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Patronat
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Dofinansowanie
Druk niniejszego katalogu dofinansowano w ramach projektu  

„Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT” realizowanego w ramach programu  
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Partnerstwa
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Jej Perfekcyjność
Prezesa Fundacji LGBT Business Forum

W wyścigu 
o najlepszych 
wygrają 
najszybsze firmy

C
ywilizacyjna zmiana nadeszła. Nie ma przed nią ucieczki i nie ma sensu 
oszukiwać się, że uda się ją odwrócić. Pracowniczki i pracownicy LGBTQ 
chcą wreszcie móc otwarcie mówić o sobie w miejscu pracy – i liczą na to, 
że ich pracodawcy zrozumieją potrzebę bycia sobą. Docenienie i podkreśle-
nie znaczenia otwartości w miejscu pracy przekłada się nie tylko na lepsze 
samopoczucie osób zatrudnionych, ale także na ich większą produktywność 

– a więc i zwiększony dochód dla firmy. Różnorodność się po prostu opłaca.

Nie inaczej jest z konsumentkami i konsumentami LGBTQ. Rosnąca świadomość społecz-
nej odpowiedzialności biznesu wśród osób konsumujących dobra sprawia, że nikt już dziś 
nie może pominąć tej grupy, jeśli nie chce odpaść w przedbiegach. I choć w Polsce firmy 
nadal ostrożnie i zachowawczo podchodzą do tematu, to lada dzień przekonają się, że 
w wyścigu tym przegrały. W walce o najlepsze pracowniczki i najlepszych pracowników 
oraz w walce o zagarnięcie jak największej części rynku wygrają najszybsze firmy – te, 
które już wiedzą i już działają na rzecz różnorodności.

Wiemy to i my – dlatego zapraszamy na Konferencję LGBT Business Forum 2015 „Włącza-
nie polityki równościowej szansą na rozwój w dobie kryzysu”. Wierzymy, że przekonamy 
nieprzekonanych oraz że udzielimy wielu cennych wskazówek tym przedsiębiorstwom, 
które już wiedzą, w którą stronę płynie rzecz historii.
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W wyścigu 
o najlepszych 
wygrają 
najszybsze firmy

Program
09:30 – 10:00 Rejestracja

09:30 – 10:00 Konferencja prasowa

10:00 – 10:30 Powitanie uczestniczek i uczestników – prof. Małgorzata Fuszara,  
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
Otwarcie konferencji – Jej Perfekcyjność (Fundacja LGBT Business Forum)

10:30 – 10:55 Przedstawienie wyników „Badania rynku i środowiska pracy  
osób LGBTQ w Polsce”
Paulina Maja Kitlas (autorka raportu)

10:55 – 11:25 Budowanie inkluzywnego miejsca pracy w Sodexo
Jean-Michel Monnot (Sodexo, Francja)

11:25 – 11:45 LGBT in the UK workplace – a decade of progress
Simon Feeke (Stonewall, Wielka Brytania)

11:45 – 12:05 Przerwa

12:05 – 13:20 Panel dyskusyjny „Inkluzywość wobec pracowniczek  
i pracowników LGBT szansą na wzrost w czasie kryzysu ekonomicznego”
Udział biorą: dr Jean-Luc Vey (Prout At Work Foundation, Niemcy), Agnieszka 
Saternus (Biobazar), Anna Grodzka (Partia Zieloni); Prowadzenie: Krzysztof Śmi-
szek (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego)

13:20 – 13:35 Przerwa

13:35 – 13:55 Sposób na osiągnięcie sytuacji win-win we współpracy  
pomiędzy firmami a społecznościami LGBT
Andrzej Citak (R.E.S.P.E.C.T. Diversity®)

13:55 – 14:15 Usługi finansowe równe dla wszystkich. Równe traktowanie  
w segmencie klientów LGBT
Paweł Jasiński (Jasiński Consulting)

14:15 – 14:30 Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka –  
czy przedsiębiorstwa odpowiadają za poszanowanie praw człowieka?
Anna Błaszczak (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

14:30 – 14:50 Tęczowa Rodzina – życie codzienne
rozmowa z Anną i Gretą Puchała

14:50 – 15:00 Zakończenie konferencji
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Jean-Michel Monnot
Sodexo, Francja

Goście
Wiceprezes ds różnorodności i inkulzywności w Sodexo  
w siedzibie głównej firmy w Paryżu.

Od 2007 roku odpowiedzialny jest za implementację strate-
gii inkluzywności i różnorodności w Sodexo we wszystkich 
krajach, w których działa firma. Współpracując z lokalny-
mi grupami, Jean-Michele pracuje nad wypracowaniem 
konkretnych, dostosowanych do specyfiki kraju rozwiązań 
strategii różnorodności – dzieląc się najlepszymi praktykami 
z różnych rynków i definiując nowe cele do osiągnięcia  
dla konkretnych krajów. Pierwszym poziomem działania jest 
osiągnięcie lepszych wyników w zakresie równości płci – 
kolejne zadania skupiają się na kwestiach związanych  
z wiekiem, orientacją seksualną, niepełnosprawnością oraz 
różnicami kulturowymi i wynikającymi z pochodzenia.

Sodexo jest światowym liderem w Quality of Life Services  
i zatrudnia ponad 430 tys. osób na 5 kontynetach (w samej 
tylko Europie jest to ponad 136 tys. osób). Firma uważana 
jest za wzorową w kwestiach róznorodności i inkluzywności 
w USA, gdzie w 2012 roku otrzymała nagrodę Catalyst. Zo-
stała umieszczona także na 1 miejscu w latach 2010 i 2013 
w indeksie DiversityInc w kategorii Top Companies  
for Diversity and Inclusion. W 2009 roku Sodexo otrzymało 
we Francji nagrodę dla lidera globalnych polityk różnorodno-
ściowych, a 2014 roku została wyróżniona przez francuskie 
ministerstwo za skuteczną działalność na rzecz wyrówny-
wania szans kobiet i mężczyzn wśród osób na najwyższych 
stanowiskach.

W 2013 roku Sodexo uruchomiło swoją Pride Group, global-
ną sieć pracowników, która ma swoje członkinie i swoich 
członków w 16 krajach.

Jean-Michel Monnot urodził się w Burgundii, a żyje aktual-
nie w Normandii ze swoją żoną i synem. To najpewniej jego 
pochodzenie sprawia, że jest pasjonatem win. Podkreśla,  
że to właśnie różnorodność wśród win sprawiła, że zajął się 
tą tematyką wśród ludzi.
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Jean-Luc Vey
Fundacja Prout At Work, Niemcy

Dr Jean-Luc Vey urodził się na południu Francji, zaś w 1991 
roku otrzymał tytuł zawodowy inżyniera, by w 1995 roku 
ukończyć studia doktoratem z fizyki w Paryżu. Przeprowa-
dził się potem do Niemiec i pracował tam jako badacz do 
końca 1998 r. W 1999 roku dołaczył do departamentu IT 
w Deutsche Banku, gdzie pracuje zresztą do dzisiaj. Aktual-
nie odpowiedzialny jest za inicjatywy związane z digitaliza-
cją i pełni funckję Innovation Managera.

