Its basis comprises the accept-

ance of the existing differences and treating them as 

a developmental potential. Viewing business through-

out diversity is not accidental; it derives from particu-

lar tendencies in economy towards, i.a.: 

• increasing the share of employed women, ethnic 

minorities, immigrants, elderly people

• establishing (creation) of new groups of consumers 

and customers (new challenges) – growing diversifi -

cation of the consumers’ needs requires more crea-

tive strategies targeted at keeping them, as well as 

more innovative products; processes, products and 

services must be adjusted to these specifi c needs 

• more varied labour force may infl uence better effec-

tiveness of the company, it may facilitate achieving 

its objectives, rise morale, increase access to new 

market segments, increase productivity. 

Development of the concept of diversity man-

agement goes back to the seventies when the word 

“diversity” referred to minorities and women per-

ceived as groups of employees. For a long time, the 

managers believed that diversity in the workplace 

means increasing proportion of gender, national and 

ethnic minorities representation, as well as employ-

ment of these groups. The fi rst amendments to the 

US Constitution in this fi eld were adopted in the 

USA in 1974 and 1975. New legislature forbidding 

any discrimination based on race, ethnic origins, reli-

gion, disability or sexual orientation (Article13 of the 

European Communities Treaty) was also introduced 

in the European Union. 

Diversity is therefore connected not only to gender, 

but also to other differences, which may constitute 

the base of exclusion such as: age, fi tness (physical 

condition), race, appearances, income diversity, place 

of residence, sexual orientation, having children, etc. 

However, the most widely discussed in Poland is dis-

crimination against women in employment. One of the 

main factors that indicate the signifi cance of this prob-

lem is the difference in wages and salaries between 

women and men. According to the Community stud-

ies, the pay gap in Poland is lower than in the Euro-

pean Union and amounts to 10% (in the EU – 17%), 

however in some groups the gap reaches 30%1. 

Stereotypes in the societies characterized with 

a low level of trust and openness, among which Poland 

may be partially included (however, the situation 

in Poland has been slowly transforming after the 

accession to the European Union) are nevertheless 

deeply rooted and it is very diffi cult to change them. 

Whereas, according to R. Kapuściński “Every single 

one of (…) the people we meet on the way through 

the world consists of two beings, comprises the duality, 

which is often diffi cult to separate (...). One of these 

beings is a human such as anyone of us: they have 

their own joys and worries, their good and bad days, 

enjoy success, do not want to be hungry or cold, feel 

pain as suffering and unhappiness, perceive well-being 

as satisfaction and fulfi lment. The other being over-

lapping and intertwined with the fi rst one is a human 

perceived as a bearer of racial characteristics, bearer 

of culture, beliefs and opinions. None of these beings 

appears in the pure and isolated state, they both co-

exist, infl uencing each other.”2. 

Therefore, the objective of the presented study will 

be not only indication of these differences and ambi-

guities mentioned by R. Kapuściński, but also their 

acceptance and effective utilisation in management, 

in a new business model.

The concept of business model 
The literature in the scope of management 3, par-

ticularly strategic management, often uses description 

of a business model in the context of a particular way 
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of conducting activity by the enterprise, characteris-

ing it in a long-term and allowing values development 

within the longer time perspective. In the Author’s 

opinion, business model defi nes a specifi c for a given 

enterprise’s way of creating values for customers and 

other interested parties – participants of the supply 

network. The objective of any enterprise is increas-

ing its value over a long-time period, whereas the 

main problem poses little predictable environment. 

Diversity management may become one of the ways 

allowing realization of values in a long-time period. 

However, it requires the key resources: trust and eth-

ics, obligatory in the organization as the main and gen-

erally observed values. 

Among main advantages of diversity management 

are mentioned:

– strengthening values of intraorganizational 

culture 

– strengthening a good opinion (reputation) of the 

corporation

– assistance in attracting and keeping talented 

workers

– improvement of motivation and effectiveness 

of the existing staff 

– increasing the workers’ innovativeness and 

creativity.

The survey carried out in the EU in 2005 indicates 

a broad range of opportunities for the use of diversity 

management4: 

– recruitment, selection of employees, the policy 

of keeping them (almost 90% of answers)

– employees’ development and advances (85%)

– development of leadership and talents management 

(85%)

– the use of strategies (75%)

– politics and procedures (74%)

– employees’ cooperation (68%)

– marketing and communication (35%)

– customer (client) service (32%)

– development of products and services (25%)

– sales (22%)

– reductions, restructuring (20%).

Diversity management requires development of the 

adequate company’s culture and it is closely linked to 

sustainable development.

Management vs. culture
Culture is a set of shared beliefs, values and behav-

ioural patterns, mutual to a particular group of peo-

ple.5 The silent language of culture means mainly 

the differences in the use of space and time orienta-

tion6. On the one hand, they are inspiring, while on 

the other, they may lead to cultural shock manifest-

ing through the sense of being lost and/or threatened. 

National culture and organizational culture have a sig-

nifi cant impact on possibility to use various models 

of diversity management.

According to G.C. Avery, when analysing various 

approaches to management, the four basic manage-

ment styles closely related to leadership styles may be 

specifi ed. The table 1 illustrates connections between 

the styles of management and leadership styles. Mov-

ing towards the bottom of the table it is obvious that 

employees’ participation in decision-making is increas-

ing, alongside their responsibility for these decisions. 

The lowest adaptability to the changing environment 

characterizes classical organization, while the highest 

– organic. 

Table 1.  Four main styles 
of decision making connected 
to management paradigms 

Styles Decision making 
process

Decision 
maker Paradigm

Authori-
tarian 

Leader makes decision 
mainly independently Leader Classical

Consulta-
tional

Leader consults partic-
ular subordinates Leader Transac-

tional
Based on 
consen-
sus 

Involvement of the 
whole group, working 
out the consensus

Leader Visionary

Based on 
reciprocal 
arrange-
ments

The right to make de-
cision is granted to 
a group or particular 
subordinates

Group Organic 

Source: G.C. Avery, Leadership in organization, PWE, Warsaw 2009, 

p. 70.

The way of using language in communication may 

vary signifi cantly depending on culture. On the basis 

of this, the anthropologist E.T. Hall defi ned two kind 

of cultures: low-context ones for whose representa-

tives it is important to use a verbal message in order to 

understand their intentions, and high-context ones for 

whom the nonverbal message based also on relations 

and references to the past is more important. Among 

the former are western cultures, whereas Asian, Mid-

dle East, Latin and South American countries belong 

to the area of high-context cultures. Then, R.R. Geste-

land divided cultural models of business behaviours 

into pro-partnership ones (relationship-focus) and pro-

transactional (deal-focus). The key factor in the former 

ones is focusing on human relationships as the base for 

business, and participation in a given group of acquaint-

ances as the key to success (among others Arab, Latin 

American, and most Asian countries). Whereas in the 

latter ones, business can be done with different peo-

ple, even total strangers (Northern Europe, Northern 

America, Australia, New Zealand).7 In the Author’s 

opinion, the mentioned divisions are overlaid with 

a specifi c cohesive factor of social ties – trust. Knowl-
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edge of the basic cultural codes constitutes the key fac-

tor “softening” the effect of cultural shock.

Another element signifi cantly differentiating par-

ticular cultures is the use of space in order to commu-

nicate. The above-mentioned issues are the subjects 

of proxemics. The issues include: 

1. the principles of building a personal space and 

maintaining appropriate distance during communi-

cation, characteristic for different cultures, as well 

as the place where a given person was brought up 

(rural, urban areas) or family relationships (for close 

relatives, of a low level of hierarchization of rela-

tionships this distance is smaller), 

2. internal and external architecture which facilitates 

collective work or establishes conditions for individ-

ual work. 

Namely, in Japan organization of space may play 

different roles depending on its light, more symbolic 

than formal arrangement. At night, the guest-room 

is changed into a few bedrooms after dividing it with 

paper partitions; when a manager whose work station 

is situated in the so-called cubicle in the open space 

wants to work alone, they place a bamboo stick next 

to their cubicle and in this symbolic way “shut them-

selves” from the others8. 

The illustration below presents the organization 

of a common space – the meeting place. On the left 

side, there is presented a very innovative arrange-

ment which aim is creating a rather cameral atmos-

phere, on the right – classical, most often used room 

arrangement.

The approach to time constitutes another element 

dividing particular cultures into monochronic ones 

where time is perceived as sequences and polychronic 

ones where time is a secondary factor in respect to 

relationship development. Generally, Western and 

American cultures are largely determined by the 

course of time; its violation (unpunctuality, dealing 

with different matters at the same time) is perceives 

as uncivil. 

Religion as an important factor determining cul-

tural boundaries sets also the rules learning of which 

allow better navigation through business. Regardless 

the decreasing signifi cance of religion in the contem-

porary world, some principles have already “perme-

ated” secular life, while in some societies they still 

determine the rhythm of life and paid work9. 

A written contract is perceived in many countries 

as binding; however, in some Asian countries, e.g. 

w China, a written contract is only the beginning 

of changes that take place in the course of both par-

ties cooperation. The English law recognizes gentle-

men’s agreement that means that if the parties settle 

a deal regarding particular solutions in a non-verbal 

way, this agreement is binding. Similar situation is 

observed in case of Islamic countries, where expect-

ing to have a given word confi rmed by a written con-

tract may be considered as offensive. 

Values perceived in particular 
cultures – cultural models 

The subject literature presents several cultural 

models, which allow aggregation of particular cultures 

in pursuit of management principles. However, such 

classifi cations should be approached with due consid-

eration, as they may consolidate the already deeply 

rooted stereotypes. On the other hand, they may be 

useful in a search for motivational tools in the socie-

ties representing various cultures. 

According to the Hofstede’s model10, national cul-

tures are viewed through the prism of fi ve dimen-

sions: 

1. Power distance, which mainly deals with observ-

ance of hierarchy principles; in the cultures with 

low power distance, i.e. fl at organizational structure, 
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relations between the leaders and subordinates are 

more informal (consultational management), there 

are more visible attempts at egalitarianism. In 

turn, a low level of formal differentiation facilitates, 

according to the social capital theory, creativity and 

innovativeness, as well as economic development. 

It manifests with lack of huge “pay gaps” therefore 

lower income differentiation. It may be assumed 

that such situation creates enterprises employing 

“experts”, i.e. people with high competences and 

skilled in global analysis. In turn, cultures with 

high power distance are based on hierarchy, which 

favours authoritarian and classical leadership.

2. Uncertainty avoidance; simplifying somehow, it 

may be admitted, that culture accepting high level 

of uncertainty favours introduction of changes, it 

also establishes rather fl exible operational frame-

work; from the point of view of management it 

translates into a visionary or even organic leader-

ship model; in turn, cultures preferring high level 

of uncertainty avoidance are based on rules, regu-

lations and standardisation, which allow high pre-

dictability of everyday activities. 

3. Individualism/collectivism: this dimension allows 

assessment whether (and to what degree) partic-

ular cultures concentrate on teamwork and value 

it as the way to fi nd solutions, or prefer individu-

alism. Managers in collectivist cultures are more 

inclined towards developing teams, because in the 

companies where collective work is the core of cul-

ture the workers are more inclined towards acting 

as a group.

4. Masculinity/femininity: masculine cultures value 

assertiveness, competitiveness and ambition to 

a greater extent, while feminine cultures prefer 

cooperation and good relationships at work.

5. Attitude to time, meaning a degree of interest in 

operating within the real time or thinking about 

the future.

Thus, for example Japan is a masculine culture 

country, characterized with concentration on the 

remote future, with culture close to collectivism. The 

Japanese try to avoid uncertainty (which, i.a. means 

employment stability), while their distance to power 

is on a medium level. Following the above model, we 

may characterize other countries. 

