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Wstęp do wydania polskiego

Osoby LGBT w Polsce nadal doświadczają w pracy przemocy. Z badań 
naszej Fundacji z 2015 roku wynika, że blisko połowa z nich spotkała się 
z jakąś formą dyskryminacji a ponad 4 proc. z przemocą fizyczną. Te dane 
szokują i sprawiają, że tym pilniejsze i ważniejsze wydało się nam wyda-
nie niniejszego poradnika.

Choć zawarte w nim dane odnoszą się do sytuacji Wielkiej Brytanii w 
2007 roku, to pewne elementy, dobre praktyki, pomysły i działania można 
skutecznie stosować w warunkach polskich w tym momencie i najbliższej 
przyszłości. Tym zresztą często zajmujemy się w LGBT Business Forum 
– szukaniem dla organizacji takich rozwiązań, które pozwalają osiągnąć 
zamierzone cele a nie są zarazem wyważaniem otwartych już drzwi.

Podręcznik, jaki trzymasz w ręku, jest tłumaczeniem broszury, opubli-
kowanej w Wielkiej Brytanii przez pozarządową organizację Stonewall 
w 2014 roku. Jest także częścią serii czterech publikacji, jakie w roku 
2015 opublikowaliśmy w ramach projektu „Miejsce pracy przyjazne 
osobom LGBT”, realizowanego w ramach programu „Obywatele dla De-
mokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.
Nasza współpraca z brytyjską organizacją pozarządową Stonewall jest 
dla nas źródłem wiedzy, doświadczenia i gotowych narzędzi. Zmiana 
cywilizacyjna, jaka zachodzi na Wyspach, dociera także do Polski i dla-
tego cieszymy się, że możemy korzystać z pewnych gotowych pomy-
słów i rozwiązań, jakie przynosi współpraca z brytyjskim partnerem.

Niniejsza publikacja nie powstałaby, gdyby nie pomoc naszych partne-
rów z Credit Suisse Polska. Dziękujemy serdecznie za wsparcie naszych 
starań i za włączanie się w działania na rzecz równości w miejscu pracy.

Jej Perfekcyjność, Prezesa Fundacji LGBT Business Forum
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Wstęp

Pracodawcy są prawnie zobowiązani do chronienia swoich pracowni-
ków i pracownic przed szykanowaniem i prześladowaniem. Od 2003 
roku wszystkie osoby pracujące są również chronione przed dyskrymi-
nacją z powodu orientacji seksualnej1.

Mimo to, nawet w najbardziej postępowych miejscach pracy, które 
mają jasną politykę antydyskryminacyjną, homoseksualni pracownicy 
i pracownice wciąż czasem napotykają trudności przy zgłaszaniu przy-
padków homofobicznego prześladowania. Może ono mieć negatywny 
wpływ zarówno na dotkniętą osobę, jak i na ogólną organizację. 

Aktywna ochrona homoseksualnych pracowników i pracownic jest 
nie tylko wymagana przez prawo, ma też pozytywny wpływ na relacje 
w miejscu pracy, przywiązanie pracowników i pracownic, produktyw-
ność i reputację organizacji. 

Stonewall przygotowało ten przewodnik, aby zaprezentować prak-
tyczne, osiągalne metody zapobiegania homofobicznemu szykanowa-
niu. Pokazuje on, jak organizacje mogą zniechęcać do szykanowania 
homoseksualnych pracowników i pracownic, a także jak zachęcać do 
zgłaszania przypadków takowego. Mamy nadzieję, że ten przewodnik 
będzie pomocny w obu sytuacjach.

Chciałbym podziękować Mistrzom Różnorodności Stonewall za podzie-
lenie się z nami swoimi metodami walki z homofobicznym prześlado-
waniem w pracy. Dzięki ich doświadczeniom widać, że możemy praco-
wać razem, aby mu zapobiegać.

1 W Polsce odpowiednia nowelizacja w Kodeksie pracy obowiązuje już ponad 10 lat.

Ben Summerskill, Prezes Stonewall
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Co to za poradnik?

Niniejszy poradnik dobrych praktyk jest częścią serii poradników dla 
pracodawców wydawanych przez Stonewall, wiodącą brytyjską organi-
zację walczącą o równe prawa dla gejów i lesbijek.

Poradnik jest przydatny dla organizacji chcących zapobiegać i reago-
wać na prześladowanie swoich pracowników LGB. Przedstawia prawne 
zobowiązania pracodawców a także opisuje jak wygląda homofobiczne 
prześladowanie i jak tego typu dyskryminacja wpływa na pojedynczych 
pracowników i pracownic, atmosferę pracy, produktywność i reputację 
organizacji. 

Poradnik oparty jest na badaniach organizacji, które podejmują różne 
kroki, aby reagować na prześladowanie ze względu na seksualność. 
Badacze rozmawiali z 11 różnymi organizacjami z różnych sektorów. 
Wszystkie należą do programu Mistrzowie Różnorodności Stonewall.
 
Poradnik zawiera szczegółowe studia przypadku, prezentuje innowa-
cyjne i kreatywne sposoby wspierania i ochrony pracowników i pracow-
nic przed homofobicznym prześladowaniem. Pokazuje, jak organizacje 
mogą sprawić by ich procedury antydyskryminacyjne były lepiej dosto-
sowane do pracowników i pracownic LGB oraz zawiera rekomendacje 
dotyczące tego, jak reagować na problematyczne zachowania we-
wnątrz organizacji. 
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Argument biznesowy

Czym jest szykanowanie i prześladowanie? 

Ogólnie przyjmuje się, że szykanowanie oznacza obrażanie, nękanie 
i wykluczanie kogoś z grupy. Prześladowanie definiuje się jako ciągłe 
zastraszanie i zakłócanie pracy, godzące w czyjąś godność lub tworzą-
ce wrogą, poniżającą, upokarzającą atmosferę.

Pracownicy i pracownice LGB mogą doświadczać szykanowania i prze-
śladowania wycelowanego w nich właśnie z powodu faktycznej, lub 
postrzeganej orientacji seksualnej. Szykanowanie i prześladowanie tego 
typu może być bardzo osobiste i  nierzadko obawiają się oni je zgłaszać.

Jakie są skutki szykanowania i prześladowania?

Szykanowanie i prześladowanie w pracy może mieć negatywny wpływ 
na samopoczucie pracowników i pracownic oraz ich wyniki pracy. Tego 
typu zachowanie może mieć bardzo poważne konsekwencje, zarów-
no dla ofiary szykanowania jak i współpracowników i współpracownic, 
którzy są jego świadkami. To z kolei może mieć zły wpływ na cała orga-
nizacje i naruszyć zaufanie zewnętrznych udziałowców. 