Jednocześnie jednak zajmował się sprawami równości i jest 
jednym z twórców grupy db Pride, sieci pracowniczek i pra-
cowników LGBT w Deutsche Bank (założona w 2000 roku). 
Od 2000 r. do 2014 r. zasiadał w komitecie sterującym tej 
grupy. Od 2011 roku raz w semestrze daje wykład na temat 
inkluzywności osób LGBT w Business University of Vienna 
w Austrii. Pod koniec 2013 roku wraz z Albertem Kehrerem 
założył Fundację Prout At Work, której celm jest zrzeszanie 
grup pracowniczych LGBT z różnych firm. Dziś Fundacja 
Prout At Work ma 10 fundujących sponsorów i pracuje z po-
nad 40 grupami LGBT z różnych firm (www.proutatwork.de).

Simon Feeke
Stonewall, Wielka Brytania

Pełni funkcję Dyrektora programów Workplace w Stonewall 
w Londynie i odpowiada za rozwój i powiększanie programu 
Diversity Champions, czyli forum zreszającego firmy przo-
dujące w kwestiach inkluzywności pracowniczek i pracow-
ników LGBT w Wielkiej Brytanii i na świecie. Simon wraz 
ze swoim zespołem zapewnia wysokiej jakości wsparcie i 
pomoc dla ponad 750 firm takich jak IBM, Barclays czy też 
brytyjska armia – pomagając im tworzyć środowiska pracy 
aktywnie działające na rzecz równości i różnorodności, gdzie 
każda osoba może być sobą i skupiać się na osiąganiu mak-
symalnych korzyści na rzecz firmy, w pełni wykorzystując 
swój potencjał. Simon jest także nadzorującym publikację 
dorocznej listy 100 firm najbardziej przyjaznych osobm 
LGBT (Stonewall Top 100 LGBT-friendly employers) jak rów-
nież organizację konferencji w Anglii, Szkocji i Walii, które 
gromadzą łącznie ponad 1000 osób zajmujących się HR, a 
na których dyskutuje się o innowacyjnych praktykach w za-
kresie różnorodności. Simon często pojawia się w mediach 
jak i na konferencjach, na których zabiera głos w sprawach 
osób LGBT. W Polsce gościć będzie po raz pierwszy.
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Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego i Instytutu Socjologii Uniwersytety  
Warszawskiego, współautorka m.in. raportu „Przemilczane, 
Przemilczani. Raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ  
studiujących na Uniwersytecie Warszawskim.” 

W kręgu jej zainteresowań badawczych leży przede  
wszystkim socjologia seksualności.

Krzysztof Śmiszek
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Ur. 25 sierpnia 1979 r. w Stalowej Woli. Absolwent Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
(2003) oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego 
(2006). W latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomoc-
nika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie 
zajmował się analizą i praktycznym stosowaniem ustawo-
dawstwa antydyskryminacyjnego. W latach 2005-2008 
pracował w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. W latach 2008 – 2010 pracował w Bruk-
seli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET – 
Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Trak-
towania. Od stycznia 2011 r. asystent naukowy w Zakładzie 
Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego.  Redaktor portalu www.prawaczlo-
wieka.edu.pl

Paulina Maja Kitlas
Instytut Socjologii UW
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Krzysztof Śmiszek
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Andreas Citak
R.E.S.P.E.C.T. Diversity®

Jest prezesem firmy R.E.S.P.E.C.T. Diversity®, jest konsul-
tantem od Diversity Management i wdrażania procedur 
w firmach. Autor unikalnej metodologii do ewaluacji i mie-
rzenia czynników gospodarczych wynikających z polityki 
różnorodności. Założyciel charytatywnej Fundacji CALBiA, 
która pomaga osobom LGBT w krajach Afryki realizować ich 
indywidualne projekty biznesowe. 

Pracował 22 lata dla firmy IBM na kierowniczych stano-
wiskach, w których był inicjatorem strategicznych zmian 
organizacyjnych, szczególnie w kwestiach procedur różno-
rodności. Specjalista w kwestiach marketingu skierowanego 
do osób LGBT i specyfikacji diversity solutions jako dodat-
kowego czynnika wzrostu wyników firmy. Przez ostatnie 
lata był odpowiedzialny globalnie za LGBT Marketing i spra-
wował funkcję LGBT Business Executive w zakresie rozwi-
jania biznesu w Europie, Bliskim Wschodzie, Rosjii i Afryce. 
Zaincjował przełomowe wydarzenia w Europie Środkowej, 
Wschodniej i Afryce poruszające zagadnienia LGBT w kon-
tekście biznesu: 1st Hungarian LGBT Business Leader Fo-
rum w Budapeszcie i w Johannesburgu, 3rd GLBT Business 
Leader Forum w Warszawie w trakcie Europride 2010. 

Jest współzałożycielem Fundacji LGBT Business Forum, 
w której pełni funkcję przewodniczącego Rady.

Anna Błaszczak
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję zastępczyni 
dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodo-
wego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz sekre-
tarza Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością. 
Jest członkinią zarządu Europejskiej sieci organów ds. rów-
nego traktowania „Equinet”. Autorka i redaktorka licznych 
publikacji i raportów Rzecznika Praw Obywatelskich po-
święconych realizacji zasady równego traktowania oraz 
członkini Izby Adwokackiej w Warszawie.
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Anna Grodzka (ur. 16 marca 1954 w Otwocku) – polska 
działaczka społeczna, współzałożycielka Fundacji Trans-Fu-
zja, posłanka-elekt na Sejm VII kadencji. Urodziła się jako 
mężczyzna, nosiła imię Krzysztof. Na proces korekty płci 
zdecydowała się dopiero, gdy jej syn ze związku małżeń-
skiego (zakończonego rozwodem) był już dorosły. Ukończyła 
studia z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Prowadziła działalność gospodarczą, przez 
wiele lat pracowała w branży wydawniczej, reklamowej 
i poligraficznej. Zajmowała się też produkcją filmów i seria-
li dla Telewizji Polskiej. Działała w Zrzeszeniu Studentów 
Polskich, Socjaldemokracji RP, następnie do września 2011 
była członkinią Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warsza-
wie. Od 2009 do 2011 r. prowadziła założoną przez siebie 
w roku 2008 Fundację Trans-Fuzja. Organizacja ta stawia 
sobie za cel upowszechnianie wiedzy o transpłciowości, a 
także podejmowanie działań na rzecz wsparcia osób trans-
seksualnych, transgenderycznych i transwestytycznych. 
Była także wiceprzewodniczącą Komisji Dialogu Społeczne-
go ds. Równego Traktowania przy Prezydencie m.st. War-
szawy. W wyborach z 9 października 2011 uzyskała mandat 
poselski z ramienia Ruchu Palikota w Krakowie. Została tym 
samym pierwszą w Polsce osobą publicznie ujawniającą 
swoją transseksualność, którą wybrano do parlamentu.

Urodzony w 1984, absolwent Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Od 2008 jest przedsiębiorcą zajmującym się finansami 
prywatnymi i korporacyjnymi, Prezes Spółki consultingu 
finansowego Jasiński Consulting. Lokalny aktywista spo-
łeczny zajmujący się tematami nierówności i wykluczenia 
finansowego. Bloguje w serwisie natemat.pl Od sierpnia 
2014 Wiceprezes LGBT Business Forum. Jego zaintereso-
wania to finanse, ekonomia społeczna, tematyka LGBT, 
muzyka elektroniczna, wspinaczka i rowery.

