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CZYM JEST ZARZĄDZANIE 
RÓŻNORODNOŚCIĄ? 
  



Zarządzanie różnorodnością – definicja  

Zarządzanie różnorodnością – strategia zarządzania 
personelem, która zakłada, że różnorodność w miejscu pracy 
jest jednym z kluczowych zasobów organizacji, 
przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów 
biznesowych.  



Zarządzanie różnorodnością – elementy   

budowanie 
przewagi 

konkurencyjnej       
w oparciu              

o 
różnorodność  

przeciwdziałanie 
nierównemu 
traktowaniu         

w miejscu pracy  

dostrzeganie 
różnorodności  



Zarządzanie różnorodnością – przykłady  



WSKAŹNIK DIVERSITY INDEX – 
założenia 
  



Dlaczego powstał wskaźnik DI? 

brak bezpłatnego, ogólnodostępnego narzędzia badawczego 
w zakresie ZR 

wzrastające zainteresowanie ZR wśród polskich firm 

praktyki i doświadczenia zagranicznych firm wskazujące na 
biznesowe korzyści z ZR 

możliwość oddziaływania Konfederacji LEWIATAN na 
pracodawców biznesowych  



WSKAŹNIK DIVERSITY INDEX – 
KORZYŚCI  



Główne założenia wskaźnika DI 

narzędzie do autoewaluacji 
ocena „tu i teraz” w jakim zakresie firma realizuje standardy 
ZR 

możliwość regularnej oceny w oparciu o wskaźnik 

wymiar edukacyjny wskaźnika 

szczegółowa informacja zwrotna w postaci rekomendacji 
zmian do wprowadzenia 

przyjazna forma  



Oferta dla firm 
 

Barometr Różnorodności 
Ogólnopolskie badanie w oparciu o wskaźnika DI. Możliwość porównania 
swojego indywidualnego wyniku z innymi firmami. Możliwość śledzenia na 
przestrzeni lat, w jakim zakresie firma wprowadza zmiany w zakresie 
zarządzania różnorodnością. 
Do wypełnienia na stronie www.diversityindex.konfederacjalewiatan.pl  

 

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością 
Do pobrania ze strony www.diversityindex.pl   



Oferta dla firm 
 

Rada Różnorodności 
Ciało opiniodawcze dla inicjatyw z zakresu zarządzania różnorodnością, 
skupiające przedstawicieli/przedstawicielki biznesu, nauki, administracji, 
organizacji pozarządowych i mediów. Spotkania Rady Różnorodności 
odbywają się raz na kwartał. 
 
Zapisy: diversityindex@konfederacjalewiatan.pl 

 



Wersja of-line/ 

Wersja on-line 

Barometr 
Różnorodności 

Możliwość cząstkowego wypełnienia narzędzia x x 

Możliwość otrzymania ogólnego wyniku 
procentowego 

x x 

Możliwość otrzymania wyniku  procentowego 
odnośnie poszczególnych obszarów badawczych 

x x 

Możliwość otrzymania informacji zwrotnej w 
postaci rekomendacji oraz przykładów dobrych 
praktyk 

x x 

Możliwość porównania się z innymi firmami 
wedle branży / województwa / wielkości firmy 

- x 

Możliwość upowszechniania informacji 
nt. faktu wzięcia udziału w Barometrze 

- x 



zarządzanie strategiczne 

kultura organizacyjna 

struktura zatrudnienia   

rekrutacja 

rozwój zawodowy i 
awans 

wynagrodzenia 

Obszary badawcze wskaźnika DI 



WSKAŹNIK DIVERSITY INDEX – 
badanie  









 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DRUGIEJ EDYCJI 
BAROMETRU RÓŻNORODNOŚCI! 
(MARZEC/KWIECIEŃ 2014) 
 

www.diversityindex.konfederacjalewiatan.pl 
 



 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 
Agnieszka Sznajder 
ekspertka Diversity Index 

Kontakt: diversityindex@konfederacjalewiatan.pl 

 