Skutki dla ofiary:
• niska samoocena
• demotywacja
• stres
• niepokój i depresja
• zły stan zdrowia
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Argument biznesowy

Skutki dla organizacji:
• niskie morale kadry
• częstsza nieobecność pracowników i pracownic
• spadek produktywności
• problemy z rekrutowaniem i utrzymaniem kadry
• kosztowne procesy sądowe
• pogorszenie reputacji
• spadek zaufania klientów

Według szacunków UMIST1, ponad dwa miliony ludzi w Zjednoczonym 
Królestwie doświadcza szykanowania w pracy. Według badań Depar-
tamentu Zdrowia, nieobecności z powodu choroby wywołanej stresem 
kosztują ponad 5 miliardów funtów rocznie, natomiast Amicus2 suge-
ruje, że szykanowanie, które jest główną przyczyną stresu, kosztuje go-
spodarkę 1,3 miliarda rocznie.

Sytuacja prawna

Pracodawcy mają obowiązek troszczenia się o wszystkich pracowników 
i pracownice. Jeśli pracodawca nie reaguje na problem szykanowania 
i prześladowania, pracownik/pracownica ma prawo podać go do sądu. 
Zgodnie z ustawą o zdrowiu i bezpieczeństwie w pracy z 1974 roku, 
pracodawcy są odpowiedzialni za zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan 
wszystkich swoich pracowników, co obejmuje również szykanowanie 
i prześladowanie. [PRZYPIS DO POLSKIEJ USTAWY]

Co więcej, Ustawa równościowa z 2010 roku zakazuje dyskryminacji 
ze względu na orientację seksualną w zatrudnieniu i szkoleniu zawo-
dowym.

Ustawa wyszczególnia zakaz bezpośredniej i pośredniej dyskrymina-
cji oraz prześladowania ze względu na orientację seksualną. Ustawa 
zapewnia pracownikom i pracownicom LGB ochronę podczas całego 
1 Instytut Nauki i Technologii Uniwersytetu w Manchesterze [przyp.tłum]
2 Drugi co do wielkości związek zawodowy w Zjednoczonym Królestwie [przyp.tłum]
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argument biznesowy

okresu trwania stosunku pracy, od zatrudnienia do zwolnienia, włącza-
jąc w to pracowników i pracownice przebywających za granicą zatrud-
nionych w Wielkiej Brytanii.

Ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy, co oznacza, że pracownik/
pracownica nie musi udowodnić, że doświadczył/doświadczyła dys-
kryminacji. To pracodawca musi udowodnić, że nie złamał prawa. Aby 
pozostać w zgodzie z prawem, pracodawca musi stworzyć atmosferę 
pracy, w której nie pochwala się ani nie pozwala na bezpośrednie lub 
pośrednie szykanowanie pracowników LGB. Co więcej, pracodawca 
musi być w stanie pokazać, że pracownik może poradzić sobie z proble-
mem homofobicznego szykanowania wykorzystując oficjalne i nieofi-
cjalne procedury organizacji.

Pierwszą osobą, która wygrała sPrawę Powołując się na Prawo równo-
ściowe był rob whitfield, homoseksualny kierownik biura, który twierdził, 
że został zwolniony ze względu na orientację seksualną. Podczas Procesu 
w sądzie Pracy, whitfield mówił o homofobicznych szyderstwach i ciągłym 
Poniżaniu, którego doświadczał, a także nieustannych aluzjach do jego 
seksualności czynionych Przez kierownika sPrzedaży. w styczniu 2005 
sąd Pracy uznał, że whitfield doświadczył Prześladowania i dyskryminacji 
ze względu na orientację seksualną i był Poddany długotrwałej Przemocy 
w firmie utylizującej śmieci, w której Pracował (cleanaway uk). otrzymał 
35 000 funtów zadośćuczynienia.

alan whitehead zrezygnował z Pracy na molo w brighton Po tym jak do-
wiedział się, że wsPółPracownik robił na jego temat homofobiczne uwagi. 
w swoim Pozwie, whitehead twierdził, że naruszono jego godność. sad 
Pracy uznał, że użyte określenie było „szczególnie obraźliwe” i w styczniu 
2005 Przyznał mu Prawie 10 000 funtów zadośćuczynienia. ten Przeło-
mowy wyrok skutecznie zabrania używania homofobicznego języka w miej-
scu Pracy i ma Poważne skutki da Pracodawców, gdyż w tym PrzyPadku ob-
raźliwa uwaga nie była skierowana bezPośrednio do ofiary.
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argument biznesowy

urząd miasta durham Przegrał w maju 2005 sPrawę o dyskryminację wy-
toczoną Przez homoseksualnego Pracownika teatru, fausto gismondiego, 
za nie zaPobieżenie wielomiesięcznemu szykanowaniu i Prześladowaniu ze 
strony Przełożonego. sąd Pracy uznał, że urząd „jednoznacznie zawiódł 
w swoim obowiązku ochrony Prześladowanego Pracownika, Pomimo jasnej 
Polityki antydyskryminacyjnej”. zarówno urząd miasta durham jak i Prze-
śladowca zostali uznani za winnych złamania Prawa równościowego. 

Korzyści dla organizacji

Budowanie reputacji: Organizacja, która otwarcie i aktywnie zapobiega 
i reaguje na homofobiczne szykanowanie i prześladowanie będzie oce-
niana pozytywnie przez swoich pracowników i pracownice. Może stać 
się pierwszym wyborem dla potencjalnych pracowników i pracownic, za-
równo LGB jak i heteroseksualnych. Brak reakcji na homofobiczne zacho-
wania może skończyć się w sądzie, co znacząco odbije się na reputacji 
organizacji. Skutki dla wizerunku, rekrutacji i zaufania klientów mogą być 
długotrwałe.

Spadek rotacji wśród kadry: Zapobieganie homofobicznemu szykanowaniu 
i prześladowaniu pomoże zatrzymać pracowników i pracownice, a więc 
zmniejszy koszty rekrutacji i szkolenia nowych osób. Zatrzymywanie pra-
cowników i pracownic LGB jest ważnym aspektem różnorodności w pracy 
i powoduje, że kadra jest w większym stopniu odzwierciedleniem społe-
czeństwa – jest to atrakcyjne zarówno dla potencjalnych pracowników 
jak i udziałowców.

wzroSt produktywności: Organizacja, która pozwala na jakiekolwiek formy 
dyskryminacji podkopuje morale personelu. Szykanowanie i prześladowa-
nie osób LGB może rozpraszać pracowników i pracownice, spowodować 
wzrost częstotliwości chorowania i wpłynąć na motywację do pracy ofiary 
oraz świadków tego typu incydentów. Zapobieganie homofobicznym szy-
kanom zapewni przyjemniejszą i bardziej produktywną atmosferę w pracy, 
w której wszyscy mają poczucie, że bez strachu mogą być sobą.
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Argument biznesowy

unikanie ryzyka: Pracodawcy są prawnie zobligowani do ochrony pra-
cowników przed szykanowaniem i do zapobiegania dyskryminacji ze 
względu na orientacje seksualną. Pracodawca musi być w stanie udo-
wodnić, że podjął kroki mające na celu zapobieganie szykanowaniu 
i prześladowaniu pracowników i pracownic LGB i reagować, gdy takie 
sytuacje się zdarzają. W przeciwnym razie ryzykuje kosztowne i szko-
dliwe procesy przed sądem pracy.