Anna Grodzka
Partia Zieloni

Paweł Jasiński
Jasiński Consulting
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Paweł Jasiński
Jasiński Consulting

Platforma
LGBT Business

Platforma LGBT Business to platforma biznesowa, służąca jako miejsce spo-
tkań decydentów firm, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych, 
umożliwiająca wymianę najlepszych praktyk, doświadczeń z dziedziny  
zarządzania różnorodnością, wspólnych projektów i działalności biznesowej.

Widoczny na całym świecie trend wspierania osób LGBT i szeroko rozumianej różnorodności 
w pracy właśnie rodzi się w Polsce. Chcemy być częścią tego ruchu, do czego i Państwa serdecz-
nie zapraszamy!

Co dostajesz dołączając do Platformy LGBT Business?

• Trwające pół dnia warsztaty na temat problematyki LGBT w miejscu pracy poprowadzone 

przez naszych ekspertów

• Dwie kopie raportu „Badanie rynku i środowiska pracy LGBT”

• Audyt wyników firmy w badaniu i zbiór rekomendacji jak usprawnić politykę różnorodności 

LGBT

• Dwa bezpłatne miejsca na uroczystej dorocznej Gali LGBT Business Forum

• Możliwość uczestnictwa w regularnych spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez 

LGBT Business Forum w celu wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy firmami

• Możliwość organizacji tego typu spotkania w siedzibie firmy połączonego z zaprezentowaniem 

przez nią innym podmiotom własnych polityk antydyskryminacyjnych

• Otrzymywanie newslettera Platformy

• Publikację nazwy, logo i linku do strony internetowej firmy na stronie internetowej LGBT Busi-

ness Forum w części „Partnerzy” 

• Włączenie i dostęp do bazy danych LGBT Business zarządzanej przez LGBT Business Forum

Więcej informacji oraz informacje jak dołączyć do Platformy LGBT Business  
znajdziesz na www.lgbt.biz.pl
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Tęczowa Pszczoła
Pszczoły są pracowite i umieją odnaleźć się  
w zespole. Mają determinację i nie marnują 
energii na sprawy z pracą niezwiązane. 

Każda para skrzydełek, każde sześć odnóży liczy 
się w ulu tak samo. W ludzkich strukturach bywa 
różnie – czasem talent i kwalifikacje pracowni-
ka czy pracowniczki danej firmy nie są należycie 
doceniane. Górę biorą uprzedzenia i okazuje się, że 
wśród ukrytych „walorów” znajdują się „właściwa” 
orientacja psychseksualna czy tożsamość płciowa 
– cechy niemające związku z wypełnianymi obo-
wiązkami. Dyskryminacja nie tylko jest niesłuszna, 
ale również po prostu się nie opłaca. Jeszcze nie 
wszystkie firmy w Polsce to odkryły. 

Dlatego stworzyliśmy nagrodę Tęczowej Pszczo-
ły – nagrodę dla firmy, która kwestie równości 
traktuje profesjonalnie i serio. Firmy, która umie 
doceniać pracowników/-czki niezależnie od ich 
orientacji. Firmy, która wprowadziła standardy 
różnorodności i odnosi je również do  
pracowników/-czek LGBT. Firmy, w której podczas 
rekrutacji możesz być sobą, również wtedy kiedy 
jesteś osobą nieheteronormatywną, bo nie wpły-
nie to na fakt, czy będziesz zatrudniony/-a. Firmy, 
w której, gdy szef/-owa zapyta cię, czy jesteś 
wypoczęty/- a po weekendzie, możesz spokojnie 
odpowiedzieć: „Tak, bo świetnie bawiłem/-am się 
na Paradzie Równości”. Firmy, którą również jej 
klienci LGBT postrzegają jako przyjazną.

Nagrody Tęczowej Pszczoły zostaną 
przyznane na Gali 10 czerwca 2015  

w Polonia Palace Hotel
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Tęczowa Osa
Nagroda Tęczowej Osy jest nagrodą motywa-
cyjną przyznawaną firmie, która musi się do-
piero nauczyć, że warto, by miejsce pracy było 
wolne od dyskryminacji ze względu na orienta-
cję seksualną czy tożsamość płciową.  

Osy mają wśród ludzi kiepską reputację – podob-
nie jak niektóre firmy wśród społeczności LGBT. 
Jedne nie zauważają, że nie wszyscy klienci są he-
teroseksualni i czasem warto by tę różnorodność 
odzwierciedlić w ofercie, inne z góry zakładają, 
że wszyscy ich pracownicy są hetero i różnorakie 
benefity wynikające z pracy kierują tylko do nich. 
Wiele firm praktykuje tzw. „pink washing”, co 
oznacza, że ich działania w kierunku społeczności 
LGBT są niewiarygodne i są używane marketingo-
wo, aby poprawić image, ale w rzeczywistości są 
niewiarygodne. Czas to zmienić! Chcielibyśmy, by 
w firmie, którą użądli Tęczowa Osa, nastąpił pozy-
tywny wstrząs. Nagroda Tęczowej Osy ma za-
działać jak ekskluzywne zaproszenie na szkolenie 
z problematyki LGBT w zatrudnieniu i w biznesie.

Fundacja LGBT Business Forum przyznaje tę  
nagrodę w nadziei, że firma z Tęczową Osą na 
koncie skorzysta z zaproszenia i przejdzie anty-
dyskryminacyjny „lifting”. Takiej firmie przyznać 
później nagrodę Tęczowej Pszczoły byłoby jeszcze  
przyjemniej!

W roku 2014 nagrody przyznano:

Najbardziej przyjazna środowiskom 
LGBT firma w Polsce - 

Tęczowa Pszczoła 2014:
Google

Firma przyjazna środowiskom LGBT  
w Polsce w kategorii „Inicjatywa  

i Aktywność”:
Barefoot Wine

Firma przyjazna środowiskom LGBT  
w Polsce w kategorii „Organizacja”:

British Council

Firma przyjazna środowiskom LGBT  
w Polsce w kategorii  

„Niespodzianka”:
PLL Lot
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13 czerwca 2015, godz. 15:00, Sejm RP

www.ParadaRownosci.eu
facebook.com/ParadaRownosci
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Raport z badania
rynku i środowiska
pracy osób LGBTQ

O
d połowy stycznia do połowy kwietnia 2015 roku przeprowadzono ogólnopolskie 

badanie rynku i środowiska pracy osób LGBTQ. Badania były realizowane metodą 

wywiadów indywidualnych, realizowanych online. Ponieważ badaczom zależało 

na tym, aby w badaniu wzięła udział najszersza reprezentacja różnorodnego środo-

wiska LGBTQ, informacje o możliwości uczestnictwa w badaniu dystrybuowano po-

przez media skierowane do osób nieheteroseksualnych. Link do badania umieszczo-

no na stronie Fundacji LGBT Biznes Forum oraz na stronach zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Oprócz 

tego zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu pojawiło się również na stronie patrona medialnego 

badania – stronie Queer.pl oraz w serwisie Kumpello.pl. O badaniu mówiono również w ramach pro-

gramu „Lepiej późno niż wcale” na antenie radia TOK FM.

