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Firmy uczą się zarządzać pracownikami
różnych płci, narodowości i w różnym
wieku. Różnorodność może być
lekarstwem na problemy rynku pracy
2017-08-21 | 06:50

NOWE

Obsługa konferencji prasowych i
innych wydarzeń
Agencja informacyjna Newseria realizując
zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje
pełny zapis konferencji, a także realizuje
wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.
> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Dziś w serwisie
Innowacje

Inteligentne telewizory to
współczesne centrum domowej
rozrywki. W 2017 roku liczba
sprzedanych telewizorów
podłączanych do internetu
wzrośnie do 104 mln
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Mówi: Paweł Niziński, partner Goodbrand na Europę Środkową i Wschodnią, dyrektor generalny Better, organizator
Kongresu Różnorodności
Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej, Henkel Polska, organizator Kongresu

Ostatnie lata to czas zmian w sposobie
wykorzystywania telewizorów. Z narzędzia do
oglądania programów telewizyjnych dość
gwałtownie
przemieniły
się
one
we
wszechstronne centra domowej rozrywki. Z
raportu Deloitte wynika, że wzrasta też liczba
użytkowników
telewizorów
korzystających
z usług VOD, czyli płatnych materiałów
dostępnych na życzenie – z 92 mln w 2014
roku do 333 mln w 2019 roku.