Korzyści dla pracowników i pracownic LGB

pokazuje oBowiązek opieki: Pracodawcy maja obowiązek opieki nad 
wszystkimi pracownikami i pracownicami. Osoby LGB, które są przeko-
nane, że ich skarga na homofobiczne szykanowanie lub prześladowanie 
będzie potraktowana poważnie i poufnie, są bardziej skłonne zgłaszać 
problemy (co umożliwia ich rozwiązanie), zamiast rezygnować z pracy.

wzroSt motywacji: Jeśli osoby LGB mają poczucie, że są chronione przed 
szykanowaniem i prześladowaniem, to czują się docenione i szano-
wane. To wpływa na motywację, samopoczucie w pracy i stosunek do 
organizacji. Trzydzieści sześć procent pracowników i pracownic LGB 
deklaruje, że zmieni pracę, jeśli będą doświadczać dyskryminacji, włą-
czając w to szykanowanie i prześladowanie (Irwin, 1999).

Korzyści dla klientów

Zaufanie klientów: Klienci są bardziej skłonni zaufać organizacji, jeśli 
ma ona reputację dobrego traktowania pracowników i pracownic LGB. 
Badana sugerują, że 74 procent osób LGB i 42 procent osób hetero-
seksualnych jest mniej skłonne kupować produkty firm, które są znane 
z negatywnych postaw wobec osób LGB (Harris Interactive, 2000). Po-
dobnie jest z organizacjami, które były pozywane do sądu. Zatrzymywa-
nie pracowników i pracownic LGB powoduje też, że kadra w większym 
stopniu jest odzwierciedleniem społeczeństwa, a w związku z tym le-
piej rozumie jego różnorodne potrzeby. 
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argument biznesowy

szkocka Policja rozumie, że jako Pracodawca i dostawca usług musi uPew-
nić się, że jej Procedury zatrudniania nie Pogłębiają tradycyjnie negatyw-
nych stereotyPów dotyczących Policji. chcą być uważani za Pracodawcę 
„Pierwszego wyboru” i dlatego walczą z homofobicznymi szykanami i Prze-
śladowaniem. brak reakcji na homofobiczną dyskryminację Podważyłby ich 
Pozycję i relacje z lokalnymi sPołecznościami lgb, których zaangażowanie 
jest niezbędne do skutecznego zaPobiegania PrzestęPczości.

uniwersytet w cardiff rozumie, że cała sPołeczność musi być chroniona 
Przed różnego rodzaju szykanowaniem i Prześladowaniem (również homo-
fobicznym) żeby, uczelnia funkcjonowała jak światowej klasy organizacja. 
Programy „godność w Pracy” i „Polityka studiowania” są skierowane za-
równo do Pracowników, jak i osób studiujących. Polityka uniwersytetu 
stawia na Pozytywne i zaPobiegawcze metody, dzięki którym wszyscy mają 
udział w tworzeniu inkluzywnej kultury oPartej na takich wartościach jak 
godność, uPrzejmość, szacunek, równość i różnorodność.

fundacja dziecięca barnardo’s wydała serię Plakatów Przedstawiających 
młodzież, oPiekunów i rodziców, którzy są osobami lgb. Plakaty Pokazują, 
że dane biuro czy Przestrzeń są Przyjazne dla nieheteroseksualnych Pra-
cowników i Pracownic, wolontariuszy i wolontariuszek oraz osób korzy-
stających z ich usług. są wywieszane doPiero Po tym, gdy Personel ukończy 
szkolenia dotyczące zaPobiegania dyskryminacji ze względu na orientacje 
seksualną. Plakaty mają zaPewniać, że Pracownicy wiedzą, że homofobia (w 
tym szykanowanie i Prześladowanie) będzie traktowana Poważnie i nie Pozo-
stanie bez reakcji.
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Skuteczna polityka i procedury

W tej sekcji:
• rozpoznawanie homofobicznego szykanowania i prześladowania
• zgłaszanie barier, na które napotykają pracownicy LGB
• tworzenie inkluzywnej polityki i procedur
• wprowadzanie polityki w życie

Rozpoznawanie homofobicznego szykanowania 
i prześladowania

Aby zapobiegać szykanowaniu i prześladowaniu pracowników LGB or-
ganizacje muszą rozumieć, że jest to szczególny rodzaj szykanowania. 
Muszą rozumieć, na czym polega problem i jak może się przejawiać. 
Nagłaśnianie przykładów niewłaściwego zachowania pomaga pracow-
nikom i menedżerom w rozpoznawaniu szykanowania a także pokazu-
je, co nie będzie tolerowane. Należy upewnić się, że pracownicy maja 
świadomość swojej roli i obowiązków związanych z utrzymywaniem in-
kluzywnej, przyjaznej atmosfery pracy.

przykłady homofoBicznego Szykanowania i prześladowania:
• używanie obelg i gróźb o homofobicznym wydźwięku
• robienie niepotrzebnych i poniżających aluzji do czyjejś orientacji 

seksualnej
• opowiadanie poniżających dowcipów i żartowanie z czyjejś fak-

tycznej lub domniemanej orientacji seksualnej 
• outowanie współpracownika/współpracownicy LGB bez jego/jej 

zgody
• ignorowanie lub wykluczanie współpracownika/współpracownicy, 

ponieważ jest osobą LGB
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Skuteczna polityka i procedury

• rozpuszczanie plotek o czyjejś orientacji seksualnej
• zadawanie osobie LGB natrętnych pytań o życie prywatne
• robienie założeń i ocenianie współpracownika/współpracownicy 

przez pryzmat orientacji seksualnej
• używanie religii, aby usprawiedliwić homofobiczne szykanowane 

i prześladowanie

Polityka szkockiego rządu, „godność w Pracy”, Podaje Przykłady nieak-
cePtowalnego zachowania, wyszczególniając również Prześladowanie osób 
lgb:
• Przemoc fizyczna i werbalna, groźby

• niechciane komentarze i uwagi

• osobiste Pytania dotyczące czyjegoś życia Prywatnego lub seksualnego

• zakładanie, że wszyscy są heteroseksualni

• robienie o kimś założeń na Podstawie stereotyPów

• wywieszanie lub rozProwadzanie homofobicznych materiałów

• Plotki i sPekulacje na temat czyjejś orientacji seksualnej

• wykluczanie osób lgb z Powodu ich orientacji seksualnej

Polityka „godność w Pracy” jest Połączona z Polityką dotyczącą orienta-
cji seksualnej, która mówi: „homofobiczne komentarze, żarty i używanie 
nieodPowiedniego języka (które mogło być zamierzone jako żart) mogą być 
odebrane jako Poniżające i dlatego nie są akcePtowalne. twoi Podwładni, ty 
jako menedżer i rząd szkocki mogą Podlegać karze i być zobowiązani do za-
dośćuczynienia [w związku z Prawem równościowym]. wszyscy Pracownicy 
Powinni wiedzieć, że Prześladowanie jest krzywdzące, nielegalne i absolut-
nie nieakcePtowalne.”