A slightly different approach based on two dimen-

sions, fi rst of which are human relationships, while the 

second concerns attitudes towards time and environ-

ment, is represented by F. Trompenaars11. He indi-

cates fi ve main differences between cultures, based 

on relations: 

– universalism versus particularism, i.e. adjustment 

to the rules and principles obligatory in a given 

culture (either accepting the rules or more fl exible 

approach to the rules)

– individualism versus collectivism (communitari-

anism) (individual freedom and responsibilities in 

mutual relations or focusing on common interest 

and reaching consensus)

– neutral versus affective relationships; level of show-

ing emotions in mutual contacts; in case of some 

cultures, for example, in Japan keeping a distance 

and objectivity are most important, while showing 

emotions is perceived as tactless;

– specifi c versus diffuse cultures, it refers somehow 

to the previous dimension; it indicates the depth 

of relationships or their superfi ciality;

– achievements versus ascription (achievements vs. 

assigned attributes); it indicates the way to reach 

a particular position in the society 

In turn, depending on the attitude towards time, 

Trompenaars contrasts time perceived as a sequence 

with time viewed as synchronisation and divides cul-

tures into sequential ones where time is treated as 

a straight line sequence of events and synchronic ones 

that treat time as a circle, fusing the past, present 

and future. The attitude to environment is related to 

self-perception of the individuals either as controllers 

of environment, which is used as the mean for achiev-

ing their own goals (inward directed cultures), or as 

parts of nature (outward directed cultures). The care 

of environment is also one of signifi cant factors of sus-

tainable development.

The role of a leader in 
managing diversity

The presented above cultural divisions point out 

the threats, as well as the chances respective to the 

management in the culturally diversifi ed world. Based 

on them we may draw a conclusion that management 

theories cannot be applied in a universal way, as the 

means that proved to be effective in case of one com-

pany may not be appreciated in another. In the light 

of the most advanced theories, maintaining the com-

pany values over the long-term means taking care 

of non-material assets to a much larger extent that in 

the past. These assets comprise people, their knowl-

edge, competences, commitment and motivation. 

From the managers’ point of view, such key factor 

becomes leadership understood in a broad sense. 

The role of leadership in the complex and increas-

ingly less stable environment is becoming more impor-

tant. Therefore, the managers’ role is changing sig-

nifi cantly. A useful tool for developing this new role is 

the chaos theory12, which puts the stress on the order 

rooted in the very nature of the system – universal 

behaviour of similar systems. In consequence, each 

organization aiming at developing culture of innova-

tiveness, should head for chaos. However, too much 

chaos also poses a threat to the organization function-
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ing. Therefore, it is necessary to seek such state of bal-

ance that allows existence of some state of “order” as 

well as “disorder”. Too much order may lead to weak-

ening of the system fl exibility, therefore to reduction 

of its adaptive abilities. Cultural diversity may lead to 

creation of chaos, which is connected to low predict-

ability of synergy, resulting from work in culturally 

diversifi ed teams. One should also include the nega-

tive aspect of introduction of diversity into the organi-

zation of high level of hierarchization and obligatory 

standards, i.e. the enterprise that is not prepared for 

acceptation of a new “alien” structure. In such case, 

the effect may be a “rejection” and even tighter isola-

tion of the organization. Therefore, for managers it is 

important to aim rather at lowering the level of con-

trolling instead of the usual in such situations tight-

ening control. Weakening the level of control usually 

stimulates “self-regulation” of the system that is an 

organization. However, in order to achieve self-regu-

lation of the system additional conditions are neces-

sary, such as trust and morals (ethics) executed in the 

enterprise. Otherwise, it may lead to destruction of the 

entire system. 

Such situation is currently observed in Poland 

where a dynamic economic growth of the last years 

and almost doubled share of people with tertiary edu-

cation among adult population during the last two dec-

ades is not accompanied by a growth in social capi-

tal13. The ties between people and their cooperative 

ability are the substance of the social capital nature. 

Among measurements of social capital are mentioned 

the level of trust, corruption, social activity, i.a. meas-

ured with participation in social organizations, density 

of the informal social networks. The trust in the insti-

tutions is measured each year by the Eurobarometer 

surveys. Since the Accession of Poland to the Euro-

pean Union, we have been holding the last places in 

this survey. The trust in institutions translates into the 

trust in other people, including business partners as 

well as leaders – managers in organizations. 

A low level of trust generates high transactional 

costs caused by a necessity to establish broadly meant 

controlling institutions. Management based on control 

generates high transactional costs also in organiza-

tions. When analysing the reasons for such low posi-

tion of Poland in the ranking of “trust in institutions” 

it is worth to take notice of the construction of the 

legal infrastructure in Poland. It is based on the prin-

ciple of lack of trust in the public. Citizens should 

prove their compliance with the law, as the assumed 

principle is the treatment of all “citizens” as potential 

criminals. Therefore, it does not assume honesty as 

the fundament for developing legal and fi nancial sys-

tems. This has serious consequences not only for the 

systems of fi nancial instruments, but also for moral-

ity and trust in the state. Finally, it not only leads to 

development of controlling systems, which usually 

trace criminal offences of little signifi cance, but also 

to further erosion of trust in the state, because cor-

ruption and nepotism are not treated as the factors 

harmful for developing democratic society14.

After reaching a certain level of society wealth, 

human capital ceases to play such a signifi cant role 

(for Poland the threshold is a level of 8-10 thousand zł 

per person), whereas the key determinant of growth 

becomes social capital. Seclusion in local groups, 

therefore erecting high entrance barriers to local com-

munities, becomes a signifi cant factor hindering fur-

ther development. The stronger are the ties within 

a group, the weaker is creativity and tolerance, and 

the tendency towards establishing ties with custom-

ers (clients) or co-operators not belonging to a par-

ticular group. The benefi ts generated by social capi-

tal were presented by D. Halpern15. Trust and ties 

that it facilitates allow better circulation of informa-

tion and stronger inclination to share it. In addition, 

transactional costs are declining, because a deal may 

be concluded “on the spot” without having to include 

provisions and other conditions that create additional 

system of securities but also require control. At the 

same time, positive relations with others make us 

more inclined towards investment in the common 

good. 

In uncertain situation, the managers are advised to 

“surf the wave” instead attempting to create control-

ling tools. In such environment, a leader tries only to 

determine general direction for the future, which will 

be subject to corrections depending on environment. 

In the traditional, stabile situation leaders attempt to 

organize the staff and internal processes subordinat-

ing them to realization of the vision. They assumed 

that rational actions had a deciding impact on the 

organization’s future. The results are failed realiza-

tions of visions and   changes of leaders. Some leaders 

are believed to be better suited for maintaining the 

enterprise during the peaceful times, while others are 

perceived as the ones taught to operate under crisis. 

However, such distinction does not seem to be justi-

fi ed, as changeability of environment enforces perma-

nent acting  “in crisis”. Therefore, these skills turn out 

to be the most valuable.

The signifi cant problem is matching the “leader-

ship” vision and the notion of the group – the enter-

prise labour force. Enterprises with traditional cul-

ture, managed autocratically therefore according to 

the classical and transactional paradigms16 will be less 

susceptible to the visionary or organic leadership. The 

organizational structure of an enterprise may signifi -

cantly facilitate identifi cation of culture and the com-

pany’s adaptability to changes. High level of hierar-

chization, i.e. high power distance according to the 

Hofstede’s classifi cation implies application of the clas-

33



sical management style and similar leadership. Most 

often innovativeness is the factor that “imprints” itself 

on the enterprise organizational structure and creates 

environment susceptible to organic management.

It is also worth to consider the key factors infl u-

encing functioning of the global economy, which will 

also allow identifi cation of main risks for enterprises, 

caused by external factors. G. Mulgan believes that 

the shape of the future economy will be determined 

by three factors: ecology, globalization and demogra-

phy17. He anticipates that a new type of capitalism 

will focus more on these factors, as the key ones for 

the further economic development. It will also cause 

transformation of the main role of capitalism: from 

the service receiving into service providing. Thus, 

also the role of the state will change. It will transform 

from guarding (characteristic for neo-liberal currents) 

to supporting developing of new culture based on sus-

tainable development. 

The increasingly more often criticised consumption-

ism, which may be perceived as a symptom of some 

kind of social infantilism, evolves into civic move-

ments (e.g. Slow Food, ecological movements, anti-

globalists) based on similar ideologies and responsi-

bility such as social networking websites. They have 

already been issued proposals to introduce individual 

accounts of carbon dioxide emission, or personal social 

and health accounts. They may constitute basic ele-

ments of the new architecture of the state that takes 

care of risk dispersal, and combines new rights with 

obligations to economize or managing owns accounts 

(increasing the sense of responsibility for undertaken 

activities among the public). 

Therefore, there is created economy based on 

social capital where relations comprise the base for 

operating in the new system. G. Mulgan defi nes it as 

“welfare economy”, although in the Author’s opinion, 

its basic value is not passive “welfare”, but active 

development of social networks, the base for civic 

society. An active environment for developing such 

economy creates “feminine” management style based 

much more than the masculine one on coaching and 

mentoring. Women managers in many situations are 

more effective than their male counterparts. Their 

role and position in the companies operating on the 

Polish market is improving gradually, nevertheless 

their percentage share among the top executive man-

agers is low. Boris Groysberg18 believes that in com-

panies, women – stars perform much better in a new 

job than men who often have problems with adjust-

ment to new structures and organizational culture. 

According to Groysberg, the main reason for this lies 

in a different way of building relations with environ-

ment. Men cope better within the enterprise, women 

with external relationships. These theses were sup-

ported by the marker surveys carried out over a small 

group of people representing well a branch developed 

on the advanced market. There are no such thorough 

studies in Poland19. 

Conclusion
Managing diversity writes well in the search for 

new, more effective tools for coping with the envi-

ronment uncertainty. However, effective utilisation 

of this model requires much better then hitherto 

skills from the leaders. It is possible, that the compe-

tences allowing releasing the synergy of diversity will 

become the key competences of the next post-capital-

ism era. However, the main tissue that allows realiza-

tion of this strategy remains social capital. Contrary 

to what might be considered as logical, a rapid drop 

in social capital follows in the wake of economic crisis. 

Reconstruction of trust and relationships during the 

period of better economic situation will require spe-

cifi c skills from the leaders, both in enterprises, as 

well as in states. 

Referring to the often-discussed problem: whether 

the leadership has gender, the Author does believe 

that most effective are mixed teams with equal rep-

resentation of both genders. Personally, the Author’s 

feels close to the vision of organic leadership, within 

the framework of which decision is made searching for 

the solution regarding different opinions – even very 

contradictory ones. This is the way to create organ-

isms characterized with high adaptive abilities, which 

actually is the core of management in the changeable 

conditions.

The examples of the use of diversity 
management model in enterprises20 

CitiCiti

In the Citi it is believed that diversity of staff facili-

tates obtaining, development and keeping the great-

est talents, increasing creativity, innovativeness and 

fl exibility, development of stronger ties with clients, 

strengthening reputation (choice employer) and adjust-

ment to the global demographic tendencies. It might 

be worth to quote the motto which is the Citi value 

and regards working environment: “Creating working 

environment free from exclusions and fostering respect 

– through training and raising awareness. In our com-

pany, cultural differences are not only respected, but 

above all they are desired. We offer fl exible work 

arrangements, in order to allow our personnel to fi nd 

the adequate equilibrium”. Citi is also preparing for 

the future trends within this range, determined by the 

following elements: increasing signifi cance of faith and 

religion, cross generational team of staff, care, non-tra-
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ditional patterns of work, concentration on fatherhood 

and diversity of services providers.

HRKHRK

The HRK.pl analyses and utilises market tenden-

cies in recruitment and management. Among the key 

phenomena are mentioned: 

– increasing awareness of the organization and man-

agers concerning business profi ts derived from cre-

ating heterogeneous teams; 

– closer cooperation between the Human Resources 

section and “business” inside the organization ; 

– higher maturity of managers in respect to diver-

sity seeking, initiating and acceptance, in order to 

create teams able to operate effectively in various 

market conditions and in changing business envi-

ronment; 

– increasing trust in competences and potential 

of candidates with simultaneous resignation from 

stereotypes. 

Although a still large group of managers is believed 

to make decisions concerning recruitment based on 

intentions to establish homogeneous teams, never-

theless, the recently observed decline of the world’s 

markets may effectively verify such approach as 

infl exible and hindering effective actions targeted 

at effi ciency.
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Discrimination – 
affirmation – diversity

Managing diversity is usually associated with pre-

venting discrimination. Within the framework of the 

“repair action” implementation, there is applied 

assumption concerning the need for equalising chances 

of persons belonging to minority groups, excluded or 

deprived of access to different spheres of social life: 

education, labour market, executing power. In prac-

tice it leads to initiating various affi rmative actions, 

or for example to the introduction of the quota sys-

tem guaranteeing a fi xed number of places at schools, 

universities, in companies, or in parliaments for the 

members of these groups. 

