
 

 

FIRMA - IDEA: Zarządzanie różnorodnością: wielopokoleniowa  

i wielokulturowa organizacja 

 

Ekonomia wartości, o której mówiono podczas szóstej edycji kongresu Open Eyes Economy 

Summit ma wiele wymiarów. Jednym z nich jest różnorodność w każdej postaci - czy to 

wielokulturowa, czy to płciowa czy narodowościowa. Te wątki znalazły niezwykle ciekawe  

odzwierciedlenie w bloku sesji pt: „FIRMA - IDEA: Zarządzanie różnorodnością: 

wielopokoleniowa i wielokulturowa organizacja”. Były one poświęcone nie tylko 

różnorodności jako żródle przewag dla firmy, ale też tolerancji, dialogu biznesowemu czy 

parytetom. 

 

“Różnorodność to przede wszystkim różnorodne umiejętności. Mocne strony nasze  

i pracowników, liderzy którzy tworzą otwarte środowisko.” - Markus Baltzer - Prezes Polsko-

Niemieckiej Izby Gospodarczej; Prezes Zarządu, Bayer Polska 

 

Definicja różnorodności jest wielowymiarowa, jak sama różnorodność. Najważniejsze jest to 

czy szanujemy się nawzajem, akceptując własne niedociągnięcia i siłę. Tymi słowami Markus 

Baltzer rozpoczyna swoje wystąpienie, podczas którego zastanawia się czy róźnorodność jest 

korzystna dla firmy. Pokazuje, że przede wszystkim chodzi o  bezpieczne środowisko i 

przestrzeganie współnych wartości. Ludzie muszą mieć przestrzeń do otwarcia się bez obawy, 

że zostaną wykluczeni z uwagi na swoją osobowość. W przypadku, gdy liderowi uda się 

stworzyć podobne środowisko, różnice, które są pomiędzy pracownikami zaczną działać na 

korzyść firmy.  

 

 



 

O bezpieczeństwie zdrowia psychicznego i potrzebie zrozumienia mówi również Agnieszka 

Pałka, współzałożycielka start-upu GetDressed. Opowiadając o kulturze organizacji według 

Generacji Z, pokazuje obraz otwartych na zmiany, wrażliwych na problemy otoczenia 

młodych ludzi. Jest dla nich bardzo ważne to, by utożsamiać się z tym co robią, dzielić się 

doświadczeniem. Są to osby, które biorą odpowiedzialność psychiczną za problemy, na które 

nie ma wpływu.  

 

“Generacja Z nie wierzy w kapitalizm w wydaniu wielkich korporacji, nie wierzy w kapitalizm, 

jaki znamy teraz. Nie motywuje ich wspinanie się po szczeblach kariery. Nie chcą poświęcać 

ludzi poza pracą na czynienie bogatszych ludzi bogatszymi. <… > Generacja Z chce 

urzeczywistniać to, w co wierzy - jest to pokolenie twórców i tutaj platforma ma drugorzędne 

znaczenie, oni chcą po prostu tworzyć.” - zaznacza przedstawicielka Generacji.  

 

Priorytetowa różnorodność  

 

Każda sesja tego bloku skupiała się na czymś innym, jednak każde zagadnienie było równie 

ważne. Szukając żródeł różnorodności organizacji i priorytetyzując jej wymiary Susanna 

Romantsova, liderka do spraw różnorodności, równego traktowania i kultury przynależności, 

IKEA Retail Polska zauważa:  

 

“Z doświadczenia naszej organizacji wiemy, że systemowe holistyczne podejście, które docenia 

wyjątkowość każdej osoby, jest bardzo ważne. Osobiście bardzo uwielbiam słowo 

różnorodność, bo pokazuje jak bardzo się różnimy. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć gdzie 

i w jakich aspektach, i w jakim stopniu się różnimy, to nie będziemy wiedzieli jak się połączyć.”  

 

 



 

Liderka nie tylko wskazała ważność samego pojęcia, jednak zaznaczyła, że każda przesłanka 

inności jest tak samo pierwszoplanowa: “Nasza firma zdefiniowała 5 przesłanek tożsamości 

pracownika - wiek, płeć, poziom sprawności, narodowość, wykształcenie i orientacja 

seksualna. Wszystkie 5 są równie istotne.” 

 

Jednak w kwestiach semantycznych nie zgodziła się z nią Maja Chabińska-Rossakowska – 

Dyrektor HR, ING Bank Śląski: “Ja bardzo nie lubię słowa różnorodność, bo ono semantycznie 

ma w sobie słowo “różny”. Natomiast uwielbiam słowo włączanie. I tak jak myślę o całym tym 

zjawisku, związanym z różnorodnością to najbliżej mi do włączania. To znaczy do budowania 

takich zespołów, firm, w których jest miejsce dla każdego. W momencie gdy dołączamy do 

takich kultur stajemy się człowiekiem albo istotą, która przychodzi z całym swoim bagażem. 

Niezależnie od tego, czym się od nas [taka osoba] różni, to jest bardzo duże wyzwanie dzisiaj.”  