Zgłaszanie barier, które napotykają pracownicy  
i pracownice LGB

Większość organizacji ma procedury zgłaszania szykanowania i prze-
śladowania. Jednakże, pracownicy LGB często napotykają szczególne 
przeszkody uniemożliwiające im dostęp do istniejących procedur. Może 
to skutkować kontynuacja homofobicznego prześladowania.
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iStnieje wiele czynników zniechęcających oSoBy lgB do korzyStania z pro-
cedur i zgłaSzania Szykanowania i prześladowania. poniżej liSta najczęściej 
wyStępujących:
•	 Zniszczę sobie karierę: pomimo zmian w prawie, nadal wiele osób 

LGB uważa, że bycie ujawnionym w pracy może mieć negatywny 
wpływ na rozwój ich kariery. Prawdopodobnie nie będą chciały ry-
zykować ujawnienia się poprzez zgłoszenie homofobicznego prze-
śladowania.

•	 To po prostu cześć naszej kultury biurowej: jeśli homofobiczne 
odzywki i żarty są powszechne w pracy i nikt na nie nie reaguje, 
osoby LGB będą się obawiały, że skarga na homofobiczne szykano-
wanie bądź prześladowanie nie zostanie potraktowana poważnie.

•	 Nie chcę się outować przed przełożonymi: pracownik/pracownica 
LGB, która jest szykanowana z powodu orientacji seksualnej może 
nie chcieć informować przełożonego lub dział kadr, jeśli nie ma za-
ufania do firmowych mechanizmów i obawia się dalszych prześla-
dowań.

•	 Nie chcę, żeby współpracownicy zmienili o mnie zdanie: w miej-
scu pracy, w którym nie ceni się różnic i jest presja dostosowywania 
się do innych, osoby LGB będą niechętne żeby się ujawnić lub zare-
agować na zachowania podważające ich godność i pewność siebie.

•	 Homofobiczne szykanowanie nie jest tak poważne jak inne for-
my szykanowania: ochrona prawna przed dyskryminacją w pracy 
ze względu na płeć, rasę czy niepełnosprawność była wprowadzona 
dużo wcześniej niż prawo dotyczące orientacji seksualnej. Pracow-
nicy LGB mogą nie znać swoich praw i nie wiedzieć, że prześlado-
wanie homofobiczne jest traktowane równie poważnie, co inne jego 
formy.

•	 Nie sądzę, żeby mój pracodawca wiedział co zrobić: pracownicy 
i pracownice LGB organizacji, które nie promują otwarcie praw osób 
LGB, nie prowadzą szkoleń dla pracowników dotyczących orientacji 
seksualnej, albo nie radziły sobie z rozwiązywaniem problemu ho-
mofobicznego prześladowania w przeszłości, mogą wątpić w sens 
zgłaszania problematycznego zachowania.
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Homofobia i homofobiczne komentarze mogą mieć wpływ na wszyst-
kich pracowników i pracownice, niezależnie od orientacji seksualnej. 
Heteroseksualni pracownicy i pracownice mogą być szykanowani za 
domniemaną homoseksualność i mogą obawiać się złożenia skargi, aby 
nie potwierdzać tych podejrzeń. Wszyscy pracownicy powinni być chro-
nieni przed prześladowaniem ze względu na orientację seksualną. 

w zakładach karnych tradycyjnie kładziono nacisk na ochronę więźniów, 
nie Pracowników, Przed Prześladowaniami ze strony wsPółPracowników, 
więźniów i zwykłych ludzi. kolejny Problemem jest to, ze Pracownicy Pra-
cują w małych zesPołach, nie zawsze mają dostęP do biurka, komPutera czy 
telefonu. dla Pracowników lgb może to skutkować Poczuciem izolacji, 
co z kolei utrudnia zgłaszanie Prześladowania wystawiając ofiarę na dalsze 
szykany.

tradycyjnie obszar oPieki nad dziećmi nie był Przyjaźnie nastawiony do osób 
lgb. Przez wiele lat bezPodstawnie uważano, że takie osoby Powinny mieć 
zakaz Pracy z dziećmi i młodzieżą i nie Powinny mieć Prawa do adoPcji czy 
bycia rodziną zastęPczą. to Powodowało, ze Pracownicy lgb w barnar-
do’s nie widzieli możliwości zgłaszania Prześladowania, Ponieważ musieliby 
ujawnić swoją orientację seksualną, co byłoby zagrożeniem dla ich kariery. 

Przed styczniem 2000 roku osoby lgb miały zakaz służby w brytyjskiej 
armii. w tamtym czasie osoby lgb służące w marynarce wojennej musiały 
ukrywać swoją orientację. zgłaszanie homofobicznego Prześladowania było 
niemożliwe, Ponieważ skutkowałoby zwolnieniem. mimo że sytuacja się zmie-
niła, Potrzeba czasu na zmianę kultury organizacji. 

Tworzenie inkluzywnej polityki i procedur

Polityka organizacji i procedury walczące z prześladowaniem muszą być 
praktyczne, dostępne, znane pracownikom i pracownicom oraz stoso-
wane. Nie powinny bezpośrednio ani pośrednio dyskryminować lub wy-
kluczać żadnej osoby ani grupy. Polityka radzenia sobie z szykanowa-
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niem pracowników i pracownic LGB powinna zawierać:
• stanowisko mówiące, że szykanowanie (w tym ze względu na orien-

tację seksualną) nie będzie tolerowane
• zobowiązanie pracowników i pracownic wszystkich szczebli do re-

agowania na wszelkie przejawy szykanowania
• jasne definicje szykanowania i prześladowania (w tym ze względu 

na orientację seksualną)
• przykłady niestosownego (w tym homofobicznego) zachowania
• obowiązki menadżerów i menadżerek związane z zapobieganiem 

i reagowaniem na prześladowanie (m.in. szacunek i poufność)
• szczegóły procedur dyscyplinarnych i składania skarg
• szczegóły procedur dochodzenia i wspierania ofiar

Dobrą praktyką jest odnoszenie się w tej polityce do polityki równo-
ściowej organizacji, tam gdzie to możliwe. Obie polityki powinny wy-
mieniać orientację seksualną, jako jedną z przyczyn szykanowania oraz 
powinny podkreślać, że takie zachowanie nie będzie tolerowane.
Polityka przeciwdziałania szykanowaniu powinna chronić wszystkich 
pracowników i pracownice oraz regulować wszystkie zachowania zwią-
zane z miejscem pracy (w tym podczas czynności związanych z pracą 
poza biurem).

Wprowadzanie polityki w życie

Zwyczajowo, organizacje mają standardowe procedury zgłaszania szy-
kanowania, które powinny być znane wszystkim pracownikom:
Procedury powinny zawierać mechanizmy:
• nieoficjalnego rozwiązania problemu
• oficjalnego rozwiązania problemu
• rozwiązania problemu przez sąd pracy 

Nieoficjalne rozwiązania mogą być odpowiednią reakcją na homofobicz-
ne prześladowanie we wczesnym stadium, zanim się nasili. Pomagają 
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organizacjom przestrzegać prawa. Acas1 zaleca, żeby, jeśli to możliwe, 
rozwiązywać problemy na tym etapie.  Przeprowadzanie oficjalnej pro-
cedury skargi może być stresujące i rozpraszające dla wszystkich.