In the end though, affi rmative actions, similarly 

to discrimination itself, always concern individuals: 

it is an individual who is deprived of equal rights and 

individuals are benefi ciaries of the equal chances pro-

grammes. However, managing diversity does not only managing diversity does not only 

mean granting preferences or equalising chances of mean granting preferences or equalising chances of 

individual members of a particular group (although individual members of a particular group (although 

this also happens). this also happens). What really matters is acknowl-

edgment that widely understood diversity increases 

the quality of the whole organization. Therefore, the 

emphasis is shifted from an individual to an organi-

zation or a company, or in a broader sense to the 

society as a whole. At the base of such reasoning 

lies the assumption that diversity itself is a factor 

improving the quality of functioning of a given com-

munity. Thus, managing diversity comprises tak-managing diversity comprises tak-

ing advantage of diversifi ed experience, knowledge, ing advantage of diversifi ed experience, knowledge, 

skills, predispositions, and sensitivity (purely profes-skills, predispositions, and sensitivity (purely profes-

sional, but also cultural) within the entire organiza-sional, but also cultural) within the entire organiza-

tion or company.tion or company.

In the United States, the legal sanctioning of this 

new approach was the precedent ruling of the Supreme 

Court in 2003, in case concerning discrimination dur-

ing the students’ recruitment at the University of Mich-

igan. The University authorities were accused of dis-

crimination against white candidates because of the 

places guaranteed in accordance with the quota system 

to the candidates representing racial minorities. The 

suit was turned down, and as the reason for the sen-

tence the Court decided that the University of Michi-

gan had the right to consider race as one of the criteria 

of students’ recruitment, because the racially diversi-

fi ed environment guarantees better quality of edu-

cation for all students. Therefore, the university and 

the students overall were considered as the main ben-

efi ciaries of diversity, instead of individuals accepted 

according to the quota system. Therefore, the percep-

tion of diversity profi ts in organizations and companies 

shifted from the personal and individual context to col-

lective and common. 

Variety of diversity dimensions
The contents and dynamics of the debate concern-

ing the role of diversity in shaping the quality of social, 

economic and political life were determined by gender 

and race. However, they are not the only dimensions 

of diversity. Currently various other diversity aspect 

are treated equally, such as: ethnic group, nation-

ality, religion, age, disability, sexual preferences, or 

the so-called “black sheep”, i.e. persons excluded 

because of their negative branding, for example his-

tory of serving prison sentence, alcoholism and addic-

tion to drugs, or persons who had a history of psychi-

atric treatment. 

Various aspects of diversity:
� sex/gender
� race/ ethnic group /nationality
� religion
� age
� belonging to sexual minority
� disability 
� “black sheep”

The signifi cance and universality of each of the men-

tioned dimensions is strongly determined by the specif-
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ics of the country where a given company or organiza-

tion operates: cultural, social, demographic and political 

factors. However, notwithstanding the specifi cs of envi-

ronment, each aspect always presents a chance and  aspect always presents a chance and 

poses a challenge for the managers.poses a challenge for the managers.

A chance A chance - as each of these groups brings the wealth 

of different, often unique, experience and knowledge 

to the organization. Among the people with the high-

est educational attainments, the share of minority 

groups is often similar, and sometimes even higher 

than the share typical for “a white man”. Thus, we 

may speak about taking advantage of a larger pool 

of talents. Moreover, the staff diversity offers bet-

ter knowledge of the market, which in turn facilitates 

both: development of the customers and suppliers net-

works, as well as extending the offer of products and 

services. In addition to this, work effectiveness and 

satisfaction of the employees increase, as they per-

ceive their company as open and innovative.

A challenge A challenge – as, fi rstly, each of the mentioned 

groups characterise different requirement as regard 

management, and secondly, each of them is burdened 

with a huge number of prejudices and negative stere-

otypes that in consequence leads to stigmatisation and 

exclusion. On the one hand, it means prejudices and 

stereotypes related to social roles, while on the other 

hand, a peculiar kind of hermetism in treatment of all 

alternative forms of work and employment.

Overwhelming power of stereotypes – example 1
The surveys indicate that advantages of implemen-
tation of fl exible and alternative forms of work or-
ganization and employment are usually greater than 
the costs of their adoption. Moreover, the effi ciency 
of people taking advantage of these solutions is com-
parable, in many cases even higher than the effi cien-
cy of people working in the traditional system.1 Never-
theless, there still lingers a belief that a good worker is 
the one who works full-time and regular hours. Being 
a “full-timer” serves as confi rmation of the employee’s 
commitment and still remains one of the signifi cant cri-
teria applied in decisions concerning promotion and 
evaluation of personnel. 

Sex and genderSex and gender. Biological sex not only classi-

fi es a given individual among the category of men or 

women, but it also determines their social sex (gen-

der): attributes their social and psychological char-

acteristics and roles, associated in a given culture 

with being a man or a woman. This attribution very 

strongly depends on the social norms that defi ne 

behaviours respective for women and for men. Tradi-

tionally, femininity is associated with “soft” attributes, 

such as protectiveness, consideration, submissiveness, 

and pursuit of harmony and concordance, or attention 

to good human relationships. While, masculinity is 

traditionally associated with “hard” attributes: ambi-

tion, aggressiveness, assertiveness, the need for domi-

nance and pursuing material achievements. 

The studies indicate that assuming the traditional 

female and male roles results in particular attitudes 

and behaviours at work and in professional life. In 

case of women it means, for example, lower aspiration 

for economic independence and acceptance of non-

egalitarian relations with others. In case of men it is 

a strong need for domination and achievement. 

Despite the social, customary and demographic 

transformations, as well as changes in both: family 

model and the labour market, the power of gender 

stereotypes and prejudices is overwhelming. A defi -

nition of “male” and “female” is often subconscious, 

therefore it is not questioned and not submitted to 

rational verifi cation. Such strongly rooted percep-

tions of female and male roles are the reason that 

employers, colleagues and subordinates treat gender 

as a determinant of specifi c predispositions, skills, per-

sonality, as well as experience and ambition. 

Even taking into account that women constitute 

almost 50 per cent of the labour force in most econom-

ically advanced countries, the fi rst association with the 

word “worker” or businessman is still a white man. 

A woman on the labour market is still perceived as 

an “alien” “atypical” worker, in some sense a minor-

ity. They still suffer from various discriminatory prac-

tices in many areas, such as for example: recruitment, 

promotion opportunities, earnings, access to training, 

possibility to combine professional responsibilities and 

personal life. 

The barrier of stereotypes and prejudices is in 

a special way hindering women reaching for the top 

executive positions in both: the world of business and 

politics. The data collected in the most recent report 

Damned if You Do, Doomed if You Don’t published 

in 2007 by Catalyst, the well recognized American 

research institute carrying out the studies on the situ-

ation of women on the labour market2, lead to conclu-

sion that a woman can choose between two solutions: 

either she submits to a very strong, specifi cally deter-

mined stereotype of femininity and remains ineffec-

tive in her career related attempts or she will climb to 

the top paying the price of being labelled as “unfemi-

nine” and hard, “masculine”, a “butch woman”. 

In the opinion of over 1200 American leaders in 

the world of business and politics, the behaviours tra-

ditionally associated with femininity, as for example: 

care of human relationships and concern about other 

people, are generally perceived as less effi cient and 

professional, whereas behaviours stereotypically asso-

ciated with masculinity, such as being assertive, ambi-

tious, or focused on goal achievement are treated as 

essential attributes of a leader. In practice, it means 

that women have to choose between being a woman 

and being effective. 
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Overwhelming power of stereotypes – example 2
The result of the Catalyst3 studies indicate that women 
holding top positions fall into a trap of three dilemmas: 
1. How much softness, how much hardness? There is 

still prevailing bipolar perception of women’s behav-
iours: they are thought to be either too soft or too 
hard, never “just right”.

2. Higher expectations, lower pay? Women face higher 
expectations as compared to men although they are 
pay less than men (in the USA women hold about 
15% of the top corporative positions, but they con-
stitute only 6.7% of the best paid managers).

3. Competent versus likable? Women on the top po-
sitions are perceived as competent oror likable, very 
rarely they are considered both competent andand 
likable. 

Race/ethnic group/nationalityRace/ethnic group/nationality. Following the trans-

formations of the racial, ethnic and national structure, 

the role of each of these aspects on the labour mar-

ket has been gradually changing. Racial and national 

diversifi cation of the Polish society has been stead-

ily growing (currently, every 20th child in primary 

schools of the Warsaw’s Central district is of Asian 

origins). Acceptation and appreciation for people who 

are “different” because of their race, ethnic group 

or nationality require mutual recognition, familiari-

sation and redefi nition. In such a way, “alien” and 

“strange” ceases to be dangerous and becomes inter-

esting and inspiring. Also, it is worth to underline that 

many “ethnic” products and services became market 

hits: for example the salsa sauce primarily addressed 

to a narrow group of Latin-Americans has recently 

become the number one sauce in the USA and it 

superseded ketchup that used to hold the unthreat-

ened top position for many years. 

Religion.Religion. Diversifi cation of European religious soci-

eties has been increasing. Respecting religious differ-

ence and different religious practices, guaranteeing fol-

lowers of various religions possibility to celebrate their 

religious holidays are only some of the requirements 

of diversity management. Another, of no lesser impor-

tance issue is combating religious prejudices. Accord-

ing to the results of the Polish public opinion polls, in 

Poland members of different religious denomination 

are still strongly stigmatised and excluded. Whereas, 

similarly as in case of race or nationality, people of dif-

ferent religious denomination may become a valuable 

source of inspiration and knowledge and invaluable 

verifi er of the applied assumptions and axioms. 

Age. Age. According to the OECD report of 2006, Poland 

belongs to a group of countries with the lowest activity 

rate of persons aged 50-65 years. It amounts to less 

than 50%, while in the United States it is 70%, and 

in the OECD countries it is on average over 60%.4 At 

the same time, Poland belongs to a group of countries 

with highest anticipated rate of non-working persons 

aged over 50 per one employed person. According 

to the forecasts, in the year 2050, the ratio of non-

working people aged over 50 to persons economically 

active will grow by over 2.5 times, which will mean 

that there will be on average 1.05 of a non-working 

person at the age over 50 per one employed person 

(the ratio for the USA will be 0.5, while for the OECD 

countries it is 0.7 on average)5.

Contrary to the concept of the “mythologized” old 

age, the elderly persons do not have to be a liability for 

the economy. They may comprise valuable resources 

of cumulated knowledge and experience. Moreover, 

they may represent a signifi cant buying power on 

the market. Managing age means skilfully adjusting 

the forms of employment and working hours to the 

employees’ age. It also means taking the advantage 

of the differences between the young and the old – as 

the former usually have more energy and IT knowl-

edge, while the latter possess more experience and 

practical knowledge, as well as work satisfaction and 

loyalty towards the company. 

Sexual minority. Sexual minority. For the last two decades, the 

European and American labour markets have 

observed a multiple growth in the number of people 

declaring themselves as belonging to sexual minori-

ties. The buying power of this group on the market 

has been increasing and it signifi cantly reformulates 

model of household. All of this requires adjustment 

of the market offer to this group’s needs, as well as 

changing the company’s internal solutions regarding 

employee’s matters, e.g. introducing changes in the 

company’s social packages (taking into account vari-

ous preferences). 

Disability. Disability. The WHO and UN estimates show 

about 650 million of disabled people all over the 

world. Economic activity of these people in Europe 

amounts to about 40%, in the USA it is almost 50%, 

while in Poland it is only 20% and it is one of the low-

est rates in the European Union6. Similarly to the 

case of the elderly, disabled persons do not have to be 

a liability for economy; they may decide of its pow-

erful resources. The key to success is replacing the 

extended system of allowances with occupational acti-

vation. Knowledge, sensitivity, different experience, 

unusual talents and skills offered by this group may 

provide companies with a priceless source of inspira-

tions, innovations and profi ts. 

In 2001, the IBM Company, taking the advantage 

of the knowledge of its disabled workers, introduced 

the programme allowing adjustment of all produced 

by IBM appliances to the needs of disabled people. 

The company’s profi ts due to this project are within 

the range of billion dollars. 
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Overwhelming power of stereotypes – example 3
In January 2008, “Gazeta Wyborcza”7 published the 
article about a disabled young woman in a wheelchair 
seeking in Warsaw a job as a high school teacher 
of Polish. Even her two diplomas, experience gained 
during the scholarship in France, fl uency in foreign lan-
guages, winning the championship of Poland in wheel-
chair dancing championship of Poland and her dream 
of working with the youth, did not make her an interest-
ing candidate for a job. Among over thirty visited high 
schools, only in two she was treated seriously and in-
vited for an interview. In all other schools they treat her 
perfunctorily and were not even interested in her pro-
fessional qualifi cations. The sight of a wheelchair or 
mentioning during the telephone conversation that she 
“is in the wheelchair” was confusing and it usually end-
ed the interview. 
Each of these schools lost its chance for extending the 
teaching staff by a teacher with passion, high qualifi ca-
tions and unusual scope of accumulated experience. 
The chance was lost for a school and also for the stu-
dents. None of theses schools’ principals dared to take 
on the challenge. 