Różnorodności

Problemy społeczne
Z prognoz demograficznych wynika, że osoby 50+ będą coraz liczniejszą grupą pracowników. Będą tworzyć zespoły
razem z przedstawicielami pokoleń X,Y i Z, z których każde ma całkiem odmienne oczekiwania i podejście do pracy.
Duże zróżnicowanie pracowników, dotyczące również płci, pochodzenia, poglądów, narodowości czy sytuacji
życiowej, wymaga od firm wdrożenia odpowiedniej polityki. O tym, jak to zrobić skutecznie, eksperci rozmawiać będą
podczas Kongresu Różnorodności, który odbędzie się 13 października w Warszawie.
Podczas tegorocznej IV edycji Kongresu Różnorodności zostaną przedstawione najlepsze praktyki z zakresu zarządzania
różnorodnością. Nabór do przeglądu „Praktycy o Różnorodności” potrwa do 6 września.
– W trakcie Kongresu chcemy stworzyć pole do inspiracji i dzielenia się wiedzą. W ubiegłej edycji wyszło to znakomicie,
mieliśmy do czynienia z bogatym i różnorodnym przeglądem wspaniałych praktyk – mówi agencji Newseria Biznes Paweł
Niziński, partner Goodbrand na Europę Środkową i Wschodnią, CEO firmy doradczej Better, jeden z organizatorów Kongresu.
– Chcemy, żeby kongres śledził najważniejsze trendy związane z różnorodnością, które pojawiają się na polskim rynku.
Chcemy też mówić o tym, czym jest różnorodność, jak ją rozumiemy, jak ona zmienia nasze życie społeczne i życie wewnątrz
organizacji – mówi Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska, jeden
z organizatorów Kongresu Różnorodności.
Duże zróżnicowanie pokoleniowe wśród pracowników jest i będzie coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Stąd
pojęcie zarządzania różnorodnością coraz mocniej zyskuje na znaczeniu. To zjawisko szczególnie popularne w zachodniej
Europie i Stanach Zjednoczonych, a w Polsce jest stosunkową nowością.
– Polskie firmy dopiero odkrywają potencjał, który drzemie w różnorodności. Ciągle narzekamy na braki kadrowe, które uda
się uzupełnić dopiero wtedy, gdy uruchomimy ukryte zasoby, np. związane z pewnymi grupami wiekowymi, z wycofanymi
pracownikami, z potencjałem, jaki drzemie w kobietach profesjonalistkach. Polskie firmy dopiero zaczynają rozumieć, jak wiele
tracą, nie uruchamiając zasobów, które określamy mianem „różnorodności” – podkreśla Paweł Niziński.
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Udział pracowników po 50 roku życia w rynku pracy będzie się stopniowo zwiększać. Przyczyną jest starzejące się
społeczeństwo. Z danych przytaczanych przez Instytut Badań Strukturalnych wynika, że mediana wieku populacji wzrośnie
z 39 lat w 2015 roku do 45 lat w 2030. GUS szacuje, że osób w wieku poprodukcyjnym będzie przybywać, a – przy obecnym
tempie zmian demograficznych – w 2050 roku podaż pracy w Polsce będzie już o 30 proc. mniejsza niż w roku 2015. Z drugiej
strony właśnie wkracza na niego generacja Z, czyli osoby urodzone po 2000 roku, które mają całkiem odmienne oczekiwania
i podejście do pracy. Pomiędzy tymi dwiema grupami są jeszcze przedstawiciele pokolenia X oraz Y, zwani także
millenialsami.
Zarządzanie różnorodnością wśród pracowników dotyczy nie tylko wieku i różnic pokoleniowych, lecz także płci, pochodzenia,
religii, narodowości oraz czynników wtórnych, takich jak wykształcenie czy sytuacja rodzinna.
– Celem polityki różnorodności jest osiąganie jak najlepszej efektywności pracy zespołów. Znając mocne strony pracowników,
mając dla nich szacunek i zrozumienie dla pewnych ograniczeń, jesteśmy w stanie stworzyć zespoły, które będą pracować na
maksimum swoich możliwości. Zarządzanie różnorodnością służy nie tylko sukcesowi firmy i kulturze korporacyjnej, lecz także
samym pracownikom. Dzięki takiej polityce czują się bardziej doceniani, czują się ważną częścią zespołu, zwiększa się ich
lojalność w stosunku do firmy – podkreśla Dorota Strosznajder.
Polityka różnorodności, aby była skuteczna, musi być realizowana na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, musi się ona znaleźć
w strategii biznesowej firmy – zgodnie z popularną w biznesie zasadą mówiącą, że „czego nie ma w strategii, nie istnieje”. Po
drugie, polityce różnorodności muszą towarzyszyć liczne programy HR-owe skierowane do poszczególnych grup
pracowników. Po trzecie, polityki różnorodności w firmie muszą przestrzegać przede wszystkim menadżerowie.
– Ryba psuje się od głowy. Bez dobrych menadżerów, którzy rozumieją, jak zarządzać różnorodnymi zespołami, z szacunkiem
dla poszczególnych talentów i ograniczeń pracowników, nie stworzymy międzynarodowych zespołów. Czwarty i ostatni
element to komunikacja wewnętrzna – pracownicy muszą wiedzieć, że różnorodność jest dla nas ważna, bo tylko wtedy mamy
szansę na pozytywne ssanie oddolne oraz na to, że polityka różnorodności zaistnieje w praktyce i zmieni organizację – mówi
Dorota Strosznajder.
Zbudowanie i wdrożenie takiej polityki w firmie to nie lada wyzwanie. Dlatego organizatorzy Kongresu Różnorodności chcą
promować dobre praktyki w tym zakresie podczas Przeglądu „Praktycy o Różnorodności”. Innowacyjne działania i projekty
dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy firmy mogą zgłaszać do 13 września za pośrednictwem platformy
be.navigator. Najlepsze zostaną pokazane podczas październikowej gali.
– Mam nadzieję, że wiele firm z różnych segmentów życia gospodarczego, społecznego i publicznego dołączy do przeglądu
dobrych praktyk. Różnorodność staje się coraz większym wyzwaniem, dlatego chcemy, aby pojawili się w nim przedstawiciele
bardzo różnych organizacji – przede wszystkim biznes, ale mile widziana jest też administracja publiczna, która mogłaby się
pochwalić swoimi działaniami – mówi Paweł Niziński.
Kongres Różnorodności to branżowe wydarzenie, organizowane przez Henkel Polska oraz firmę doradczą Better, które
gromadzi rokrocznie szerokie grono przedstawicieli biznesu, NGO-sów, administracji publicznej i środowiska akademickiego.
Jego celem jest wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem różnorodnością w naszym kraju.
Tegoroczna edycja Kongresu Różnorodności będzie poświęcona budowaniu postaw tolerancji i otwartości oraz związanej
z tym odpowiedzialności biznesu. Wśród poruszanych zagadnień znajdzie się też angażowanie kobiet w rynek pracy,
wielokulturowość miast i dyskurs w mediach społecznościowych.