Podczas nieoficjalnego rozwiązywania problemu, pracownicy i pracow-
nice w wielu organizacjach mogą otrzymać wsparcie i poufnie rozma-
wiać z doradcami i bezstronnymi osobami przeszkolonymi w rozpozna-
waniu prześladowania (np. reprezentantami związków zawodowych). 
Osoby te powinny mieć szczegółową wiedzę na temat nrytyjskiej Usta-
wy równościowej z 2010 roku i wiedzieć, jak profesjonalnie i z wyczu-
ciem podchodzić do kwestii związanych z orientacją seksualną2.

Mimo to, wiele pracowników i pracownic LGB może nie być skłonnych 
używać nieoficjalnych procedur, dlatego organizacje powinny aktywnie 
pokazywać, że homofobiczna dyskryminacja, szykanowanie i prześlado-
wanie będą traktowane poważnie na oficjalnym szczeblu.

Jeśli problemu nie da się rozwiązać nieoficjalnymi kanałami, pracow-
nik/pracownica może złożyć oficjalną skargę (jeśli nie uzna, że woli 
zrezygnować z pracy). Zazwyczaj skarga przechodzi przez procedurę 
dyscyplinarną, podczas której wszystkie zaangażowane osoby szukają 
porady i swojego przedstawiciela wśród reprezentantów związków za-
wodowych, bezstronnych osób z działu kadr lub osób zajmujących się 
problemem szykanowania w pracy. W tej sytuacji należy jak najszybciej 
przeprowadzić szczegółowe, bezstronne dochodzenie.

Jeśli oficjalne dochodzenie nie rozwiąże problemu, sprawa może trafić 
przed sąd pracy, co może być kosztowne i demotywujące zarówno dla 
organizacji, jak i zaangażowanych osób. Przykłady z pierwszego roz-
działu pokazują, jak można wykorzystać prawo równościowe w spra-
wach dotyczących homofobicznego szykanowania.

1 Brytyjska organizacja zajmująca się zapobieganiem i rozwiązywaniem konfliktów w pracy [przyp.
tłum]
2 W Polsce najodpowiedniejszym przepisem są zapisy w Kodeksie pracy.
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Jeśli to tylko możliwe, warto unikać sądu pracy poprzez zapobieganie 
lub szybkie rozwiązywanie spraw wewnętrznie. Organizacje muszą być 
przygotowane do skutecznego i profesjonalnego radzenia sobie z ho-
mofobicznym prześladowaniem. Pracownicy i pracownice muszą czuć 
się wystarczająco pewnie, żeby zgłaszać podobne problemy.

Jeśli pracownik/pracownica idzie na zwolnienie lekarskie lub czasowo 
opuszcza miejsce pracy z powodu bycia szykanowanym, pracodawca 
musi być gotowy na wspieranie go w procesie powrotu do pracy po 
rozwiązaniu problemu. Odpowiednie wsparcie może znaczyć nego-
cjowanie odpowiedniego czas powrotu do pracy, poufną komunikację 
z zespołem, dostosowanie obowiązków lub miejsca pracy, upewnienie 
się, że powracający będzie mieć wspierającego menadżera, mentora lub 
powiernika, do którego będzie mógł się zwrócić. 
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Pracownicy i pracownice LGB nie zawsze są skłonni zgłaszać szykano-
wanie i prześladowanie, dlatego istniejące procedury mogą być niewy-
starczające. Pracodawcy powinni szukać sposobów na zapewnienie ich, 
że mogą bezpiecznie zgłaszać przypadki prześladowania i będą wspie-
rani w tym procesie. W przeciwnym razie ryzykują utratą utalentowa-
nej kadry i kosztownymi procesami sądowymi.

Kluczowe elementy to:
• zmienianie kultury organizacji
• tworzenie struktur dla pracowników i pracownic LGB
• wprowadzanie zmian w życie
• monitorowanie skuteczności

Zmienianie kultury organizacji

Nie da się walczyć z dyskryminacją w odosobnieniu. Organizacje, które 
zapobiegają homofobicznemu szykanowaniu zajmują się nie tylko tym 
konkretnym problemem, ale również tworzeniem miejsc pracy gdzie 
równość bez względu na orientację seksualną jest powszechnie zna-
nym pojęciem, a pracownicy i pracownice LGB czują się ich częścią. 
W wielu przypadkach, te organizacje nie tolerują żadnej formy dyskry-
minacji. Z doświadczenia Stonewall wynika, że organizacje, które re-
agują na homofobiczne szykanowanie zazwyczaj skutecznie walczą ze 
wszystkimi rodzajami prześladowania. 

Polityka ochrony i promowania praw pracowników i pracownic LGB bę-
dzie działała lepiej w połączeniu z innymi inicjatywami równościowy-
mi, takimi jak wspieranie równości LGB przez kierownictwo, gruntowne 
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szkolenia dotyczące różnorodności i sieci pracowników LGB. Zmiany 
w kulturze organizacji wymagają czasu, poświęcenia i konsekwencji, 
ale mogą przynieść duże korzyści.

aż do roku 2000, osoby lgb mogły być zwolnione z królewskiej ma-
rynarki wojennej z Powodu swojej orientacji seksualnej, co skutkowało 
Powszechnie homofobiczną kulturą w organizacji. aby uPorać się z tym 
Problemem, marynarka wojenna stara się chronić Personel lgb Przed dys-
kryminacją. jako nowoczesny Pracodawca, chce zmienić swoją Przestarzałą 
rePutację i Przyciągnąć Potencjalnych Pracowników i Pracownice lgb.
marynarka wojenna jest aktywnym członkiem Programu mistrzowie róż-
norodności stonewall. wProwadziła Pełne szkolenia równościowe i wy-
dała Podręcznik zawierający informacje na temat równości bez względu na 
orientację seksualną. Personel jest szkolony, aby rozróżniać między szyka-
nowaniem a bezPośrednim rozkazem. doradcy równych szans znajdują się 
na Pokładzie każdego statku i są Przeszkoleni w kwestiach lgb. dodatkowe 
wsParcie Pochodzi od kaPelanów, telefonu zaufania i gruPy wsParcia dla 
Pracowników lgb. marynarka wojenna jest organizacją hierarchiczną, 
wobec czego zaPobieganie homofobicznym szykanom należy do obowiązków 
dowództwa

kamPania „skończmy z tym”, Przeciwdziałająca Prześladowaniu, tworzona 
Przez bt skuPia się na wszystkich formach Prześladowania i szykanowania. 
została zainicjowana Po corocznej ankiecie PrzeProwadzanej wśród Pra-
cowników i Pracownic, w której Pewna liczba osób zgłosiła, że była ofiarą 
lub świadkiem szykanowania. część wybrała również oPcję „nie chcę od-
Powiadać” w odPowiedzi na to Pytanie, co może sugerować, że nie czuli się 
wystarczająco bezPiecznie, by zgłosić Problem.
mimo że liczba resPondentów i resPondentek w tej kwestii była relatywnie 
mała w Porównaniu do całkowitej liczby 110 000 zatrudnionych osób, 
bt uznało, że i tak jest to nieakcePtowalna sytuacja i stworzyło Program 
„skończmy z tym”, aby Pozbyć się szykanowania w firmie. rok Po rozPoczę-
ciu kamPanii, liczba osób odmawiających odPowiedzi na Pytanie o Prześlado-
wania sPadła. mimo że liczba osób, które doświadczyły, lub były świadkiem 
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Prześladowania nie była mniejsza, zrobiono zdecydowany PostęP w zgłasza-
niu incydentów, co jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku wyelimino-
wania Problemu. 