Jest to druga edycja tego badania. Cieszymy się, że badanie spotyka się z rosnącym zainteresowaniem 

i daje nam to nadzieję na kontynuowanie badań. Podobnie jak badanie ubiegłoroczne, tak i to ma na 

celu eksplorację. Wyniki posłużą jako podstawa do dalszych, bardziej szczegółowych, badań na temat 

sytuacji osób LGBTQ na polskim rynku pracy.

Demografia

W badaniu wzięło udział 1371 osób, czyli więcej niż przed rokiem. Utrzymującą się tendencją w ba-

daniu jest największa reprezentatywność młodych, zaangażowanych w pracę i myślących o inwesto-

waniu i rozwoju gospodarstw domowych.

Paulina Maja Kitlas
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Dwie najliczniejsze grupy wiekowe, które 

udzielały odpowiedzi na pytania kwestio-

nariusza, to osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem 

życia (44,3%) oraz osoby pomiędzy 26 a 35 

rokiem życia (39,2%). Respondenci i respon-

dentki z pozostałych grup wiekowych stano-

wili jedynie 16,5% badanych. Taka struktura 

wieku badanych wynika również z nadrepre-

zentacji tych grup wiekowych w populacji 

użytkowników i użytkowniczek Internetu. 

Według badań CBOS z 2014 roku, wśród osób 

w wieku 18-24 lata aż 96% jest użytkowni-

kami Internetu, wśród osób w wieku 25-34 

lata odsetek ten wynosi 94%.

 

Taka struktura wiekowa badanych 

rzutuje również na to, jak wygląda 

struktura zatrudnienia wśród re-

spondentów i respondentek. Po-

nieważ większość stanowią osoby 

w  wieku 18-25 lat dużą grupę sta-

nowią osoby studiujące i uczące się. 

Razem stanowią one 36,9% bada-

nych. Największą grupę stanowią 

jednak osoby posiadające stałą pra-

cę zawodową. Tak duży udział osób 

posiadających stałą pracę zawodo-

wą wynika również z faktu, że wielu 

respondentów i respondentek łączy 

naukę z pracą zawodową, ambitnie 

podchodząc do kreowania własnej kariery zawodowej, już na początku drogi wyznaczając sobie 

konkretne cele.

Wiek jest również kluczową zmienną, która wpływa na warunki mieszkaniowe respondentów i re-

spondentek. Najwięcej badanych zamieszkuje w wynajętym mieszkaniu lub z rodzicami (28,5%).

Kiedy zsumuje się ankiety mieszkańców we własnym mieszkaniu, w wynajmowanym i w akademiku, 

widocznie rysuje się zdecydowany wybór niezależności i preferencje mieszkania nie z rodzicami.

Wykres 1. Wiek respondentek i respondentów

Wykres 2. Sytuacja zawodowa respondentek  
i respondentów
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Kolejno analizując wyniki badań, możemy dojść 

do wielu ciekawych wniosków. Interesująco 

wygląda również udział respondentów w gru-

pie badanych z poszczególnych województw. 

Zdecydowanie największy odsetek responden-

tów i respondentek zamieszkuje województwo 

mazowieckie. Na drugim miejscu pod wzglę-

dem ilości osób, które wzięły udział w badaniu, 

są mieszkający i mieszkające w województwie 

dolnośląskim, następnie w wielkopolskim i ma-

łopolskim. Na terenie tych województw znaj-

dują się nie tylko liczne zakłady pracy, ale i duże 

ośrodki akademickie. Najmniej spośród osób, 

biorących udział w badaniu, pochodzi z województwa świętokrzyskiego, lubuskiego i podlaskiego.

 

Zanim przejdziemy do szczegółowych wyników badania, przyjrzyjmy się również strukturze zawodo-

wej w badanej grupie. Łatwo dostrzec, że wielu z nich to ludzie dobrze wykształceni. W tym wypadku 

zdecydowaną większość stanowią specjaliści, przedstawiciele wolnych zawodów, pracownicy umy-

słowi oraz nauczyciele. Następną, największą liczebnie grupą, są osoby będące pracownikami usług 

Wykres 3. Miejsce zamieszkania

Wykres 4. Miejsce zamieszkania respondentów wg województw
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i sprzedawcami, kolejni to pracownicy 

administracyjni i osoby z obsługi klienta 

oraz kierownicy niższego lub średniego 

szczebla (w kategorii „inne” znalazło się 

ponad 14% badanych, udzielających od-

powiedzi, które nie są wiążące dla ba-

dania). 

Okoliczności takiej struktury zawodo-

wej mogą być osobiste, choćby z powo-

du tożsamości nieheteronormatywnej 

i pragnienia oderwania się od lokalnego, 

często nieprzyjaznego, środowiska, już 

we wczesnym wieku istnieje potrzeba usa-

modzielnienia się, ale mogą być związane 

również ze strukturą wiekową badanych. 

Ponieważ większość to osoby pomiędzy 

18 a 35 rokiem życia, to zajmują one czę-

sto stanowiska, które umożliwiają ambitny 

i obiecujący początek zawodowej i finanso-

wej drogi– jak pracownicy obsługi klienta 

lub osoby pracujące w sklepie. Młody wiek 

badanych tłumaczy również duży odsetek 

osób, będących specjalistami czy kierowni-

kami niższego i średniego szczebla. 

Jako ciekawostkę podamy, że 0,7% na co 

dzień zakłada mundur do pracy.

 

Struktura zawodowa i wiek mają bezpośrednie przełożenie na strukturę zarobków w badanej grupie. 

Zdecydowaną większość stanowią osoby zarabiające do 3000 zł netto miesięcznie. Wpływ na taką 

strukturę zarobków ma zatem fakt, że zdecydowana większość respondentów i respondentek jest 

na początku swojej kariery zawodowej.

 

Na początku zaznaczono, że twórcy badań chcieli je przeprowadzić wśród osób nieheteronorma-

tywnych. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda struktura respondentów i respondentek pod kątem 

deklarowanej orientacji psychoseksualnej i płci. Zdecydowana większość ankietowanych to osoby 

homoseksualne – lesbijki lub geje. Kolejną grupą, pod względem liczebności, są osoby biseksualne.  

Wykres 5. Sytuacja zawodowa

Wykres 6. Zarobki badanych osób
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Osoby transpłciowe i queer stanowią razem 

jedynie 3% odpytywanych.

 

Sytuacja osób LGBTQ  
w miejscu pracy/nauki

Na sytuację osób z populacji LGBTQ w prze-

strzeni zawodowej mają wpływ z jednej strony 

atmosfera pracy, tworzona przez współpra-

cowników, a z drugiej strony odgórna polity-

ka firmowa, obowiązująca w poszczególnych 

miejscach pracy. Respondenci i respondentki, 

zapytane o to, czy w ich miejscu pracy obo-

wiązuje polityka niedyskryminowania osób 

LGBTQ, w znaczącej części odpowiedzieli, 

że nie mają wiedzy na ten temat. Odpowie-

dzi twierdzącej udzieliło jedynie 29,2% re-

spondentów i respondentek.