Czytaj także
2017-08-11:
Poczta Polska inwestuje w innowacje. Na liście pomysłów m.in. kreator opakowań czy automaty do odbierania przesyłek w miejscu zamieszkania
2017-08-14:
Polacy długie weekendy planują z wyprzedzeniem. Nawet kilka dni wolnego może pomóc zregenerować się i nabrać sił
2017-08-10:
W tym roku wzrost cen nie powinien przekroczyć 2 proc. Podwyżki stóp procentowych odsuwają się w czasie
2017-08-09:
Od października prawo do emerytury w obniżonym wieku zyska ponad 330 tys. Polaków. ZUS jest przygotowany na napływ tylu wniosków
2017-08-18:
Monika Mariotti: Showbiznes wciąga. Nie miałam czasu dla nikogo, więc teraz robię sobie przerwę
2017-08-21:
W 2040 roku po światowych ulicach może jeździć 100 mln elektrycznych samochodów. Za 10 lat ich ceny powinny zacząć się zrównywać z cenami tradycyjnych
aut
2017-08-17:
Większość młodych mam zmienia nawyki zakupowe po urodzeniu dziecka. To coraz ważniejsza grupa konsumentek

Kongresu Różnorodności, który odbędzie się
13 października w Warszawie.

Pracownicy z Ukrainy coraz ważniejsi dla
polskiego rynku pracy. Rośnie ich
zainteresowanie pracą na Zachodzie
Coraz więcej firm decyduje się na open
space. Źle zaprojektowana przestrzeń może
obniżyć efektywność pracowników o 15 proc.
Delegowanie pracowników może przestać
być opłacalne dla polskich pracodawców. W
EU trwają prace nad zmianami w prawie

Firma
Polacy coraz bardziej
przedsiębiorczy. Rośnie
popularność samozatrudnienia i
liczba mikrofirm
Frustracja,
niezadowolenie
z pracy i potrzeba
niezależności – to
główne
czynniki,
które skłaniają Polaków do zakładania
własnego biznesu. Osoby, które decydują się
na taki krok, są świadome swoich kompetencji,
nie skupiają się na brakach, mają większą
skłonność do ryzyka i godzą się z możliwością
popełnienia błędu. Taki obraz polskiego
przedsiębiorcy wyłania się z badań Agencji
Badawczej IZMAŁKOWA, przeprowadzonych
na zlecenie ING Banku Śląskiego. Według
danych PARP w Polsce z roku na rok wzrasta
popularność
samozatrudnienia
i
liczba
zakładanych mikroprzedsiębiorstw.

Prawo
Będzie łatwiej wnioskować o
unijne dofinansowanie. Na
nowych przepisach skorzystają
przedsiębiorcy i samorządy
Nowelizacja ustawy
wdrożeniowej ma
ułatwić korzystanie
z unijnych dotacji.
Nowe
przepisy
upraszczają
proces
ubiegania
się
o dofinansowanie i ograniczają biurokrację.
Tworzą też instytucję Rzecznika Funduszy
Europejskich, który będzie dbał o interesy
beneficjentów środków unijnych. Na zmianach
skorzystają
głównie
samorządy
i przedsiębiorcy, którzy w największym stopniu
wykorzystują fundusze z UE.

Handel
Neony wracają do łask
reklamodawców. Marki stawiają
na dawne symbole

2017-08-02:
Do 2019 roku Moya chce mieć 250 stacji benzynowych. Sieć przejmuje coraz więcej obiektów od konkurentów
2017-08-18:
Firmy tworzą własne media społecznościowe. Dzięki wewnętrznym platformom poprawiają komunikację i integrują pracowników

Neony reklamowe
są
jednym
z
najbardziej

2017-07-25:
Zawód fryzjera wciąż chętnie wybierany przez młodych ludzi. To coraz bardziej wymagająca branża

charakterystycznych
symboli
dawnej
Warszawy. Moda na nie odżywa i świetlne rurki
powoli wracają do reklamy. Po dawne symbole
sięga coraz więcej marek. Część neonów
zamierza odtworzyć Wedel. Wróci do neonów,
które w dwudziestoleciu międzywojennym
zdobiły fabrykę czekolady i jej firmowe sklepy.
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