Tworzenie struktur dla pracowników i pracownic LGB

Organizacje mogą podjąć różne kroki w celu zaangażowania pracowni-
ków i pracownic LGB, zapewnienia im ochrony przed szykanowaniem 
i umożliwienia im zgłaszania tego typu przypadków. Metody zapobie-
gawcze są często podobne do tych przygotowanych z myślą o mniej-
szościach etnicznych czy osobach z niepełnosprawnościami i pokazują 
pracownikom i pracownicom, którzy mogą być narażeni na dyskrymina-
cję, że są cenieni. 

PricewaterhousecooPers oferuje wszystkim Pracownikom i Pracownicom 
Program Pomocowy, czyli Poufne doradztwo Prowadzone Przez zewnętrzną 
agencję. doradcy znają Politykę i Procedury firmy i mogę doradzić i wsPie-
rać osoby, które są szykanowane lub Prześladowane.
aby mieć Pewność, że Program jest dostęPny dla Pracowników i Pracownic 
lgb, a doradcy wiedzą, jak radzić sobie z kwestiami orientacji seksualnej, 
sieć Pracowników lgb firmy PrzeProwadziła serię sPotkań z agencją. oma-
wiali Potencjalne Problemy, z którymi mogą sPotykać się Pracownicy lgb 
i sPrawdzali jak doradcy będą na nie reagować. PrzeProwadzono dalsze 
szkolenia dotyczące orientacji seksualnej, a Pracownicy i Pracownice lgb 
mają możliwość PoProszenia o doradcę, który jest osobą lgb, w celu uzy-
skania wsParcia Przez telefon lub na żywo.  artykuł na temat tego asPektu 
Programu znajduje się na wewnętrznym Portalu firmy i jest uPowszechniany 
Przez sieć Pracowników i Pracownic.

w urzędzie miasta manchester częścią nieoficjalnej Procedury rozwiązy-
wania konfliktów jest zesPół do 16 mediatorów Pojednawczych. udzielają 
wsParcia Pracownikom i Pracownicom, którzy doświadczają szykanowania 
w Pracy i mediują w razie Potrzeby. członkowie zesPołu Przechodzą szkole-
nie dotyczące mediacji zatwierdzone Przez towarzystwo Prawne, które uczy 
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ich jak rozwiązywać konflikty w Pozytywny i nieoceniający sPosób. 
urząd zdaje sobie sPrawę, że niektóre osoby lgb czują się bardziej komfor-
towo uzyskując wsParcie od kogoś, kto ma osobiste doświadczenia zawiąza-
ne z orientacją seksualną, dlatego uPowszechnia informację o dostęPności 
mediatorów lgb. to ważny element strategii różnorodności i inkluzyw-
ności urzędu, mającej na celu zatrzymanie Pracowników i Pracownic lgb 
w urzędzie tak, by Personel odzwierciedlał lokalną sPołeczność.

częścią Pracy nad równością w służbie więziennej jest galiPs (geje i les-
bijki w służbie więziennej). galiPs utworzono Po dochodzeniu PrzePro-
wadzonym Przez krajową sieć Pracowników i Pracownic lgb dotyczącym 
wystęPowania dyskryminacji w służbie więziennej i oszacowaniu kosztów, 
jakie by Poniesiono gdyby te sPrawy skończyły się w sądzie Pracy. 
galiPs jest Prowadzone Przez dwóch Pełnoetatowych Pracowników i kra-
jowy komitet, do którego należą Po dwie osoby z każdego regionu. komi-
tet wsPółPracuje z łącznikami wewnątrz każdego więzienia. są to strażnicy 
i strażniczki, którzy Pozostają w kontakcie z członkami galiPs i informu-
ją ich o sytuacji na miejscu. galiPs zajmuje się zwiększaniem świadomo-
ści kwestii lgb wewnątrz służby więziennej i Prowadzi telefon zaufania, 
który umożliwia Pracownikom i Pracownicom zgłaszanie homofobicznego 
Prześladowania, otrzymanie wsParcia i rady jak PostęPować dalej. osoby 
z galiPs mogą też towarzyszyć skarżącym Podczas sPotkań i Procesów są-
dowych dotyczących Prześladowania.

Pracownicy i Pracownice oraz studenci i studentki uniwersytetu w cardiff, 
którzy doświadczają szykanowania mogą zadzwonić na Poufną centralną 
infolinię, która Przekieruje ich do uniwersyteckiej sieci doradców godno-
ści. sieć została utworzona, aby wsPierać wykorzystywanie i wProwadzanie 
w życie Programów „godność w Pracy” i „Polityka studiowania”. doradcy 
są wolontariuszami Przeszkolonymi w kwestiach równości, różnorodności, 
uniwersyteckiej Polityki i Procedur. oferują wsParcie i Poradnictwo dla 
studentów i Pracowników, którzy doświadczają Prześladowania, Przed oraz 
w trakcie nieoficjalnego etaPu rozwiązywania Problemu. dwoje doradców 
jest rekrutowanych z uniwersyteckiej sieci Pracowników i Pracownic lgb, 
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aby umożliwić studentom i studentkom rozmawianie z osobą, która ma oso-
biste doświadczenie w tych kwestiach. doradcy zdobywają cenne umiejęt-
ności, które mogą Pomóc w ich karierze, i mają zmniejszony wymiar Pracy 
dydaktycznej, aby móc wyPełniać swoje obowiązki.

szkocka Policja zatrudnia oficera łącznika ze stowarzyszenia homosek-
sualnych Policjantów i Policjantek, który jest częściowo oPłacany Przez 
stowarzyszenie szkockich komendantów i szkocki rząd. łącznik Prowadzi 
regularne sPotkania Poza godzinami Pracy i jest dostęPny dla Pracowni-
ków na Poufne sPotkania, jeśli zachodzi taka Potrzeba. istnieje również sys-
tem zewnętrznego zgłaszania Prześladowania – jeśli osoby lgb obawiają 
się bezPośredniego zgłaszania Problemu, mogą to zrobić za Pośrednictwem 
łącznika, który będzie ich Przedstawicielem. Plakaty informujące o tych 
możliwościach są rozwieszane na wszystkich Posterunkach (łącznie z Prze-
strzenią otwartą dla wszystkich).

sieć Pracowników i Pracownic lgb w szkockim rządzie Prowadzi Poufną skrzynkę Pocztową do zgłaszania szykanowa-
nia. Po otrzymaniu wiadomości, zostaje ona anonimowo Przekazana do działu kadr. sieć Pracowników i Pracownic Prze-
kazuje Później odPowiedź działu osobie zgłaszającej Problem i wsPólnie z nią stara się dyskretnie go rozwiązać. dla nowych 
Pracowników i Pracownic lgb, którzy chcieliby skorzystać ze wsParcia sieci, ale mają Przed tym obawy, istnieje dodatkowy 
system koleżeński1 Prowadzony Przez członków sieci.