The black sheep. The black sheep. The group that stirs particularly 

strong negative reactions in society comprise persons 

with the history of criminal offence, addictions, or 

some diseases (e.g. prison sentence, addiction to alco-

hol or drugs or psychiatric treatment). This group is 

strongly stigmatised and excluded, but contrary to 

appearances it does not have to be only a great chal-

lenge for the employers – it may also create a great 

chance. “Black sheep” are often people who charac-

terise with unusual creativity (for example: Merton’s 

“deviant-innovators”8), strength of character (effective 

fi ght against addiction), or sensitivity. 

Each of the mentioned groups has faced differ-

ent problems; however some of them are the same. 

There are also people whose stigmatising is multiplied 

by their simultaneous belonging to a few groups. It 

is not diffi cult to imagine a disabled, black, Muslim 

woman. Moreover, not all branding is unambiguously 

negative, however, they always carry specifi c char-

acteristics and specifi c management requirements. 

Managing diversity means taking advantage of all 

various experience, diverse knowledge, skills, pre-

dispositions and sensitivity in the entire organization 

or company.

Variety of diversity paradigms 
The examples of the companies that have been 

successfully applying diversity management for many 

years usually come from the United States. A long his-

tory of the struggle for equal rights for women and rep-

resentatives of non-white races, feminist movements, 

affi rmative actions and other forms of combating ine-

qualities resulted not only with the dictate of political 

correctness, but also appreciation of the advantages 

of diversity in the place of work. 

Nevertheless, the approach to the issue of diver-

sity in business companies is not homogeneous. David 

A. Thomas and Robin J. Ely defi ne three diversity 

paradigms, indicating that only the last one allows 

taking full advantage of diversity benefi ts9. 

Assimilation paradigm.Assimilation paradigm. Diversity management in 

its simplest meaning is understood as carrying out 

the company’s recruitment policy in such a way that 

ensures among the employed a possible large number 

of people belonging to minority groups or groups 

discriminated against. Such approach to managing 

diversity is defi ned as assimilation paradigm, some-

times also as fairness paradigm. On the one hand, 

this approach is about achieving the right quanti-

tative proportion of each group, while on the other 

hand it is targeted at their complete assimilation. 

The companies operating in compliance with assimi-

lation paradigm carry out mentoring, training, voca-

tional counselling, and programmes aimed at cultural 

differences. However, effi ciency evaluation of these 

programmes depends mainly on achievement of the 

company’s goals concerning the structure and sta-

bility of its staff rather than on the degree to which 

members of a particular group will be able to use 

their personal experience and their “difference” to 

improve functioning of the entire organization and 

increasing its effectiveness. Notwithstanding the fact 

that the labour force becomes more heterogeneous, 

the approach to work, the way of performing work, 

and all organizational culture of the company stay 

unchanged. 

Within assimilation paradigm the company oper-

ates as if despite diversity all people were exactly the 

same. It may be compared to the strategy of gender, 

racial or religious neutrality, i.e. the so-called blind-

ness for any aspect of diversity. The company pro-

motes the  “one righteous” type of behaviours. The 

imperative of equal treatment is strengthened with 

harmony imperative. It leads to the situation when 

the differences become “imperceptible”, while their 

potential remains entirely unutilised. The company 

loses opportunity to learn and develop new perspec-

tives, strategies, and markets and practices that might 

be “taught” by its diversifi ed personnel 

Variety paradigm. Variety paradigm. Contrary to the assimilation 

paradigm that assumes supporting diversity in regard 

to numbers, but imposing qualitative unifi cation, the 

variety paradigm embraces diversity acceptation and 

celebration. The logic of such approach derives from 

the observation of the structural changes on the mar-

ket. The company tries to adjust its organizational 

structure regarding diversity dimensions to the struc-

ture of the customers’, co-operators’ and suppliers 

market. Particular segments of the market are dealt 
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with by adequately “diversifi ed” marketing, research 

and development (R&D) or recruitment units. The 

strength of such approach lies in powerful and clear 

economic motivation, opportunity to gain the advan-

tage over competitors and create opportunities for 

professional career of minority groups. However, its 

weakness lies in limiting diversity management to 

maintenance of market niches and “pigeonholing” 

particular minority groups to strictly specifi ed seg-

ments, types of products or services. Lack of a deep-

ened analysis of cultural differences: various expe-

riences, skills and attitudes deprives the company 

of the opportunity to understand their nature and 

how they could be used for the advantage of the 

entire company instead of only narrowly specialised 

sections. 

Integration paradigm. Integration paradigm. Integration paradigm com-

bines all positives of assimilation and variety para-

digms, i.e. promoting equal chances and apprecia-

tion of specifi c cultural differences, but it additionally 

stresses the role of internalisation of diversifi ed values 

in the whole organization. Dominating motive of this 

paradigm is integration of employees and values on 

each possible level and within each sphere of the com-

pany’s activity. This approach assumes that thanks 

to diverse values the company improves, it gains the 

upper hand over the competition and achieves better 

economic results. 

A dominating motive in assimilation paradigm is 

overlooking the differences – prevailing is the need for 

harmony and unifi cation. In turn, in the variety para-

digm the approach to the difference is unidirectional 

and limited to one particular branch, product or serv-

ices. Integration paradigm allows taking full advan-

tage of diversity potential. All employees in the com-

pany have the sense of belonging to the same team 

and contributing their unique experience, skills and 

knowledge. In this way diversity becomes a valuable 

asset instead of becoming a problem. 

1 See: Reports Families and Work Institute: “2005 National 

Study of Employers”, “When Work Works” (2007) 

www.familiesandwork.org.
2 The Double-Bind Dilemma for Women In Leadership: Damned if 

You Do, Doomed if You Don’t, Catalyst, 2007. www.catalyst.org.
3 Worked out on the basis of : ibidem, p. 6.
4 Live Longer, Work Longer, OECD Report 2006, p. 29.
5 Ibidem, 19.
6 Transforming Disability into Ability, OECD Report, 2003, p. 35.
7 B. Aksamit, Gdzie się pchasz na tym wózku, „Gazeta Wyborcza”, 

11 stycznia 2008, s.14.
8 R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna [Social The-

ory and Social Structure], Warsaw, PWN, 1982, p. 239. 
9 D.A. Thomas, R.J. Ely, Making Differences Matter, “Harvard 

Business Review”, September-October 1996. 
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Introduction
In Poland, women constitute 45% of the total 

number of the employed. A similar situation is observed 

in most European Union countries. Therefore, it may 

be said that the contemporary place of work is diver-

sifi ed by gender. Economic activity of women has 

been permanently embedded into the public sphere, 

and it is diffi cult to believe that only 50 years ago the 

situation was different, i.e. much fewer women were 

employed. Despite the fact that most employers pre-

fer men, and the workplace is still oriented on white, 

fi t (not disabled) and young males, increasingly more 

companies takes on the challenges aimed at diversity 

and equality, and therefore establishing equal chances 

for members of both sexes.

 Is the Polish labour market a place of fully imple-

mented equality or are there still observed cases of dis-

crimination against women? Why is diversity, includ-

ing gender diversity, so important for a company? 

The answers for these questions comprise the subject 

of this study analysis. The presented below refl ections 

constitute a voice in the debate concerning managing 

diversity, which was initiated in Poland by the project 

Gender Index carried out within the framework of the 

Community Initiative EQUAL in the years 2004–

2008. Its objective was elaboration of the innovative 

indicator of equal treatment of women and men in 

the workplace. The results of the studies carried out 

within the framework of the Gender Index project 

are presented in this paper in order to illustrate the 

observance of equal treatment of women and men in 

the enterprises operating on the Polish market. 

The presented comments concentrate on gender 

diversity. However, we should remember that staff 

diversity must not be analysed only in the gender con-

text. Other socio-demographic determinants should be 

also taken into account. Moreover, managing diversity 

is not only limited to provision of equal chances for all 

employed persons, but – which is much more diffi cult 

– it consists in such motivation of labour resources that 

appreciates differences and acknowledges similarities 

and brings out the new quality determining the com-

pany’s competitive advantage from both of them. 

Gender lies at the core 
of diversity, but …

Women comprise a half of the population in almost 

all societies – 52% in Poland (the Central Statistical 

Offi ce – CSO data). Women more often than men 

participate in education on various levels. The CSO 

data indicate that in the years 1990-2005, the number 

of women participating in tertiary education increased 

fi ve times, while the number of men increased four 

times1. In the academic year 2005/2006 women con-

stituted 57% among tertiary students and 65% among 

graduates, 68% among the post-graduate students 

and almost a half among the students of doctorate 

studies. Employed women are better educated than 

working men, which means that women more often 

than men have secondary or tertiary education. Nev-

ertheless, on decision-making positions both: in busi-

ness and politics, the number of women is decidedly 

lower than the number of men. For example, in Sejm 

in the present term of offi ce (2007-2011), women con-

stitute 20%; in the Senat – 8%; there are 5 women 

per 18 ministers, i.e. 28% in government. The share 

of women holding managerial positions comprised 

36%, however, among directors and presidents of the 

companies women constituted only 3%.

Women constitute the majority of people employed Women constitute the majority of people employed 

in public sector – 58% as compared to 42% of menin public sector – 58% as compared to 42% of men, 

while men dominate (60%) in private sector. Among Among 

the self-employed, women comprise 35%the self-employed, women comprise 35%, while in the 

category of unpaid family workers women are domi-

nant constituting 62%2. 

The signifi cant changes have taken place within 

the space of the last few years in the number of the 

employed in particular divisions (sections) of economy 

Ewa Lisowska
Warsaw School of Economics
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– the share of women employed in the fi nancial sec-

tor and in hotels and catering has increased, while it 

has decreased in trade sector – the section dominated 

by women at the beginning of the nineties (their per-

centage share decreased from 70% in 1990 to 53% 

in 2007). Simultaneously, there have been observed 

among women a growing interest in typically male 

jobs – in the police, transport - as bus or tram drivers, 

fi shing and fi sheries or construction. Nevertheless, we we 

still observe labour market segregation and division still observe labour market segregation and division 

into feminised occupations and branches into feminised occupations and branches (education, 

health care and social welfare, fi nancial intermedia-

tion and hotels and restaurants) and male dominant and male dominant 

ones ones (construction, mining, transport, energy). The 

studies indicate that it is easier for men to exist in 

female occupations than for women in male occu-

pations3. The former receive acceptation and assist-

ance from the female environment into which they 

came and they advance easily, the latter are treated 

as strangers, isolated and excluded from male social 

networks, their advance is hindered.

Following the Poland’s accession into the Euro-

pean Union, the Polish law adopted the detailed pro-

visions prohibiting gender related discrimination. 

Defi nitions of discrimination, sexual harassment and 

mobbing were included in the Labour Code, as well 

as the provision obliging  each employer to develop 

discrimination-free working environment. Prohibi-

tion on discrimination includes access to employment, 

training, promotion and pay. Employers are obliged 

to prevent mobbing and sexual harassment in the 

place of work. The law allows equalizing privileges, 

i.e. quotas or parities in appointing managerial posi-

tions (which should be in the fi rst order applied by the 

public administration), or the positive discrimination 

in cases when the place of work is female- or male-

dominated. In practice, manifestations of discrimina-In practice, manifestations of discrimina-

tion against women are still observedtion against women are still observed. 

Discrimination against women is manifested even 

on the stage of recruitment when male candidates 

are preferred. In case of women better education 

and higher qualifi cations are required, women are 

asked additional questions about their family status 

(see Fig. 1) or pregnancy. Sometimes they are force 

to make a statement that they will not decide to have 

a child within a determined period4. The smaller 

number of job offers addressed directly to women and 

the employers’ tendency towards employing men are 

the reasons that women dominate among the long-

term unemployed. 