 

Oczywiście nasuwa się pytanie, czy taka 

polityka jest potrzebna. Jak mówią badania, 

głównym czynnikiem, na który zwracają 

uwagę respondenci przy wyborze miejsca 

pracy jest wysokość zarobków (67% bada-

nych wskazało wysokie zarobki jako czynnik 

najważniejszy przy wyborze pracy/miejsca 

nauki). Niemniej badania pokazują, że wśród 

osób, które pracują/uczą się w miejscach, 

gdzie są wprowadzone polityki niedyskry-

Wykres 7. Kim są osoby badane?

Wykres 8. Czy w Twoim miejscu pracy/nauki obo-
wiązuje polityka antydyskryminacyjna?

Czy w Twojej firmie obowiązuje polityka  
niedyskryminacji osób LGBT?

Stopień zadowolenia z miejsca pracy/nauki, 
gdzie 1 oznacza całkowite niezadowolenie  

a 10 - całkowite zadowolenie (średnia arytm.)
tak 7,1
nie 5,9

nie wiem 6,5
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minacji osób nieheteroseksualnych, zadowolenie z pracy jest większe niż w przypadku osób, które 

pracują/uczą się w miejscach, gdzie albo taka polityka nie obowiązuje, albo pracownicy zwyczajnie 

o niej nie wiedzą.

W badaniu zapytaliśmy respondentów 

i  respondentki, czy w ich miejscach pra-

cy/nauki znana jest ich orientacja psycho-

seksualna. Najliczniejsza jest grupa ludzi, 

zawierająca osoby po dokonaniu coming 

outu w swoim miejscu pracy. Podając ten 

wynik, należy zwrócić uwagę, że nadal 

jednak duży odsetek, bo aż 34% respon-

dentów i respondentek nie wyjawiło swo-

jej orientacji psychoseksualnej w miejscu 

pracy. Niestety strach przed ujawnieniem 

w miejscu pracy jest wciąż silny i 19,6% 

badanych odpowiedziało, że nie tylko nie 

ujawniło swojej orientacji psychoseksual-

nej, ale wręcz stara się ukrywać ten fakt. Należy zwrócić uwagę, że 39% respondentów i responden-

tek zostało zmuszonych do wyjawienia orientacji psychoseksualnej w miejscu pracy.

Tak, sam_a 
dokonałem/-am 

coming outu

Tak - ale  
zostałem/-am 
przymusowo 

wyoutuowana/-y 
przez innych

Nie - staram 
się, aby nikt nie 
wiedział o mo-
jej prawdziwej 

orientacji seksu-
alnej/tożsamości 

płciowej

Nie - ale myślę, 
że wiele osób się 

tego domyśla
osoba cispłciowa 44,1% 2,6% 19,1% 34,3%

osoba  
transpłciowa 

bez/przed  
korektą płci

33,3% 6,3% 22,9% 37,5%

osoba  
transpłciowa  

po korekcie płci
42,9% 14,3% 42,9% 0,0%

osoba  
interpcłiowa

35,5% 0,0% 25,8% 38,7%

inne 45,9% 8,1% 24,3% 21,6%

Wykres 9. Coming out osób ankietowanych  
w miejscu pracy/nauki
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Warto jednak spojrzeć na te dane przez pryzmat płci, z jaką identyfikowali się respondenci i respon-

dentki. Okazuje się, że najtrudniej jest dokonać coming outu w przypadku osób transpłciowych 

po korekcie płci. Aż 42,9% procent badanych osób transpłciowych po korekcie płci nie chce, aby ktoś 

wiedział o ich prawdziwej tożsamości płciowej w miejscu pracy. Dodatkowo, aż 14,3% badanych osób 

transpłciowych po korekcie płci zostało przymusowo wyoutowanych przez innych. Dane te pokazują 

na trudności badanych osób transpłciowych po zmianie płci w ich miejscach pracy.

W tym miejscu warto zadać pytanie, jakie są 

konsekwencje ujawnienia swojej orienta-

cji psychoseksualnej/tożsamości płciowej 

w miejscu pracy. Ponad 50% respondentów 

i respondentek wyoutowanych w  pracy 

twierdzi, że w ich sytuacji w miejscu pracy 

nie nastąpiła zmiana. 23,9% odczuło pozy-

tywną zmianę – środowisko pracy stało się 

bardziej otwarte i przyjazne. Natomiast, aż 

16,2% badanych, których orientacja psy-

choseksualna/tożsamość płciowa jest zna-

na w miejscu pracy, odpowiedziało, że spo-

tkało się z negatywnymi konsekwencjami. 

Do tych negatywnych konsekwencji należy 

przede wszystkim poczucie, że współpracownicy rozmawiają na temat orientacji psychoseksualnej 

„za plecami” osób, które dokonały coming outu.

Czy nieujawnienie swojej orientacji/

tożsamości płciowej w miejscu pracy 

ma wpływ na pracownika? Przepro-

wadzone badania pozwalają sądzić, 

że tak i to nawet ogromny. Niepoko-

jącą jest informacja, że aż 48 respon-

dentów i respondentek, którzy nie 

ujawnili swojej orientacji/tożsamości 

płciowej w miejscu pracy/nauki odpo-

wiedziało, iż miewało myśli samobój-

cze. Aż 94 osoby zaznaczyły, że mie-

wają depresję, 141 przyznało, że czuje 

się bezsilnym/bezsilną wobec tego, 

co się dzieje. Respondenci i respon-

Wykres 10. Co się zmieniło po coming oucie?

Wykres 11. Konsewkencje ukrywania swojej orienta-
cji/tożsamości płciowej w miejscu pracy
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dentki zwracają również uwagę na to, że gdyby mogły ujawnić swoją orientację/tożsamość płciową, 

stałyby się bardziej produktywnymi. Niemożność wyoutowania w miejscu pracy wpływa negatywnie 

na szereg różnych czynników, poczynając od komfortu psychicznego, a na produktywności pracow-

nika kończąc. Można zatem pokusić się o tezę, że niedyskryminujące środowisko w pracy wpływa nie 

tylko na zadowolenie pracownika, ale i na jego efektywność, która przekłada się na lepsze wyniki, 

co finalnie zatem pracodawcy się po prostu opłaca.

Powstaje pytanie, czy osoby niehete-

ronormatywne są narażone w pracy/

szkole na zachowania krzywdzące. 

Zapytaliśmy respondentów i respon-

dentki, czy czują się dyskryminowani 

w miejscu pracy, a jeśli tak, to w ja-

kich obszarach ta dyskryminacja się 

przejawia. Dane są alarmujące. Mamy 

poważne powody do niepokoju. Blisko 

35,2% badanych skarży się, że w ich 

obecności opowiadano sobie dowcipy 

na temat osób LGBTQ. Wśród badanej 

populacji 16,6% respondentów i  re-

spondentek spotkało się z przejawa-

mi mowy nienawiści, a 4,2% stało się 

ofiarami przemocy fizycznej. Nie trzeba chyba mówić, że przejawy mowy nienawiści czy przemoc 

fizyczna, nigdy nie powinny mieć miejsca w miejscu pracy czy nauki. Są to praktyki karygodne i nie-

humanitarne, na które pracodawcy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem powinni nie tylko 

reagować, ale im aktywnie przeciwdziałać (Dotyczy tylko przemocy fizycznej, bo mowa nienawiści 

wobec osób nieheteronormatywnych nadal nie jest rozpoznawalna przez prawo karne). 