Wprowadzanie zmian w życie

Skuteczne wprowadzenie w życie nowej inicjatywy wymaga zaangażo-
wania organizacji oraz wkładu pracownic i pracowników.
kluczowe elementy wprowadzania w życie Skutecznej polityki i procedur:
• przywództwo
• szkolenia
• konsultacje
• komunikacja

1 System, w którym nie trzeba kontaktować się bezpośrednio z siecią, tyko za pośrednictwem 
jednego z członków [przyp.tłum]
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Przywództwo: Jeśli inicjatywa mająca na celu zapobieganie homofo-
bicznemu szykanowaniu ma być wiarygodna, musi być wspierana przez 
kierownictwo. Tylko w ten sposób pracownicy i pracownice LGB będą 
mieli pewność, że homofobia jest problemem, z którym organizacja na-
prawdę chce walczyć. Wysyła to również wyraźny sygnał do pracowni-
ków i pracownic odpowiedzialnych za szykanowanie i prześladowanie 
osób LGB, że takie zachowanie nie będzie tolerowane, a konsekwencje 
będą surowe.

Ważne też, aby menadżerowie i menadżerki pewnie wprowadzali po-
litykę w życie i pomagali przeciwdziałać homofobicznym prześlado-
waniom. Niektóre badania sugerują, że większość prześladowców 
w miejscach pracy to właśnie menadżerowie i menadżerki. Osoby na 
odpowiedzialnych stanowiskach muszą wiedzieć, jak chronić swoich 
podwładnych, którzy są osobami LGB i nie mogą ignorować czy wręcz 
pozwalać na dyskryminację. 

w accenture Pogłębianie zrozumienia Polityki i Procedur jest częścią Pro-
cesu awansu menadżerów i menadżerek. firma wierzy, że wraz z Przyrostem 
obowiązków, należy zaPewnić im odPowiednią wiedzę, aby mogli chronić 
Pracowników i Pracownice lgb Przed szykanowaniem i dyskryminacją. mu-
szą też zdawać sobie sPrawę z własnej roli w tworzeniu inkluzywnego miej-
sca Pracy, w którym osoby lgb nie są mimowolnie wykluczane. częścią ich 
szkoleń jest radzenie sobie z nieodPowiednimi żartami biurowymi oraz anali-
zowanie i zmienianie własnego języka, aby nadawać odPowiedni ton w swoim 
zesPole.

Podczas szkoleń dotyczących różnorodności, menadżerowie i menadżerki 
w nationwide uczą się, jak rozPoznawać szykanowanie i Prześladowanie 
(również ze względu na orientację seksualną). nationwide uważa, że Po-
winni oni szybko rozwiązywać Problemy, aby Pokazać skarżącym się, a także 
reszcie Pracowników, że skutecznie sobie z nimi radzą i zwiększać zaufanie 
do firmowej Polityki.
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PricewaterhousecooPers Przygotowuje Poradniki dla menadżerów i mena-
dżerek, aby Pomóc im skutecznie radzić sobie z trudnymi i drażliwymi Proble-
mami, które mogą Pojawić się w ich zesPołach. jeden z Przewodników skuPia 
się na radzeniu sobie z szykanowaniem i Prześladowaniem z Powodu orienta-
cji seksualnej.

Szkolenia: Szkolenia są skuteczną metodą upewnienia się, że polityka 
organizacji jest zrozumiała w praktyce. Pracownicy i pracownice, którzy 
przejdą szkolenia równościowe i znają stanowisko organizacji w sprawie 
homofobicznego prześladowania, będą wiedzieć, jakie zachowanie nie 
będzie tolerowane w pracy. Będą też wiedzieć o dostępnym wsparciu, 
jeśli sami padną ofiarą dyskryminacji. Szkolenia są też okazją do zwięk-
szania wiedzy o Ustawie równościowej z 2010 roku i związanych z nią 
prawach oraz obowiązkach.

nowi Pracownicy i Pracownice PricewaterhousecooPers muszą Przejść 
obowiązkowe szkolenie internetowe dotyczące równości i różnorodności, 
Podczas którego omawiany jest Problem szykanowania. wyszczególnia się 
skutki homofobicznych zaczePek w biurze i obraźliwych żartów. scenki 
Przykładowych sytuacji odgrywane Przez aktorów kładą nacisk na wPływ 
takiego zachowania na Pojedynczych Pracowników i Pracownice, jak i całą 
organizację. Program, wProwadzony w 2004 roku, objął również wcze-
śniej zatrudnionych Pracowników i Pracownice.

wszyscy Pracownicy i Pracownice szkockiej Policji Przechodzą obowiązkowe 
trzydniowe szkolenie równościowe. Pół dnia jest Poświęcone orientacji sek-
sualnej (Prowadzone Przez zewnętrzną organizację eksPercką). Poruszane 
są kwestie takie jak szykanowanie i Prześladowanie, Polityka i Procedury, 
oraz oczekiwane zachowanie zarówno w miejscu Pracy, jak i Podczas służ-
by na zewnątrz. dobre rozumienie Polityki różnorodności i stosowanie jej 
w Praktyce jest niezbędne w PostęPie kariery i awansowania. wszyscy Pra-
cownicy i Pracownice wyższego szczebla odbywają Pięciodniowe szkolenie.
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Konsultacje: Aby przygotować i utrzymać skuteczny system zapobie-
gający homofobicznym prześladowaniom i reagujący na zaistniałe sy-
tuacje, niezbędne są konsultacje z samymi zainteresowanymi. To ko-
nieczne, aby polityka i procedury były dostosowane do konkretnego 
miejsca pracy i pozwala na otrzymanie konstruktywnych opinii doty-
czące funkcjonowania i wprowadzania procedur. 
Główni zainteresowani to:
• sieć pracowników i pracownic LGB
• kierownictwo
• związki zawodowe i stowarzyszenia pracownicze

urząd miasta manchester Przygotował Politykę „godność w Pracy” kon-
sultując ją z gruPą Pracowników i Pracownic lgbt. członkowie gruPy 
mieli możliwość Przekazania informacji o tym, jak wygląda homofobiczne 
Prześladowanie i gdzie osoby lgb naPotykają Przeszkody w jego zgłaszaniu. 
konsultowano się również z mediatorami lgb na temat tego, jak Polityka 
działa w Praktyce.

nationwide blisko wsPółPracuje ze związkiem Pracowników i Pracownic 
nationwide, który zawiera komitet doradczy lgbt, aby Przygotować Poli-
tykę i Procedury, które umożliwią wszystkim dostęP do systemu zgłaszania 
skarg.

sieć Pracowników i Pracownic lgbt w bt, kalejdoskoP, była zaangażo-
wana w kamPanię walczącą z Prześladowaniem „skończmy z tym” Prowa-
dzoną Przez firmę. sieć wsPółPracowała z doradcami bt, aby uPewnić się, 
że kamPania będzie dotyczyć również kwestii sPecyficznych dla osób lgb 
Po rozPoczęciu kamPanii, kalejdoskoP PrzeProwadził ankietę wśród swo-
ich członków, która zawierała Pytania o homofobiczne Prześladowania, aby 
ocenić wPływ kamPanii na Pracowników i Pracownice lgb. ankieta będzie 
Powtarzana w Przyszłości, aby ocenić długofalowy wPływ kamPanii. 