Another manifestation of discrimination against 

women are evident disproportions in earnings received 

by women and men, including also the pay on the 

same positions. According to Henryk Domański, 

lower remuneration of women is “a universally known 

phenomenon” and one of these sociological, which 

“surprise with their universalism”5. The differences 

between female and male remuneration are still 

observed in all European Union countries although 

they are currently lower than fi fteen or twenty years 

ago6. The ratios of average female earnings to aver-

age earnings of men stayed in Poland on the level 
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Figure 1.  The matters that candidates to work are asked for (data for Poland)
Source: The IPiSS survey, 2000. See: B. Balcerzak-Paradowska (ed.), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999 [Women 

and men on the labour market. The reality of the years 1990-1999], IPiSS, Warsaw 2001, p.123. 
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of 79% in 1989, 76% in 1995, 80% in 1998 and 82% 

in 2001 and 2006 7. 

Pay disproportions are evident in each occupational 

group, including also managers (see tab. 1).

Table 1.  The ratio of the average female 
earnings to the average male 
earnings by occupational 
groups in Poland, 2006 (in %)

Occupational group

The share 
of women 
in the total 

number of the 
employed 

Percentage share 
of average women’s 
earnings in men’s 

earnings 

Total 44.9 82.2
Legislators, senior 
offi cials and man-
agers 

35.4 69.6

Professionals (in-
cluding teachers and 
doctors)

64.6 74.9

Technicians and as-
sociate professionals 55.6 79.8

Clerks 65.9 96.3
Service workers and 
shop and
market sales workers 

66.3 84.1

Skilled agricultural 
and fi shery workers 45.3 87.0

Plant and machine 
operators and as-
semblers 

14.4 79.3

Elementary occupa-
tions 55.9 84.9

Source: own calculations based on: Structure of wages and salaries by 

occupations in October 2006, op. cit., p. 17 and Labour Force Survey in 

Poland, IV quarter 2008, series: Information and Statistical Papers, CSO, 

Warsaw 2008, p. 153.

The share of women among managers (35%) in 

Poland is one of the highest in the European Union 

– similar rates are observed only for Great Britain, 

Lithuania, France and Hungary. It may be concluded 

that glass ceiling does not exist anymore in case of the 

lowest positions at work, it is relatively thin and easy 

to break in case of intermediate level, nevertheless the 

hindered access of women to the higher and top man-

agerial positions still poses the problem to be solved 

– among the general directors and company presidents 

women are an exception.

Equality policy in the companies 
operating on the Polish market

The situation in respect to equal treatment 

of women and men in the place of work was recog-

nized following the research carried out in 2006 and 

2007 within the framework of the Gender Index. 

Project. In 2006, the research covered 52 companies 

that submitted their access to the competition Equal 

Chances Company, and in those companies - 101 

female/male directors and 4108 female/male employ-

ees. In 2007, the number of the surveyed companies 

amounted to 100, while the number of the interviewed 

female/male workers was 7447.

The objective of the competition Equal Chances 

Company was fi nding companies conducting the best 

equal rights policy, i.e. companies that not only comply 

with the obligatory discrimination regulations, but also 

offer unique solutions facilitation gender diversity and 

professional development of women and men, ensure 

equal pay on the same or similar positions, facilitate 

combining occupational and family roles, make work-

ing environment a place free from sexual harassment 

and mobbing. 

Results of the carried out surveys confi rmed8, that 

the European standard regarding equal treatment 

of women and men in the workplace is still strug-

gling to fi nd its way to the Polish companies. The 

situation is already quite positive in some areas, e.g. 

companies usually comply with law in regard to pro-

tection of pregnant women and protection of persons 

on maternity leaves and (less often) child-care leaves 

against dismissal, but there is still a lot to do in other 

areas, e.g. in the area of access to promotion, recon-

ciliation of professional and family responsibilities, job 

recruitment. 

As regard recruitment, the general rule is appli-

ance of male forms in job advertisements. For exam-

ple the word “candidate” for a particular position is 

used, which considering the specifi cs of the Polish lan-

guage suggest a man, instead of “male or female can-

didate” or “persons employed on this position”. The 

names of occupations usually have male forms, even 

when  female forms are in general use (it concerns, 

i.a. a bookkeeper and sales assistant, which in Polish 

have both: male and female forms). Only 9 (7%) per 

131 of the analysed advertisements could be accepted 

as exemplary. During job interviews, women much 

more often than men are asked about their family 

situation (the number of children, procreative plans 

or childcare arrangements), while men are more often 

than women asked about their availability and readi-

ness to work overtime. It indicates the stereotypical 

perception of male and female candidates for work by 

the employers. 

Remuneration of women was lower than remuner-

ation of men; however, the pay gaps were lower than 

the country’s averages both: in respect to managerial 

positions and the rank and fi le. The situation within 

this area was better in small and medium companies 

than in large corporations. Only 28% of the compa-

nies participating in the competition carry out moni-
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toring of female and male earnings on particular posi-

tions. It is more often maintained by large companies 

(48% carries out monitoring) than small and medium 

ones (19%). 

Women irrespective of their age, education, or the 

number of children, less often than men participate 

in training fi nanced by their companies. Women are 

less often represented among the managerial positions 

of the higher and top executive level, even in the com-

panies that characterise with a high level of femini-

sation (women work, while men rule). Only few com-

panies adopted programmes targeted at promoting 

women for managerial positions, particularly the top 

executive ones. 

The solutions facilitating reconciliation between 

family and work responsibilities were observed in 27% 

small and medium companies and in 72% of the large 

fi rms. The most often they were applied in a form 

of subsidising children’s recreation (holiday) (applied 

in 21% small and medium companies and in 66% 

large ones). Neither of the enterprises participating in 

the research maintained company créche or kinder-

garten, only few of them co-fi nanced the costs of pre-

school care or education of children (usually learning 

foreign languages). Solutions such as: extended paid 

maternity leave, paying for a childminder during the 

mother’s business trip, special place/room for par-

ents with children (for nursing), or the room where 

in case of emergency, a child may be left under the 

professional care are solutions adopted only sporadi-

cally. Whereas, quite popular practice in companies 

is fi nancing recreation and sports activities: 72% 

large companies and 41% small and medium enter-

prises. The conclusion is that the companies take care 

of the good health condition of their female and male 

employees, as currently  employers are aware that it 

translates into higher effi ciency. However, they are 

as yet not aware that providing their female/male 

employees with the aid in combining work and fam-

ily responsibilities has also an impact on the company 

fi nancial results (if employed persons feel secure, they 

work better, they are loyal to his/her company and 

stay longer).

The signifi cant conclusion drawn from the research 

is the fact that many enterprises still do not com-

ply with the Article 941 of the Labour Code, which 

obliges employers to inform female and male employ-

ees that company obeys the rule of equal treatment, 

counteracts discrimination, sexual harassment and 

mobbing. Employers may choose the way of inform-

ing their employees: through carrying out internal 

training, including the information concerning pro-

hibition on discrimination and procedures applied in 

case of its breaking in the company’s code available 

to each employee or its publication in the Intranet. 

More often, these standards are fulfi lled by large com-

panies (e.g. 69% among the companies participating 

in the competition had the adequate provision in the 

internal statute, while it was 36% small and medium 

ones). European standards also oblige companies to 

appointing a person (female/male specialist for equal 

rights) responsible for observance of the principle 

of equal treatment of the employed in respect to gen-

der and combating discrimination. The ombudsman 

was appointed in 71% of small and medium ones and 

in 62% of large companies. However, most often, as it 

might be expected, it was a person representing HR 

section, instead of a separate organizational unit – this 

was indicated by 27% of small and medium compa-

nies and 55% of the large ones. 

The analysis of the results of the studies carried 

out within the framework of the competition Equal 

Chance Competition leads to the conclusion that 

equal treatment of women and men in the workplace 

is rather a myth than a fact. The main obstacle hin-

dering the way to respecting equality and diversity is 

a traditional approach of the employers towards per-

ception of women and men as employees. It is also 

lack of knowledge and ignorance of the obligatory 

regulations within this area after accession of Poland 

to the European Union. Finally, it is the cost of imple-

mentation of some solutions, particularly signifi cant 

in case of small and medium companies. However, 

considering a signifi cant share of companies that can 

afford sponsoring recreational and sports activities for 

their rank and fi le, one may doubt whether in reality 

the fi nancial factor does not play a secondary role to 

the cultural one.

The Equal Chance Company competition con-

tributed to popularisation of the knowledge concern-

ing the standards of equality in the place of work, 

as each company participating in the competition 

received individual report containing the analysis 

of its own situation. Learning about the standards 

facilitates their implementation, which is confi rmed 

for example by the higher number of exemplary job 

advertisement presented for the analysis in the sec-

ond issue of the competition than in the fi rst one. 

Moreover, the awareness of the fact that diversity 

pays off, because it increases the possibility of staff 

recruitment (women are well educated and talented) 

decreases fl uctuation and absenteeism, plays a signifi -

cant role in improving the company’s external image, 

increases creativity and innovativeness of the labour 

resources, it also enables better reaction to the cus-

tomers’ needs, is still only slightly popularised among 

the Polish employers.

Conclusion
Gender diversity is the fact in employment. How-

ever, not all companies have introduced equal treat-
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ment of women and men as a norm. The mechanisms 

of controlling and monitoring the situation in the work-

place by the state bodies, e.g. Labour Inspectorate, 

the Offi ce for Equality or the Ministry of Labour are 

not effective. As yet, the attempts at eliminating dis-

crimination in the area of access to employment and 

in the place of work have not been successful – there 

are often cases when female candidates for a job are 

asked questions concerning their family status, includ-

ing the number and age of children, as well as ques-

tions about organization of childcare when a woman is 

at work. Therefore, it is much more diffi cult for women 

to fi nd their fi rst job, they also fi nd leaving unem-

ployment much more diffi cult than men. There are 

too often observed cases of sexual harassment in the 

workplace, while the employers pay too little atten-

tion to prevention of this negative phenomenon – there 

is lack of internal training and procedures of action 

in situation when there are observed cases of sexual 

harassment. Employed women participate in training 

and are promoted much less often than men; there is 

a tendency towards professional segregation and lower 

pay for women even for work of the same value. For 

instance: in 2006, average monthly gross earnings 

of a female nurse in the public sector amounted to 

2284 PLN, while the (male) driver’s – 2521 PLN; in 

the public sector more than a nurse earned an (male) 

electrician (3064 PLN) and blacksmith (2649 PLN). 

The salary of a female teacher in lover-secondary and 

secondary school amounted to 2710 PLN, i.e. slightly 

more than earnings of a blacksmith and a driver, but 

less than the electrician’s pay, not mentioning the min-

er’s one (4606 PLN)9.

There are still many things that should be done 

regarding solutions facilitating reconciliation between 

professional responsibilities and private life. Neither 

the government’s actions initiated within the scope 

of social policy, nor the employers’ attempts in this 

area are suffi cient. Particularly in rural areas, avail-

ability of institutional childcare is very low – barely 

2% children below 3 years of age may go to crčche 

of kindergarten, while in Sweden, Belgium, the Neth-

erlands the respective fi gure is 40%, whereas the tar-

get of the Lisbon Strategy is no less than 33% in each 

member State. Employers prefer male candidates for 

work, considering them to be more available (fl exible), 

as they are not burdened with family responsibilities. 

Working environment ignores the fact that majority 

of the employed have families and children. Polish 

employers are only rarely aware of the fact that diver-

sity translates into better fi nancial effects. 

Therefore, it may be agreed that “Women are the 

resource most often ignored and unappreciated in 

business; both as consumers and employees (…) This 

comprises the greatest weakness of the business model 

designed in the world dominated by men (…). Neces-

sary is the revolution in the way of thinking”10.

1 Based on: Women in Poland, CSO, Warsaw 2007, p. 24.
2 Labour Force Survey in Poland, III quarter 2008, series: Informa-

tion and Statistical Papers, CSO Warsaw 2008.
3 The phenomenon of tokenism consisting in stronger controlling with 

simultaneous marginalization of the employees who are in decided 

minority concerns women; while the phenomenon of glass escala-

tor concerns men. See: C.I. Williams, The glass escalator. Hidden 

advantages for men in the female professions, “Social Problems” 

1992, No 39; Rozmowa z prof. Małgorzatą Fuszarą pt. Rodzynki 

w świecie kobiet [Interview with Prof. Małgorzata Fuszara: Rare 

birds in the women’s world, „Wysokie obcasy” 2.07.2005.
4 It is confi rmed by the results of studies carried out in 2006 and 

2007 within the framework of the Gender Index Project. See: 

M. Fuszara, Równe traktowanie w procesie rekrutacji [Equal 

treatment in the recruitment process], in: Gender Index. Moni-

torowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy [Gender 
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Introduction
For the last few decades, the structure of employ-

ment in business has been changing. This process has 

been taking place all over Europe, including Poland. 