Wybory konsumenckie i styl życia osób LGBTQ

W warunkach gospodarki kapitalistycznej osoby nieheteronoramtywne można potraktować jako 

znaczącą grupę docelową, do której produkty i instytucje mogą kierować swoją komunikację. 

Przyjrzymy się motywacjom badanych przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Powstaje zatem 

pytanie, czym kierują się osoby z interesującego nas środowiska LGBTQ, przy dokonywaniu swo-

ich wyborów konsumenckich. Istotna większość, bo 55,6% respondentów i respondentek, zade-

klarowało, że przy wyborze produktu/usługi kierują się ich jakością. Są również tacy, dla których 

jeszcze ważniejsza jest cena. Ponad 60% badanych stwierdziło, że cena jest tym, na co zwracają 

uwagę podczas swoich codziennych wyborów konsumenckich. Blisko 30% respondentów i  re-

Wykres 12. Jakie zachowania dyskryminujące  
spotykają Cię w miejscu pracy/nauki?
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spondentek zwraca uwagę również 

na to, aby produkt był produkowa-

ny ekologicznie, co pokazuje wy-

soką świadomość konsumencką 

osób LGBTQ w tym zakresie.

Dla osób ze środowiska LGBTQ 

jako konsumentów nie bez znacze-

nia pozostaje fakt, czy producent/

firma jest przyjazna osobom LGB-

TQ. Taka świadomość jest istotna 

dla 68% respondentów i respon-

dentek. Przyznali oni w kwestio-

nariuszach, że to, czy dana firma ma opinię 

przyjaznej osobom nieheteroseksualnym, 

jest dla nich ważnym czynnikiem.

 

Wydaje się również, że fakt, czy firma ucho-

dzi za przyjazną LGBTQ, jest ważny w gru-

pach badanych, którzy mają zarobki większe 

niż 3000 zł miesięcznie.

Rozkład tej zmiennej w różnych grupach 

w  zależności od średnich miesięcznych do-

chodów prezentuje poniższa tabela.

tak nie
jest to dla mnie 
bez znaczenia

poniżej 1000 zł 62,8% 8,6% 28,6%
między 1001 a 3000 zł 64,8% 6,5% 28,7%
między 3001 a 5000 zł 76,9% 8,4% 14,7%
między 5001 a 7500 zł 74,7% 10,7% 14,7%

między 7501 a 10000 zł 84,8% 2,2% 13,0%
między 10001 a 15000 zł 77,4% 0,0% 22,6%

powyżej 15000 zł 70,8% 16,7% 12,5%

Wykres 13. Co decyduje o wyborze konkretnego  
produktu/usługi/marki?

Wykres 14. Czy ma znaczenie czy produkt/
marka/usługa jest postrzegana jako 
przyjazna środowiskom LGBT?
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Konsumenci i konsumentki populacji LGBTQ 

deklarują również, że informacja o tym, iż 

firma produkująca lub świadcząca usługi 

dyskryminuje pracowników ze środowiska 

LGBTQ czy nie zapewnia im równych praw, 

sprawiłaby, że przestaliby kupować produk-

ty lub usługi danej firmy. Wysoki odsetek 

spośród nich, bo aż 47,9% powiedziało rów-

nież, że opowiedziałoby o tym znajomym, 

a 11,2% zadeklarowało wysłanie listu prote-

stacyjnego do kierownictwa firmy.

 

Respondenci i respondentki zapyta-

ne o  to, jakie marki ich zdaniem są nega-

tywnie nastawione do osób LGBTQ, wspominają głównie o producencie piwa Ciechan (41,1%) oraz  

PolskiBus.com (7,1%). Co ważne, aż 43,6% respondentów i respondentek twierdzi, że nie zna żadnej 

firmy negatywnie nastawionej do osób nieheteronormatywnych.

 

Z kolei wśród firm, które są wymieniane jako przyjazne osobom nieheteronormatywnym respondenci 

i respondenci wymieniają przede wszystkim wielkie międzynarodowe korporacje. 

Dopiero na 10. miejscu plasuje się polska firma – LOT.

Marki uważane za przyjazne osobom LGBTQ
(w kolejności częstotliwości wskazań)

Google
Apple 
Ikea

Coca-Cola
Facebook

IBM
Burger King
McDonald
Microsoft

H&M
LOT

Zapytaliśmy również respondentów i respondentki o to, jakie osoby, znane publicznie, są identyfiko-

wane z walką o równouprawnienie osób nieheteronormatywnych. Najwyższe pozycje zajmują osoby 

ze świata polityki. Na trzecim miejscu znalazł się Dariusz Michalczewski (z pewnością wpływ na taką 

Wykres 15. Jak zareagujesz, gdy firma/marka 
okaże się homofobiczna?
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pozycję miał fakt, że w okresie, gdy prowadzone były badania, głośno było o konflikcie na linii właści-

ciela browaru Ciechan a Dariuszem Michalczewskim).

Osoby publiczne działające na rzecz  
równouprawnienia osób LGBTQ

(w kolejności częstotliwości wskazań)
Robert Biedroń

Anna Grodzka
Dariusz Michalczewski

Janusz Palikot
Michał Piróg

Wanda Nowicka
Krystian Legierski
Agnieszka Holland

Yga Kostrzewa
Jej Perfekcyjność

Przyjrzyjmy się również stylowi życia osób 
LGBTQ, które wzięły udział w badaniu. Wy-
niki wskazują, że są to osoby zainteresowa-
ne dbałością o kondycję fizyczną. Na pod-
stawie przeprowadzonej ankiety można 
powiedzieć, że większość osób, które wzięły 
udział w badaniu, uprawia sport. Najwięk-
szą popularnością cieszą się sporty takie jak 
jazda na rowerze, pływanie i bieganie. Nie-
wielki odsetek, bo tylko 20% respondentów 
i respondentek deklaruje, ze nie uprawia 
żadnego sportu.

Respondenci i respondentki spytani o ulu-
biony sposób spędzania wolnego czasu 
wskazywali, że jest to słuchanie muzyki 
oraz wspólne rozrywki z przyjaciółmi. Po-
nad 20% respondentów i respondentek 
zaznaczyło również, że ich ulubionym spo-
sobem spędzania wolnego czasu jest bycie 
z rodziną.
 

Wykres 16. Jaki sport uprawiasz jako hobby?

Wykres 17. W jaki sposób spędzasz czas wolny?
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Respondentki i respondenci spytani, czy posiadają samochód, w zdecydowanej większości odpowie-
dzieli negatywnie. Samochodu nie posiada ponad 65% badanych. Warto jednak pamiętać, że tak mały 
udział posiadaczy i posiadaczek samochodów wynika głownie z młodego wieku respondentów i re-
spondentek, o którym wspomniano we wcześniejszej części badania.  
Deklarację zakupu samochodu w najbliższym czasie odnotowano u około 18% badanych.

Większość respondentów i respondentek nie posiada również swojego mieszkania lub domu. Tu po-
siadaniem nieruchomości może pochwalić się blisko 30% badanych.

Zapytaliśmy również respondentów i respondentki o to, czy gdyby istniała taka możliwość, wstąpiliby 
w związek partnerski. Warto podkreślić, że ponad 72% badanych udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Nie-
zdecydowanych jest ponad 17% badanych, a odpowiedzi negatywnej udzieliło 10,4% procent zapytanych.