 

Wyzwaniem podczas włączania nowych osób do zespołu staje się moment, kiedy mówimy  

o konkretnych cechach i konkretnych osobach. Czy to będą osoby innej narodowości, czy 

osoby o innej tożsamości kulturowej czy seksualnej - pomóc w stworzeniu bezpiecznego  

i tolerancyjnego środowiska leży po stronie lidera.  

 

“Mamy problem w społeczeństwie w rozróżnieniu czym są fakty, a czym są opinię. Bo to, że 

osoby LGBT+ nie są ideologią to jest fakt, i faktem jest to że powinni być równi wobec prawa 

powinni się czuć bezpiecznie w miejscu pracy. Nawet zresztą prawa pracy zabrania 

dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. A to, że niektóre zarządy boją się 

wprowadzić otwartą politykę wobec takich osób, to oznacza, że boją się opinii i to jak te 

opinie wpłyną na ich pracę. Taka polityka wymaga bardzo dużej odwagi.” - mówi Martyna 

Kaczmarek – instagramerka i ekspertka w zakresie różnorodności.  



 

Warto się podejmować takich wyzwań i mieć odwagę? Na to pytanie odpowiada rektor 

Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie prof. Olaf Żylicz: “Efektywność zarządów, które są 

różnorodne versus monokulturowe jest  znacznie wyższa.”   

 

Źródło unikalności  

 

Żeby jednak tworzyć pewną różnorodność musimy zaczynać od samych siebie. Iva Georgijew, 

liderką programu różnorodności w Deloitte na terenie Polski oraz Europy Środkowej, 

zaznacza, że dostając zaproszenie na panel dyskusyjny zgadza się wziąć udział, tylko w panelu 

mieszanym. Bo tylko w takim panelu może dojść do wymiany poglądów i dopuszczenia do 

głosu przedstawicieli różnych grup społecznych.    

 

Natomiast podczas kolejnej sesji dziennikarz i publicysta Kuba Sito idzie o krok dalej i stawia 

pytanie:  

“Co zrobić i jak zrobić żeby nie tylko wyrównywać faktycznie szanse, tylko spojrzeć na ludzi z 

którymi pracujemy, jako ten kapitał, który może tworzyć wartość w naszych organizacjach i 

pozwolić nam zbudować przewagę konkurencyjną?”  

 

Olga Grygier-Siddons wskazuje, że najpierw warto też zauważyć, jakie korzyści rożnorodność 

daje dla biznesu:   

 

“Wszystko co robimy, musi się przewrócić na wartość, a więc w takim też kontekście musimy 

patrzeć na różnorodność. Jaką wartość, jakie korzyści kreuje ta różnorodność. Jeżeli nie  

zarządzimy nią dobrze, jeżeli nie stworzymy kultury, która doprowadzi do współpracy 

pomiędzy tymi ludźmi, to doprowadzi nas to do efektu odwrotnego, od tego którego chcemy.” 

-  mówi mentorka i doradczyni biznesowa, założycielka PwC w Europie Środkowo-



 

Wschodniej. Podstawową wartością i podstawowym narzędziem w sprawie różnorodności 

ma być komunikacja i dialog. Tylko wymieniając poglądy, możemy dostrzec różnice i stworzyć 

komfortowe, bezpieczne środowisko, które pozwoli nam na korzystanie z unikalności 

pracowników.  

 

“Dialog biznesowy, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z klientem, dla swej skuteczności 

wymaga uwzględnienia kilku podstawowych elementów. Po pierwsze, taki dialog, 

uwzględniający różne kultury, wymaga poznawania i zrozumienia kultury drugiego człowieka, 

bo to poznawanie jest warunkiem przeprowadzania dialogu. A jednocześnie, musimy byc 

świadomi, i to postmodernnizm nas tego uczył, że nieprzetłumaczalność podstawowych 

załozeń jednej kultury na drugie, przekrztałca się na trudności. <...> 90% naszej dyskusji w 

przeciągu ostatniej godziny, to jest dyskusja wewnątrz europejskiej kultury w jej aktualnym 

stanie rozwoju, zarówno z plusami i minusami. I ten dialog biznesowy, który się toczy, jest 

nieprzetłumaczalny, na przykład dla naszych kolegów hindusów czy muzułmanów.” - zwraca 

uwagę Krzysztof Domarecki – założyciel Grupy Selena FM. Mówiąc o homogeniczności 

środowisk, paneliści zaznaczyli też, że nie zawsze uzyskanie i stworzenie środowiska będzie 

proste. Tak Artur Rzepecki, executive coach, zaznaczył, że w wielu organizacjach, które są 

stymulowane od góry, pojawia sie potrzeba tej różnorodności i ekskluzywności, ale rzadko 

kiedy zdarza sie, że jest to prawidłowe podążanie za instynktem kogoś, któ tej organizacji jest 

założycielem. I doprowadzenie do zmiany w podobnych firmach, które często są dość 

jednorodne, nie jest tak proste.  

 

W zasadzie dyskusja pokazała jak wiele jest do zrobiena w obszarze zarządzania 

różnorodnością, jak i w tematach tworzenia otwartego środowiska. Jednak im więcej rozmów 

i dyskusji będzie przeprowadzane na ten temat, im bliżej jesteśmy do stworzenia przyjaźnego 

dla nas wszystkich środowiska.  
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