There is observed a growth in employment of females, 

national minorities, as well as the elderly. The labour 

force has been continuously supplying with new young 

generations. 

However, not all companies are equally open and 

ready to employ such varied workers. Nevertheless, 

the companies have to face challenges issued by the 

ever-changing consumers and customers’ market, 

which is requiring new, creative and innovative ways 

to satisfy their needs. Therefore, business organiza-

tions face a serious task; they have to ensure skilful 

and effective management of such diverse reality. 

However, only few companies are aware of the neces-

sity to change the old strategies and the approach to 

managing human resources.

In Poland, managing diversity remains little known 

strategy of human resources management. The main 

assumption of this strategy is the belief that diversi-

fi ed personnel comprise the enterprise’s resources that 

under favourable conditions may become the source 

of business assets and profi ts1. Diversifi ed staff results 

in higher effectiveness of the company, enriching it 

with a new, synergic value.

The objective of diversity management is estab-

lishing such conditions of working environment that 

will allow the best possible use of individual abilities 

and skills of the male/female employees in the proc-

ess of accomplishing the enterprise’s mission. Such 

approach serves to achieve the concrete and measur-

able effects and ensures a competitive advantage for 

the enterprise.

In Poland, age management, one of the elements 

of diversity management in organizations, is cur-

rently becoming to pose the challenge to the compa-

nies, their managerial staff and their HR sections. 

The process of structural diversifi cation of the labour 

force in respect to the employees’ age will be con-

tinued. The number of older workers is increasing 

although there are still emerging many obstacles in 

their employment or continued stay in employment.

The society is ageing; therefore, the number of older 

employees in companies will be growing. The situa-

tion on the labour market, the actions initiated by the 

State on behalf of occupational activation of people 

who are over 55 years old, requirements deriving from 

the Community regulations will result in the increas-

ing number of older workers. 

Managing age – the labour 
market challenge

Both groups pose the new challenge for the employ-

ers: middle aged employees who are over fi fty years 

old, and the young ones representing the Y genera-

tion just entering the labour market. In the near fea-

ture, a signifi cant aspect of the undertaken actions 

and developing human resources strategies will be the 

effective utilisation of the values of both groups and 

converting them into the company’s benefi ts. Rec-

ognition of the positives attributes of both: the mid-

dle aged and the youngest groups of employees will 

become important. Also important will be separation 

of objective information from stereotypical opinions 

and unjust assessments. Developing teams compris-

ing people who have different experience and outlook 

on life releases wide possibilities to create new solu-

tions corresponding to changing market expectations. 

In order to maintain effectiveness and effi ciency, the 

HR sections will be forced to introduce signifi cant 

changes in the staff management strategies. They will 

also have to assert a desired infl uence on organiza-

tional culture. Both areas, employment strategies and 

organizational culture, maintain close relation in the 

process of carrying out the company mission and play 

a deciding role in enterprises’ success and profi ts. The 

Zdzisława Przetacka
Independent business coach

Age diversity – managing 
age in organizations
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informal aspect of the enterprise’s functioning that is 

organizational culture, i.e. norms and values of the 

company and its staff, as well as their beliefs, customs 

and behaviours, has a signifi cant impact on real func-

tioning of work environment, which comprises a base 

for generating the company’s profi ts. Only in a safe 

and friendly environment, the employed may feel 

that they are able to infl uence company’s functioning 

and more willingly commit themselves to their tasks, 

which in turn will increase the enterprise’s profi ts. 

When introducing diversity management into the 

company, which in this case means managing age, the 

employer should focus on shaping organizational cul-

ture in order to create favourable working conditions 

facilitating the chances for the company’s development 

and achievement of measurable business effects. The 

actions should be targeted at all employees, while their 

implementation should be based on the managerial 

personnel. The important element will comprise skil-

ful involvement of employees aged over fi fty in pro-

moting changes, making them the benefi ciaries and 

emissaries of the introduced changes. 

As regard external actions, two factors play a sig-

nifi cant role: the way of obtaining pro-active and expe-

rienced workers from the market and development 

of the company’s image as the one that favours staff 

diversity. Undertaking large-scale actions targeted 

at obtaining diverse labour force will allow the employ-

ers to turn the current limitations, which among oth-

ers present employment of people at the age over fi fty, 

into the chance for the enterprise development.

Middle-aged employees 
on the labour market

When analysing the situation on the labour market, 

one may ask a question about the reasons for the sud-

den interest in the problems caused by employment 

of workers aged over fi fty or the concerns stirred by 

the Y generation. What factors cause the issue of their 

employment to be such a “hot” topic, and at the same 

time an important and urgent problem to solve? What 

is worth and necessary to know in order to effectively 

prepare for development of new recruitment strate-

gies and effective processes of managing personnel 

diversifi ed by age?

The reasons for this interest should be viewed 

mainly in the socio-economic changes in the contem-

porary world, also including Poland. It may be even 

said that the changes are particularly obvious in our 

country due to the accelerated process of transforma-

tion after systemic transition initiated 20 years ago.

• Demographic reasonsDemographic reasons

Sharpening of the phenomenon of age related dis-

crimination against employees (this concerns mainly 

older workers) followed ageing of the society. The 

demographic changes, namely ageing of the genera-

tion born during the after-war demographic boom and 

developments in medicine and dietetics that result in 

good physical and health condition of this population, 

therefore in the growing number of the employed 

aged over fi fty appearing or rather remaining on the 

labour market. 

• Economical reasonsEconomical reasons

In Poland, the boomers’ generation (persons born 

in the period of the after-war demographic boom) 

actively participated in the country’s economic life. 

After the systemic transformation, they showed inten-

sive attempts at development of their own professional 

careers. The market offered a wide range of opportu-

nities, such as, e.g. western corporations entering the 

Polish market, privatisation of the Polish enterprises, 

and new ways for improving competences. Today, the 

members of the boomers’ generation hold top rank 

positions, manage teams and are aware of their own 

value. They do not think about retirement as they feel 

in their prime and want to continue their participa-

tion in professional life, share their experience with 

the younger generation. However, they meet with the 

barriers in a form of the employers’ reluctance and 

their stereotypical thinking regarding age respective 

limitations, as well as the legal barrier – lack of regula-

tions that would encourage employers to change their 

attitude towards older employees of both genders.

• Social changesSocial changes

Economically active women comprise a signifi -

cant element of the increased supply of the labour 

force at the age over fi fty. In the period of the Polish 

People’s Republic, the economic situation to some 

extent enforced their paid work, whereas during the 

period of systemic and economic transition, women 

took advantage of the opportunities, developed their 

professional aspirations, attained competences and 

participated in promotions. Currently, they comprise 

a signifi cant part of the labour force. Those who are 

better educated, hold managerial positions do not plan 

transition into retirement.

• Cultural changesCultural changes

The post-transition changes were accompanied by 

cultural changes modelled on developed Western soci-

eties. There was also carried out the process of “mak-

ing up” for drawbacks in many areas of social, busi-

ness and economic life. The time came to promote an 

active lifestyle, focusing on personal development and 

taking advantages of developments in medicine and 

dietetics. Such attitude promotes professional activ-

ity – because of it middle-aged people may longer feel 

young and healthy, they may maintain social contacts, 

as well as perform tasks that bring them satisfaction.

• Financial reasonsFinancial reasons

The new active functioning styles were followed 

by the expansion of new consumption needs, seek-
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ing higher standard of living and higher expectations 

concerning remuneration. The newly awakened needs 

do not facilitate decisions regarding transmission into 

retirement in case of the well paid and most often well 

educated people.

The mentioned factors signifi cantly infl uence the 

increasing number of the middle-aged on the labour 

market. Socio-economic changes caused the changes 

in behaviours and the lifestyle of the society, which 

strengthen decisions concerning remaining on the 

labour market in case of a large number of older 

workers. 

Currently a few companies realize the value of hav-

ing the experienced staff and they do not dispose 

of older female or male employees. However, in most 

cases the group of employees aged over fi fty feel their 

employers’ reluctance concerning their continuous 

employment and believe that their competences are 

not used effi ciently. The generation of “boomers” feel 

the threat of loosing a job increasingly stronger which 

creates a dissonance with the awareness of their own 

professional value. 

It should be added, that many older employees stay 

outside the labour market – dismissed by the compa-

nies at the earliest convenience, or taking early retire-

ment because of the changes in legislature. Such sta-

tus quo is not favourable for the society– as too large 

group of non-working people will be maintained by 

a declining group of the employed. Although it still is 

not a convincing argument for many entrepreneurs 

who think mainly in economic categories, the sense 

of social responsibility and the obligation to comply 

with the Union directives is the fact. Because of these 

reasons, age management in organizations is becom-

ing a necessity. 

The problem of age management in the context 

of the youngest generation of “millennials”, i.e. peo-

ple born in the years 1982–1997 (named the Y gen-

eration by sociologists), who in this millennium have 

just started entering the labour market, is connected 

to their defi ant attitude towards employers. These 

young people are not easily harnessed to the corpo-

rative systems of work under pressure; they do not 

accept tasks that are not well justifi ed. Moreover, they 

have a high level of self-awareness and deep feeling 

of sense, which makes them diffi cult co-workers. They 

also very often present over-exaggerated expectations 

towards the company and other workers. Neverthe-

less, they remain valuable job candidates because 

of their advanced skills, level of education, fl uency in 

foreign languages and technological knowledge.

The outlined socio-economic reality is the reason 

that in the nearest future the HR sections will not be 

able to manage without carefully prepared human 

resources management strategies with special atten-

tion paid to age management.

The expectations 
of middle-aged employees

Many opinion polls carried out in the European 

countries among the employees who are entering their 

fi ftieth year of age, particularly managers, targeted 

at the needs of this population, indicate the high level 

of expectations regarding remaining on the labour 

market2. The observations of the Polish working envi-

ronment and signals from recruitment companies, as 

well as from the interested parties themselves, con-

fi rm results of these polls, i.e.:

• these workers expect that their knowledge and 

experience, both professional and life one will be 

well used

• professional activity gives them sense of satisfac-

tion, they feel needed and they are willing to share 

their achievements

• they feel a strong need for participation in profes-

sional life, they do not want to loose their profes-

sional or personal status 

• professional work is for them a place of social 

exchange, contacts with colleagues, they do not 

want to be excluded from the mainstream of socio-

occupational life 

• performing professional tasks positively infl uences 

their vitality, health and satisfaction; it increases 

the quality of their life 

• participation in professional life strengthen their 

feeling of self-worth 

• active middle aged employees do not consider tran-

sition into retirement 

Expectations of the employees 
from the Y generation 

Young employees, currently entering the labour 

market, stir some concern of the HR sections, as well 

as their other co-workers. The observations indicate 

that they signifi cantly differ from the older workers 

in respect to methods of work, approach to task per-

formance and attitude towards the existing corpora-

tive standards. The members of the Y generation have 

a strong sense of their own value and they expect their 

achievements to be acknowledged and appropriately 

gratifi ed. As the matter of great importance they 

consider to be presented with clearly and concretely 

defi ned tasks, which have both: sense and purpose. 

They question the authority of their supervisors – for 

them it is not a value in itself. From their employers 

they expect opportunity for development and profes-

sional challenges, accompanied with partnership and 

opportunity to have real infl uence on performed tasks. 

When negotiating employment they pay attention to 

a consistent system of remuneration and bonuses, as 

well as to forms of work and cooperation. They prefer 
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satisfaction in personal life to satisfaction with well-

performed professional tasks; they value harmony 

between private life and professional matters. Their 

level of loyalty towards their employers is low, they 

easily change a job pursuing their own professional 

development and seeking better working conditions. 

Moreover, they openly and assertively communicate 

their expectations and want to use the attained knowl-

edge and skills in performed tasks. They show crea-

tivity, multitasking and ability to use effi ciently the 

most advanced technologies. They seek work based 

on personal ties; they cherish teamwork.

Young workers comprise labour force aware of their 

positive attributes, assertively demanding their rights 

and openly communicating their expectations.

Reactions of the labour market 
The employers and managers are concerned, sur-

prised and as yet not ready for managing labour force 

diversifi ed by age. Most companies do not have prepared 

adequate recruitment or managerial strategies; only few 

consider reconstruction of organizational culture.