Wykres 18. Czy posiadasz samochód?
Wykres 19. Czy planujesz zakup  

samochodu w ciągu 12 miesięcy?

Wykres 20. Czy posiadasz mieszkanie/dom? Wykres 21. Chęć wstąpienia w związek 
partnerski
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Finanse i bankowość osób LGBTQ

Dochodzimy w tym miejscu do produktów, zwią-
zanych z finansami. Sprawdziliśmy sytuację i zain-
teresowanie osób nieheteronormatywnych na ryn-
ku usług finansowych (usługi bankowe oraz rynek 
ubezpieczeń). Główną usługą, na jaką zdecydowali 
się przepytywani, jest korzystanie z konta w banku, 
które posiada ponad 93% badanych.
 
Najwięcej respondentów posiada konto bankowe 
w mBanku. Na kolejnej pozycji znajduje się bank 
PKO BP, a na trzecim miejscu ING Bank Śląski. Po-
niższa tabela zawiere zestawienie najpopularnije-
szych banków wśród osób badanych wraz z liczbą 
udzielonych odpowiedzi.

Nazwa banku Liczba odpowiedzi
mBank 276
PKO BP 186

inne 186
ING 151
WBK 149
Alior 76

Pekao SA 55
Millenium 34
T-mobile 34

Credit Agricole 21
DB 20

Citibank 18
BPH 17

Eurobank 12
Getin 12

Bank spółdzielczy 8
Raiffeisen 7

Zapytaliśmy przy okazji respondentów i respondentki o to, czy polskie banki są przyjazne osobom 
LGBTQ. Najwięcej z nich odpowiedziało, że żaden bank nie jest przyjazny osobom nieheteronor-
matywnym. Tylko 7% wskazało, że mBank jest bankiem przyjaznym osobom LGBTQ. Jeszcze mniej, 
bo 6% respondentów wskazało, że bank ING Bank Śląski jest przyjazny nieheteronormatywnym.

Wykres 22. Posiadanie konta bankowego



28

 
Wśród badanych osób 39% odpowiedziało, że posiada kredyt. Najwięcej respondentów i responden-
tek posiada kredyt w banku PKO BP (18,4%), mBanku (12,2%) i banku WBK (8,2%).

Ci, którzy jeszcze nie mają kredytu, są również nim zainteresowani w dalszej perspektywie. Zapytani 
o przyszłość, ponad 8% respondentów planuje zaciągnięcie kredytu. Niezdecydowanych jest 17,7%. 
Nie deklarują jednak wysokich kwot z przeznaczeniem na kredyt. Zapytani o to, jaką kwotę mogliby 
wygospodarować miesięcznie na spłatę kredytu, zdecydowana większość odpowiedziała, że mniej niż 
1000 zł.

Wykres 23. Jaki bank uważasz za przyjazny osobom LGBT?

Wykres 24. Czy posiadasz kredyt?

Wykres 25. Jaką kwotę miesięcznie mo-
żesz przeznaczyć na spłatę 
kredytu?
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Respondenci pytani o plan oszczędnościowy w znakomitej większości odpowiadają, że nie posiada-
ją takiego planu, ale blisko 15% respondentów i respondentek odpowiada, że zamierza założyć plan 
oszczędnościowy.
 
Znikoma ilość osób, które mają plan oszczędnościowy, może wynikać, z faktu, że w przeważającej 
części respondenci to ludzie młodzi, którzy nie mogą wygospodarować w swoim budżecie wystarcza-
jącej ilości pieniędzy, by myśleć o takim planie. Zapytaliśmy więc, jaką kwotę miesięcznie są w stanie 
zaoszczędzić. Ponad 50% respondentów i respondentek odpowiedziało, że byłyby to oszczędności 
do 500 zł miesięcznie.

Zapytaliśmy również respondentki i re-
spondentów o korzystanie z usług ubez-
pieczeniowych. Polisy ubezpieczeniowej 
na życie nie posiada 34,8% responden-
tów i respondentek. Wśród tych, którzy 
wykupili polisę na życie, zdecydowanie 
najwięcej badanych posiada ubezpie-
czenie w PZU Życie. Pozostałe firmy 
ubezpieczeniowe mają dużo mniejsze 
udziały w grupie badanych. Szczegóło-
we zestawienie zawiera poniższa tabela, 
w której ujęto 8 najczęściej pojawiają-
cych się odpowiedzi w pytaniu o firmę 
ubezpieczeniową, z której usług korzy-
stają osoby ankietowane.

Wykres 26. Czy posiadasz produkt 
oszczędnościowy?

Wykres 27. Jaką kwotę miesięcznie możesz 
przeznaczyć na oszczędzanie?

Wykres 26. Czy posiadasz produkt ubezpieczeniowy?
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Firma ubezpieczeniowa

Częstotliwość występowania 
odpowiedzi wśród osób  
posiadających produkt  

ubezpieczeniowy
PZU / PZU Życie 19,69%
ALLIANZ / ALLIANZ Życie 3,94%
ING 3,43%
AVIVA / AVIVA Życie 3,36%
AXA / AXA Życie 2,99%
WARTA / WARTA Życie 2,77%
GENERALI / GENERALI Życie 2,63%
MetLife 2,04%

Przy analizie tej sytuacji warto pamiętać, że 10% badanych planuje w bliskiej przyszłości ubezpieczyć 
siebie lub członka swojej rodziny. Mały odsetek osób planujących ubezpieczyć się w najbliższej przy-

szłości może również wynikać z młodego 
wieku większości respondentek i respon-
dentów. Tezę tę zdaje się również potwier-
dzać pytanie, o to na jaką kwotę chcieliby 
się ubezpieczyć respondenci i respondentki 
badania. Aż 32,5% badanych osób nie jest 
w stanie wygospodarować na to budżetu.

Bez wątpienia osoby LGBTQ stanowią waż-
ną grupę docelową dla sektora usług finan-
sowych. Badania pokazują również, że drze-
mie w nich potencjał sprzedażowy. Jednak 
zanim firmy finansowe zaczną kierować 
komunikację do konsumentów LGBTQ, po-
winni przyjrzeć się polityce niedyskrymino-
wania klientów nieheteronormatywnych. 
Ponad 15% respondentek i respondentów 
spotkało się w instytucji finansowej z dys-
kryminacją, w tym aż 4,5% z nich deklaruje, 
że taka sytuacja miała miejsce często. Ban-

ki i ubezpieczyciele niewątpliwie muszą rozwiązać tę kwestię, jeżeli chcą pozyskać klientów ze śro-
dowiska LGBTQ.

Wykres 26. Na jaką kwotę chcesz  
się ubezpieczyć?
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Podsumowanie

Jak wspomniano we wstępie, przeprowadzone w tym roku badania mają charakter jedynie eksplora-
cyjny. Dostarczają one informacji, które warto w najbliższym czasie pogłębić. Istnieje potrzeba zesta-
wienia ich z wynikami podobnych badań przeprowadzonych za granicą.
Badanie, poza oczywistym aspektem weryfikacji sytuacji osób LGBT na rynku i w miejscu pracy, za-
wierało szereg pytań dotyczących stylu życia i wyborów konsumenckich osób LGBT. To dodatkowe 
dane, które pozwalają nam spojrzeć na osoby nieheteronormatywne także jako konsumentki i kon-
sumentów.