The established situation accentuates a certain 

paradox related to the reaction to changes. Organiza-

tions were and still are the places where such things 

as management fl exibility and permanent openness 

to ongoing changes are promoted. Therefore, the 

employees and managing personnel are trained ade-

quately and this is expected from entire organizations 

– being ready for the changes in business environ-

ment, or even anticipating and reacting in advance to 

forthcoming tendencies. It seems that in the context 

of generational diversity such attitude would be nec-

essary and priceless on the labour market. However, 

the reality shows some inertness of the long-term 

planning processes and making strategic decision 

within these areas. Most companies have not moved 

to the next stage of staff management yet. They are 

still not ready for managing age diversity. There is 

still observed some stiffness of the recruitment proc-

esses and motivational systems applied in companies, 

which in no way support the new model of developing 

relations in diversifi ed staff environment. The desired 

leadership competences are not promoted. There are 

no changes in organizational culture. All participants 

of the process – disappointed “boomers”, disoriented 

“millennials”, surprised and loosing potential profi ts 

employers, already suffer the effects of delays.

The road to necessary changes is signifi cantly hin-

dered by the power of stereotypes concerning both 

generational groups. In case of middle age workers 

(over fi fty), the following characteristic features are 

indicated:

• aversion to changes 

• low fl exibility 

• problems with adaptation 

• lower effi ciency

• lack of readiness for development and further edu-

cation

• higher absenteeism due to health related reasons

• higher cost (earnings, bonuses, benefi ts).

In turn, young workers entering the labour market 

are accused of:

• disloyalty towards the employers and low involve-

ment in work

• over-assertiveness and over exaggerated expecta-

tions, demands

• lack of respects for authorities

• refusal to accept the already existing procedures

• introduction of chaos.

It may be seen immediately, that some things that 

are an object of criticisms in one group are strong point 

in the other, e.g. higher loyalty and commitment to 

performed tasks or respecting norms and deference 

to authorities among older workers, as compared to 

higher fl exibility and effi ciency or need for improve-

ment – among the young. There is also obvious that 

skilful use of strong points of each group will allow 

obtaining value added. Whereas, the synergy evolv-

ing from diversity utilisation is the core of effective 

management of diversifi ed personnel. 

Stereotypes vs. reality
The power of stereotypes signifi cantly infl uences 

perception of reality, therefore organizations and 

managers fail to realize new opportunities created by 

various groups of workers in their labour resources. 

Thus, are the realities of the enterprises’ functioning 

in accordance with the stereotypical perception? Let 

us view middle-aged male/female employees from 

another perspective, not branded with stereotypes: 

• Middle-aged employees comprise a generation who 

is both: used to and ready for changes – they par-

ticipated in transition processes, took on challenges 

in diffi cult times, created present structures, and 

launched their own businesses. 

• Middle-aged workers characterise fl exible approach 

to new tasks – they promoted proactive attitudes 

and active lifestyle, educated through corporative 

training mi based on the Blanchard’s and Covey’s 

theories.

• They can adapt to work in mixed teams – they 

have already experienced this in the course of their 

career development; moreover, cooperation and 

relation building skills improve with age.

• They are aware of necessity for development and 

the appetite for knowledge – they had to overcome 

technological differences and foreign languages bar-

riers, they were promoted, attained new skills, and 

they still expect to do it.

50



• They effectively and effi ciently carry out tasks; 

even though in the process of ageing the refl exes 

and operational memory are decreasing, the abil-

ity to view reality in a broader context, to antici-

pate effects of actions, verbal expression and cul-

ture of work are improving.

• They are loyal, and have withdrawn from the race 

for status and positions.

• They are motivated to work – they have a strong 

need to participate in professional life, maintaining 

social contacts and are not ready for early retire-

ment.

• They consciously maintain physical activity, care 

about their appearances and health.

• They are not always more expensive, they are often 

ready to change conditions of work and pay.

Whereas:

• The youth entering the labour market seek ambi-

tious tasks requiring creativity, with clearly defi ned 

objectives, and exactly such are appointed to male/

female workers by contemporary organizations.

• They are capable of multitasking, effi ciently use 

advanced technologies – they are effective and 

shorten time of the task performance.

• They generate new solutions and expect imple-

mentation of new solutions; questioning the already 

existing organizational framework and present-

ing a different outlook to the old procedures they 

infl uence development of the companies, show new 

opportunities and increase enterprises’ competi-

tiveness.

• They seek work that guarantees the balance between 

private and professional life – which allows them to 

work more effi ciently and generate higher personal 

satisfaction.

• They build personal ties in the place of work, which 

facilitates teamwork and turns the time spent in the 

company into pleasure.

Breaking behavioural stereotypes and seeing 

through the lenses of benefi ts that may be obtained 

from the evident strong points of both groups and the 

synergy resulting from their cooperation, the changes 

should be introduced into the approach to recruitment 

and development of managerial strategies. Viewing 

diversity of the staff through other lenses will allow 

creation of new standards of management in organi-

zations requiring higher skills and leadership compe-

tences from the managers. 

Managing age: 
strategy development

The aim of the enterprises is establishing adequate 

conditions in the working environment facilitating uti-

lization of various characteristics of the personnel in 

a process of creative thinking and acting in organiza-

tions, as well as mutual learning. The process will be 

successful if particular conditions are met in the com-

panies developing diversity management strategies, 

including age management.

One of the signifi cant factors is the confi dence 

of the company managers in purposefulness of actions 

targeted at diversity and active supporting of this 

process. The managers who understand the advan-

tages of managing personnel diversifi ed by age, are 

able to recognize chances, as well as facing them chal-

lenges. The critical condition is clearly defi ned and 

recognizable company’s mission and precisely defi ned 

business goals. All company must be engaged in the 

process of creating and implementing the new strategy 

of managing age, as this task is not only for the HR 

sections personnel. The company’s efforts should be 

directed, to the achievement of a permanent change 

in organizational culture.

The question that must be asked at the beginning 

of the age managing strategy development is whether 

we really need labour force diversifi ed by age and 

why we need them. Then, it should be determined 

a degree of the company’s adjustment to employ 

such male/female workers, therefore accepting exist-

ence of diverse needs and respecting it. One should 

be aware of possible tensions and problems arising in 

the process of integrating teams diversifi ed by age, 

which requires introduction of the changes in man-

agement. Finally, the company should be aware of the 

fact that all its staff have to change, in order to suc-

cessfully fi nalise the adaptation process of the new, 

more diversifi ed personnel3.

Implementation of new solutions is the last step in the 

process. At this stage particularly signifi cant is the role 

of the HR section, which actively participates in imple-

mentation of actions focusing on introducing the new 

managerial tools and improving the level of the employ-

ees’ awareness. The important matter is introduction 

of the innovative elements into the recruitment proc-

esses. In order to obtain a positive recruitment result it 

is worth to take advantage of the support of a diversity 

team – dedicated to this task. The next element jest 

development and implementation of new and motiva-

tions systems strengthening usage of the diversifi ed per-

sonnel’s forte. The HR sections are also responsible for 

implementation of leadership development programmes 

within the range of managing age addressed to the top 

and intermediate managerial staff, training concerning 

construction of the teams based on the implemented 

strategy. There is also necessary to prepare the whole 

communication process in the company and the change 

of the tools used for assessment of the managerial staff. 

Beside training programmes, the important element 

of building the level of awareness in the organization is 

introduction of the mentoring programmes, role mod-

elling and individual coaching processes.
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Advantages for the company
The diversity policy in organizations, including age 

diversity, which supports creation of the working envi-

ronment promoting the respect and integration of staff, 

is a signifi cant condition of achieving success in busi-

ness. It is important in the process of recruitment of the 

high quality personnel; in consequence, it reduces the 

costs of labour force fl uctuation and absenteeism. 

Introduction of the staff diversifi ed by age facili-

tates improvement of communication within the whole 

company, which in turn increases the possibility to 

promote shared values in the organization. It also 

improves the company’s image and its reputation on 

the market. Training and development programmes 

infl uence the improvement of managing styles and 

skills; they have an impact on the effi ciency increase 

in many areas of management. Age diversity of the 

staff and its potential is favourable for adaptive proc-

esses adjusting the company to the changing market 

requirements, as they increase possibilities to gener-

ate attractive solutions satisfying new requirements 

of the customers. In effect, both: the company’s com-

petitiveness and economic effectiveness increase, as 

well as the customer’s satisfaction. There is also the 

matter of the company’s activities compliance with 

the requirements of the law prohibiting discrimina-

tion in respect to age.

Companies introducing age management and 

applying good practices within this scope are aware 

of the signifi cance of enterprise’s image and reputation 

on the market. However, mixed teams also mean: 

• combination of dynamics and creativity of the 

young generation with the balanced assessment 

of the effects of actions and pragmatic approach 

of the boomers generation 

• experience and knowledge of professional branch 

of middle-aged workers and knowledge of new 

advanced technologies in case of millennials

• increasing with age ability to develop relationships 

in a symbiosis with youthful assertiveness

• the use of mentoring and learning from each 

other

• synergic value added.

Conclusion
There may be pointed out many justifi cations for 

development of new strategies of staff management 

taking into consideration effective solutions addressed 

to personnel diversifi ed by age. Development and 

implementation of these strategies means above all 

advantages for all interested parties, namely employ-

ees and employers, as well as customers. 

Implementation of solutions facilitating equality 

policy in respect to age is also a requirement result-

ing from the regulations of the Community law. Direc-

tives concerning combating discrimination, and in 

particular the Directive regarding laying down a gen-

eral framework for combating discrimination on the 

grounds of religion or belief, disability, age or sexual 

orientation as regards employment and occupation 

(Council Directive 2000/78/EC), change legal frame-

work of activities of economic entities and oblige them 

to comply with the new regulations in practice. It is 

worth to view the obligatory regulations from the per-

spective of advantages for business following imple-

mentation of the equality and diversity.

1 Seer.: Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans [Good 

practices guidebook. Equal chances company], Gender Index, 

UNDP, EQUAL, Warsaw 2007.
2 See: Emerytura, a co to jest? [Retirement pension. What is it 

exactly?]”Manager Magazyn” 2007, no. 10.
3 See: Poradnik szkoleniowy Komisji Europejskiej. Program Wspól-

notowy na rzecz zwalczania dyskryminacji 2001-2006, Helsińska 

Fundacja Praw Człowieka,  [Training guide of European Com-

mission. Community Programme for Combating Discrimination, 

2001-2006, International Helsinki Federation for Human Rights] 

Warsaw 2007.
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Introduction
Communication is one of the main dimensions in 

functioning of each organization. Being the key area 

of human relationships development, communication 

signifi cantly infl uences effectiveness of any team or 

enterprise. On the one hand, internal communica-

tion establishes female and male employees’ com-

mitment. On the other hand, with the aid of exter-

nal communication we shape the organization image 

and develop relations with our partners and environ-

ment. When considering communication in the com-

pany context, it is worth to remember the relatively 

rarely discussed, although increasingly more impor-

tant, issue of diversity.

It is customary to defi ne the concept of diversity 

in a rather wide context as all these features that 

make people both different and similar. In the prac-

tice of managing diversity, organizations focus mainly 

on factors important for construction of social identity 

of individuals. Therefore, the attention is paid mainly 

to diversity related to gender, age, race, ethnic and 

national origins, level of disability and sexual orienta-

tion1. The main assumption in managing diversity is 

the thesis, that the above-mentioned differences are 

signifi cant and it is worth to take advantage of them 

in order to increase the company profi ts in a strategic 

way attempting reduction of costs and risk related to 

diversity, simultaneously strengthening advantages 

generated from it2. 

The analysis presented below concerns the issue 

of communication in respect to the organization activi-

ties and gender difference, the level of internal and 

external communication and related chances and 

threats. Undoubtedly, the presented questions do not 

fulfi l all issues within the scope of communication in 

organizations and diversity. The publication objective 

is presenting the most important issues in respect to 

the subject and outlining the areas requiring further 

deepened analysis.

Communication and gender
Different upbringing, socialization and education 

of boys and girls lead to a development of different 

communication styles between women and men. Gen-

der may comprise one of the factors differentiating 

communication styles. However, this differentiation 

does not exactly originate in biological determinants. 