Zdaje się, że wszystkie zaprezentowane wyniki przedstawiają bardzo ciekawą diagnozę stanu fak-
tycznego. Kilka danych jednak zasługuje na szczególną uwagę.
1. Aż 42,9% procent badanych osób transpłciowych po korekcie płci nie chce aby ktoś wiedział 

o  ich prawdziwej tożsamości płciowej w miejscu pracy. Dodatkowo: aż 14,3% badanych osób 
transpłciowych po zmianie płci zostało przymusowo wyoutowanych przez innych.

2. Badania pokazują, że wśród osób, które pracują/uczą się w miejscach gdzie są wprowadzone po-
lityki niedyskryminacji osób nieheteroseksualnych zadowolenie z pracy jest większe niż w przy-
padku osób, które pracują/uczą się w miejscach gdzie albo taka polityka nie obowiązuje, albo 
pracownicy zwyczajnie o niej nie wiedzą. 

3. Dla osób LGBT jako konsumentów nie bez znaczenia pozostaje fakt, czy producent/firma jest 
przyjazna osobom LGBTQ.  Aż 68% respondentów przyznało, że to czy dana firma ma opi-
nię przyjaznej osobom nieheteroseksualnym jest dla niż ważnym czynnikiem. Fakt, czy firma 
uchodzi za przyjazną LGBT jest ważniejszy w grupach badanych, którzy mają miesięczne zarobki 
wyższe niż 3000 zł. 

4. Zdecydowana większość respondentek i respondentów uważa, że żaden bank w Polsce nie jest 
przyjazny osobom nieheteronormatywnym. Tylko 7% wskazało na mBank, a 6,6% na ING Bank 
Śląski jako przyjazne nieheteronormatywnym.

5. Ponad 15% respondentek i respondentów spotkało się w instytucji finansowej z dyskrymina-
cją w tym, aż 4,5% często. Banki i ubezpieczyciele niewątpliwie muszą rozwiązać tę kwestię jeżeli 
chcą pozyskać klientów LGBT. 

Świadomość firm i instytucji na temat istotności tworzenia miejsc pracy przyjaznych różnorodności 
rodzi się w Polsce na naszych oczach. Coraz więcej przedsiębiorstw zauważa korzyści płynące z two-
rzenia polityk antydyskryminacyjnych i ich autentycznego wdrażania w ekosystemie firmy. Przedsta-
wione wyniki badań potwierdzają, że jest to kwestia niezwykle istotna, nadal zbyt mocno zaniedby-
wana ale i przynosząca korzyści pracodawcom.

Chcemy podziękować wszystkim osobom uczestniczącym w badaniu za poświęcony czas i szczere 
odpowiedzi. Dziękujemy także przedstawicielkom i przedstawicielom partnerskich organizacji za po-
moc w przygotowaniu inkluzywnego formularza ankiety. Podziękowania kierujemy także do partnera 
medialnego naszego badania, czyli serwisu queer.pl.



32

O Fundacji

Powstała w 2012 roku Fundacja LGBT Business Forum stawia sobie za cel  
promowanie idei tworzenia miejsc pracy otwartych na osoby LGBT i czerpania 
dodatkowych korzyści z takiego środowiska pracy. Celem fundacji jest także 
zwracanie uwagi opinii społecznej na siłę nabywczą osób LGBT w Polsce.

Jako fundacja działamy w sferze pożytku publicznego – łącząc idee walki z wykluczeniem i 
uwzględniania praw człowieka w codziennej działalności firm oraz naturalną dla środowiska bizne-
sonego potrzebę maksymalizacji zysków przedsiębiorstw. Nasze ekspertki i nasi eksperci to osoby 
doświadczone zarówno jako przedstawicielki i przedstawiciele świata biznesu (zarówno MŚP jak 
i korporacyjnego) ale także osoby od lat zaangażowane w działania na rzecz równości.

Co robimy na co dzień?
• organizujemy szkolenia i warsztaty dla firm, chcących zmieniać swoje polityki i praktykę 

działania w sferze zarządzania różnorodnością (nie tylko wobec osób LGBT),
•	 opracowujemy publikacje-poradniki, których głównym celem jest poszerzanie wiedzy i kom-

petencji osób odpowiedzialnych za polityki równościowe w firmach,
• skupiamy firmy otwarte na różnorodności w Platformie LGBT Business – instytucji, oferu-

jącej wiele korzyści dla jej firm członkowskich oraz możliwość nawiązywania dodatkowych 
kontaktów biznesowych wśród podwykonawców dzielących te same wartości,

• organizujemy konferencje, spotkania i seminaria – zarówno biznesowe jak i naukowe,
•	 realizujemy badania socjologiczne i marketingowe, których celem jest diagnoza sytuacji osób 

LGBT w Polsce w kontekście biznesowym i prawnoczłowieczym,
• koordynujemy przyznawanie nagrody Tęczowej Pszczoły i Tęczowej Osy – jedynych nagród, 

skierowanych do firm zaangażowanych w kwestie równościowe w aspekcie włączania polityk 
antydyskryminacyjnych wobec osób LGBT.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Jej Perfekcyjność – Prezesa, Greta Puchała – Wiceprezes,  
Paweł Jasiński – Członek. W skład Rady Fundacji wchodzą: Yga Kostrzewa – Współprzewodnicząca,  
Andreas Citak – Współprzewodniczący, Anna Grodzka – Członkini oraz Lalka Podobińska – Członkini.

Więcej informacji oraz informacje jak dołączyć do Platformy LGBT Business  
znajdziesz na www.lgbt.biz.pl
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O projekcie

W marcu 2015 Fundacja LGBT Business Forum rozpoczęła realizację projektu „Miej-
sce pracy przyjazne osobom LGBT” w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, 
finansowanego z funduszy EOG.

Projekt odpowiada na utrzymującą się dyskryminację osób LGBT w środowisku pracy, po-
wodowaną niedostatecznym zaangażowaniem pracodawców w przeciwdziałanie temu zja-
wisku. W trakcie jego trwania zbierzemy „dobre praktyki”, dotyczące przeciwdziałania dys-
kryminacji LGBT w miejscu pracy i opracujemy na ich podstawie podręcznik, zorganizujemy 
seminaria i szkolenia upowszechniające równe traktowanie LGBT w przedsiębiorstwach 
i przeprowadzimy konkurs dla firm promujących różnorodność „Tęczowa Pszczoła”. Celem 
projektu jest zwiększenie zaangażowania pracodawców i ich pracowników w przeciwdzia-
łanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w miejscu 
pracy. Dzięki wypracowanym efektom możliwe będzie promowanie postaw otwartości 
wobec zatrudnionych osób LGBT także wśród niezaangażowanych bezpośrednio w sam 
projekt, co pozwoli przedłużyć trwałość jego efektów i zwiększy zasięg jego oddziaływania.

Projekt realizowany jest do 30 kwietnia 2016.
Łączna kwota otrzymanej dotacji wynosi 188.530 zł

„Miejsce pracy
przyjazne LGBT”





Druk dofinansowano w ramach projektu 
„Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT” realizowanego 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji,  
finansowanego z Funduszy EOG.