It is rather a result of social and cultural pressure 

regarding being perceived as a person of a given 

sex. Therefore, the difference does not necessarily 

have to refl ect personal experience of all men and 

all women. When characterising the communication 

style of women, described as “female”, it is usually 

described as the one that relates to people, relation-

ships and feelings; the style that expresses emotions, 

support and understanding and is more personal, 

polite, context related and detailed3. In discussion 

women wait their turn, often speak through asking 

questions, smile. They understand communication 

mainly as the way to sustain relationships. Commu-

nication style of men called “male” characterises dif-

ferent attitude towards objects, fi gures and facts, high 

level of concreteness, briefi ng, stress put on indicating 

concrete answers, unambiguous solutions, passing on 

information. “Male” communication contains many 

authoritative statements, in discussion men take a lot 

of space and time, they often cut in each other’s state-

ments, whereas discussion itself serves for maintain 

their individual status. Leaving aside the question 

whether and to which extent the above descriptions 

refl ect gender stereotypes or whether they are unjus-

tifi ed simplifi cation, let us consider the consequences 

of this diversifi cation for the communication process 

in a team of women and men working together. 

Firstly, it is worth to notice that varied communica-

tion styles can match various needs respective to the 

context of organization functioning or specifi cs of the 

problem that we are to deal with. Realization of dif-

ferences and their appreciation instead of thoughtless 
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and automatic assumption of either style may prove 

to be an effective strategy facilitating organizational 

fl exibility, adaptability and ability to take on evolv-

ing challenges.  

Secondly, if we consider both communication styles 

and associated values in practice, we will increase 

chances of all people representing either style to join 

the communication process, regardless of their gen-

der. Therefore, it is worth to effectively use the exist-

ing diversity and minimise the risk that a difference 

between personal communication style and the one 

dominant for a given group will lead to exclusion from 

the teamwork. Increasing awareness concerning the 

differences in communication is an effective solution 

favourable for the situation when a particular commu-

nication style is rather a matter of choice and conscious 

decision of an individual than the effect of subcon-

scious pursuit of an acquired gender role. Moreover, 

adequate structuring of communication makes possi-

ble to guarantee all male and female members of the 

organization equal opportunities to participate in the 

communication process of the organization. 

Taking into account the historically determined 

“male personality” of the contemporary organizations, 

the awareness of possibility to overstep the ascribed 

gender roles, also within the scope of verbal and non-

verbal communication, is obviously more signifi cant for 

strengthening of women in organizations and promot-

ing gender. As gender does not exists independently 

from culture of a given organization within the organi-

zational framework the personal attributes of individ-

uals, their individual predispositions and perceptions 

of desired behaviours clash with socialising infl uence 

of the place of work and expectations expressed by 

other male/female participants of interaction.

Internal communication 
Managing diversity is based on assumption that 

differences among staff may facilitate improvement 

of the problem solving and decision-making process, as 

well as development of creativity and innovativeness. 

It also assumes the principle of equal treatment as the 

main condition in order to convert diversity from the 

individual level into benefi ts of the whole organization. 

The differences between individuals in decidedly most 

cases result in communication diffi culties, confl icts 

and tensions, they weaken team involvement and its 

internal integration, resulting in subjective perception 

of a group as less attractive from the individual’s point 

of view4. In order to prevent these processes, or even 

reverse their negative from the organizational point 

of view infl uence “reforging” differences into con-

crete profi ts diversity should be accepted as a value 

and equal treatment of all male and female members 

of a group should be ensured. 

Developing culture of the company that guaran-

tees each individual a similar feeling of appreciation, 

inclusion and acknowledgement of their talents consti-

tutes a necessary element of managing diversity and 

strategic condition and it is the condition of success-

ful company’s diversity policy. It is worth to observe 

here, that it fi rstly means elimination of the cases 

of discrimination from the place of work and tak-

ing responsibilities deriving from the Labour Code 

provisions concerning information related obligation 

of the employer5. Internal communication plays here 

a role of double importance. On the one hand, using 

communication employers may prevent any possible 

cases of discrimination, while on the other hand, they 

may actively promote work environment, taking into 

account both: formal as well as informal communica-

tion in the place of work. 

According to the current law, sexual harassment 

is a form of gender discrimination, defi ned as “any 

unwanted behaviour of a sexual character or related 

to the employee’s gender, which goal or effect is vio-

lating an employee’s dignity, in particular, creating 

the threatening, hostile, depreciatory, humiliating 

or derogatory atmosphere; this behaviour may con-

sist of physical, verbal or nonverbal elements”6. The 

defi nition embracing the issues of  the atmosphere in 

the workplace, refers not only to unwanted physical 

contacts, but also to various messages such as emails, 

posters, snapshots, fi lms sent via electronic way, pres-

entations, graphic and verbal jokes, taunts, remarks, 

comments, insults, allusions, insinuations, gestures. 

Thus, creating the space within which discrimina-

tion may occur, communication becomes also the area 

where cases of discrimination may be prevented. Inclu-

sive organizational culture not only means lack of dis-

crimination and harassment, but it is also means elimi-

nation of other messages that may lead to exclusion and 

lowered sense of self-worth. This refers to microine-

qualities, i.e. small, often unaware, depreciating verbal 

and non-verbal behaviours, particularly threatening to 

people who are in any way different, belong to minority 

or to a traditionally excluded group7. Such group are 

women in the workplace, who on the one hand may 

more often suffer microinequalities, while on the other 

may stronger react to them. Microinequalities may 

be manifested through meaningful sighing accompa-

nying verbal expressions of a given female employee, 

disrespectful facial expressions or gesture, regular use 

of diminutives, e.g. usage of diminutive form of a fi rst 

name, avoidance of eye contact, silent treatment, etc. 

The nature of microinequalities is the fact that each 

one in itself (a single one) is not particularly detrimen-

tal; however, they had a snowball effect, i.e. a person 

who is suffering them regularly and who cannot directly 

react or protest because of a micro scale of the phenom-

enon, becomes to feel disrespected and excluded. 
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Finally, it is worth to point out the language that 

we use in the place of work as regard its metaphori-

cal and symbolic context. The Polish language com-

prises many examples of expressions (sayings, prov-

erbs, phrasal expressions) bearing univocally sexists 

messages (e.g. “you cannot fi nish a woman off even 

with a stick”, “when the woman gets off the wagon, 

horses have an easier time”, “old wives’ tales”, “a man 

to man talk”, “to behave like a man”, “man’s deci-

sion”), which relatively often appear in the colloquial 

language, also in offi cial relationships. Verbal and vis-

ual messages including stereotypical image of women 

and men and hidden, depreciating meanings spoil the 

atmosphere at work, where diversity may be appreci-

ated and accepted as a value for the company. 

It should be remembered that involvement of the 

male and female employees is not only a matter 

of their awareness of goals, own competences, impact 

on company development and opportunities for per-

sonal development, it is also the matter of personal 

emotions corresponding to a positive opinion about 

the company, willingness to stay in the organization, 

pride in the performed work. Therefore, internal com-

munication plays a key role in the diversifi ed work-

place. It is not only the area of intervention aimed 

at preventing discrimination and law breaking, but 

also a strategic place of activities targeted at develop-

ment of activities establishing inclusive working envi-

ronment, facilitation of the commitment of male and 

female employees, throughout respecting them and 

benefi ting from their diversity.

Communication external 
From the perspective of managing diversity and 

relations of an organization with external environ-

ment, one of the most signifi cant elements is employ-

ment of the best possible male or female labour force. 

Taking into account gender differences in external 

communication becomes a key issue in recruitment 

process. Through the use of gender sensitive language, 

the use of female form of occupations or gender neu-

tral forms (e.g. “we are seeking a person for a job”), 

using visual aids presenting both men and women (on 

the website, as an illustration of recruitment adver-

tisement, etc.) organizations may effectively show 

that they want to include all, and that gender does 

not hinder employment. 

Increasingly more often, also in Poland, recruit-

ment is accompanied by the provisions such as: “We 

are an equal chance employer. We unconditionally 

comply with the principle of equal treatment within all 

areas of employee’s relationships” or “Gender equality 

is an important value for our company. In the process 

of recruitment and professional career development 

we make decisions on the basis of competences, ensur-

ing that no one is treated unequally because of their 

gender and other factors”. Such univocally formu-

lated declarations build the company public image 

and  are propitious for reaching the widest possible 

group of male and female job candidates, simultane-

ously strengthening the organization’s position as “the 

choice employer”. In case of these branches of econ-

omy that are engaged in the fi ght for talents, pay-

ing attention to the external message and diversity 

dimension may prove to play the key role in gaining 

the upper hand over competitors.

Communication on behalf 
of equality and diversity

Alongside increasing diversifi cation of the labour 

markets, the increasingly more signifi cant will become 

organizational competences in respect to inclusion and 

taking advantage of existing diversity of the potential 

human resources. For certain, one of the most impor-

tant areas of actions will be widely comprehend com-

munication, embracing both: relationships inside an 

organization, as well as contacts with environment. 

In this context, it is worth to remember the following 

determinants of the success8:

• assurance that diversity and equal treatment are 

real organizational values, and that people holding 

decision-making and managerial positions in the 

company do believe in purposefulness of the activi-

ties within this area, and they support it actively 

also through their personal attitude

• the vision of equality and diversity and its connec-

tions with the organization’s business goals is com-

municated clearly and consequently, people hold-

ing managerial positions are encouraged to discuss 

it with their teams and they are supported in per-

forming this task

• the principle of equal treatment and prohibition on 

discrimination in employment, including the ban on 

sexual harassment, are communicated regularly and 

strengthened by the organization’s male/female lead-

ers; moreover, there are adopted known for all male 

and female staff rules of proceeding in case of sus-

pected or proved occurrences of sexual harassment 

• there will be initiated attempts targeted at elimi-

nation of excluding expressions from the language 

used at the workplace and its sensitising to exist-

ing diversity, through diversifi cation of grammar 

forms, symbolic messages, applying the inclusive 

language, etc. 

• communication and differences in communication 

styles create the space for professional develop-

ment of male and female employees, therefore they 

allow the conscious use of diverse ways of express-

ing one’s own  opinions and interests, carrying out 

discussions and making decisions 
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• organization provides a space for expressing wor-

ries and doubts regarding differences, diversity and 

equal treatment, male and female managers can 

recognize both: chances and challenges arising from 

differences, at the same time understanding that 

diversity does not mean depreciation of the simi-

larities.

1 D. Merrill-Sands, E. Holvino, Working with Diversity: a Focus on 

Global Organizations, in: J. Ely, E. G. Foldy, M. A. Scully, Reader 

in Gender, Work, and Organization, Blackwell Publishing, Oxford 

2003.
2 J. Ely, E.G. Foldy, Diversity: Overview, w: J. Ely, E.G. Foldy, M.A. 

Scully, Reader in Gender, Work, and Organization, Blackwell 

Publishing, Oxford 2003; P. Prasad, A.J. Mills, From Showcase 

to Shadow: Understanding the Dilemmas of Managing Workplace 

Diversity, w: P. Prasad, A.J. Mills, M. Elmes, A. Prasad, Manag-

ing the Organizational Melting Pot. Dilemmas of Managing Work-

place Diversity, SAGE Publications, Thousand Oaks, 1997.

3 Por.: D. Tannen, Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w roz-

mowie, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 1995.
4 A.C. Homan, D. van Knippenberg, G.A. Van Kleef, C.K.W. 

De Dreu, Bridging Faultlines by Valuing Diversity: Diversity 

Beliefs, Information Elaboration in Diverse Work Groups, “Jour-

nal of Applied Psychology”, Vol. 92, No. 5, 2007.
5 Based on Art. 94 and 941, Law of 26 June 1974, Labour Code, 

Journal of Laws 1974 No. 24 item 141 with later amendments – 

Journal of Laws of 2008 No. 223, item 1460.
6 Law of 26 June1974, Labour Code, Journal of Laws 1974 No. 24 

item 141 with later amendments – Journal of Laws z 2008 No. 223, 

item 1460, Art. 183a, par. 6.
7 E.L. Hinton, Microinequities: When Small Slights Lead to Huge 

Problems in the Workplace, “DiversityInc.” May 22, 2003.
8 Based on: D.A. Thomas, J. Ely, Różnice mają znaczenie. Nowy 

paradygmat zarządzania różnorodnością [Differences master.

New paradigm for managing diversity], in: Women and Busi-

ness, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006; Valuing and Managing 

Diversity. Workplace Issues, “American Society for Training and 

Development”, Iss. 9305, 1999; D. van Knippenberg, S.A. Haslam, 

M.J. Platow, Unity Through Diversity: Value-in-Diversity Beliefs, 

Work Group Diversity, and Group Identifi cation, “Group Dynam-
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