PricewaterhousecooPers konsultowało się z siecią Pracowników i Pracownic 
lgb Podczas tworzenia struktur wsPierających osoby nieheteroseksualne. 
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za Pomocą internetowej dyskusji zdobywali informacje o Problemach, z któ-
rymi stykają się w Pracy osoby lgb (m. in. szykanowanie i Prześladowanie).

Komunikacja: Skuteczne komunikowanie stanowiska organizacji 
w sprawie homofobicznych szykan i prześladowania, jest niezbędne, 
aby:
• stworzyć produktywną atmosferę pracy, w której wszyscy są doce-

niani
• upewnić się, że pracownicy i pracownice LGB znają swoje prawa 

i wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc
• informować personel na temat akceptowalnego i nieakceptowalne-

go zachowania
• zapobiegać homofobicznemu prześladowaniu u źródła i nie łamać 

prawa

istnieje wiele Praktycznych sPosobów, aby komunikować niezgodę na Prze-
śladowania wśród Pracowników i Pracownic wykorzystując istniejące 
struktury, takie jak sieć intranet, wewnętrzne Publikacje, tablice informa-
cyjne i sPotkania. ważne, aby Powtórzyć Przekaz o Polityce i Procedurach 
organizacji, gdy Pojawią się znaczące zmiany w Personelu, na skutek maso-
wej rekrutacji czy też Połączenia z inną organizacją.
bt rozPoczęło kamPanię „skończmy z tym” w czerwcu 2005 roku. celem 
kamPanii było zakomunikowanie, że szykanowanie (również ze względu na 
orientację seksualną) nie jest akcePtowalne. bt stworzyło stronę intrane-
tową zawierającą linki dotyczące rozPoznawania i zgłaszania PrzyPadków 
szykanowania, a także interaktywne scenariusze zachęcające do dyskusji. 
wszyscy Pracownicy i Pracownice otrzymali też mail z animowanym filmi-
kiem dotyczącym szykanowania.
kierownictwo średniego i wysokiego szczebla z wszystkich obszarów dzia-
łania firmy brało udział w sPotkaniu na temat kamPanii, aby wszyscy mogli 
Przekazać główne informacje i materiały swoim zesPołom oraz mogli ofe-
rować im szkolenia i wsParcie. Podczas sPotkania wyPowiadali się: Prezes 
bt, dyrektor wykonawczy bt i eksPerci w obszarze natury Prześladowania. 
kamPania zawierała nastęPujące materiały:
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• filmik dotyczący szykanowania i jego emocjonalnych, Psychologicznych 
oraz finansowych skutków

• filmiki Przedstawiające Przykłady Prześladowania w różnych obszarach 
działalności firmy

• interaktywny scenariusz zachęcający do dyskusji

• oPaski na ręce Pokazujące wsParcie dla kamPanii

w Przygotowaniu jest też filmik skierowany do osób, które są świadkami 
Prześladowania, ale nie reagują. będzie Pokazywał, ze wszyscy Pracownicy 
i Pracownice mają obowiązek reagować na Problem.

accenture zwiększa wiedzę Pracowników na temat swojej Polityki dotyczą-
cej szykanowania (w tym ze względu na orientację seksualną) PoPrzez:
• Program mentorski

• telefon zaufania

• sieć Pracowników i Pracownic lgbt accenture w zjednoczonym kró-
lestwie

• obowiązkowy doroczny warsztat odświeżający wiedzę na temat Polityki 
firmy

• szkolenia dla nowych Pracowników

uniwersytet w cardiff rozPowszechnia znajomość Programów „godność 
w Pracy” i „Polityka studiowania” PoPrzez:
• szkolenia Pracowników i Pracownic

• studencki i Pracowniczy intranet

• stronę Poświęconą równości i różnorodności

• stronę sieci Pracowników i Pracownic lgb
• Plakaty z numerem infolinii

• ulotki streszczające Politykę i Procedury uniwersyteckie

• elektroniczną tablicę ogłoszeń

Sprawdzanie skuteczności

Dobrą praktyką jest regularne monitorowanie i ewaluowanie skutecz-
ności wprowadzania i działania polityki oraz procedur. Monitorowa-
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nie pozwala na analizowanie tendencji występowania prześladowania 
i sprawdzenie jak wykorzystywane są procedury zgłaszania takich za-
chowań. Pozwoli to na ocenę skuteczności tych procedur i ewentualną 
zmianę, aby lepiej dostosować je do potrzeb pracowników i pracownic. 
Działy kadr powinny zbierać informacje na temat charakteru i powodów 
prześladowania w zgłaszanych skargach. W niektórych przypadkach 
może udać się zdobyć oficjalne lub nieoficjalne informacje zwrotne do-
tyczące polityki i procedur reagowania na prześladowanie od zgłaszają-
cych skargi i innych zainteresowanych po zakończeniu procesu. 

Wiele organizacji włącza pytania dotyczące doświadczeń prześladowa-
nia do ankiet pracowniczych. Czasem zawiera się też pytania o to czy 
w organizacji występują poszczególne typy szykanowania, czy polityka 
i procedury reagowania na te incydenty są znane i jakie są doświadcze-
nia pracowników i pracownic związane z tymi procedurami. 

nationwide zadaje w ankietach Pracowniczych Pytania związane z orienta-
cją seksualną. odPowiedzi na nie Porównuje się z odPowiedziami na Pytania 
dotyczące szykanowania. w ten sPosób organizacja może badać i reagować 
na różnice w doświadczeniach osób lgb i reszty Personelu.

bt monitoruje PrzyPadki szykanowania i Prześladowania PoPrzez centralny 
Punkt kontaktowy, w którym Pracownicy i Pracownice zgłaszają Problem. 
incydenty są monitorowane ze względu na rodzaj szykanowania, a także na 
miejsce wystęPowania.

dzięki włączeniu orientacji seksualnej do Programu monitorowania różno-
rodności szkocka Policja śledzi utrzymywanie Pracowników lgb. są też oni 
Pytani o to, jak Pewnie czuliby się zgłaszając szykanowanie i Prześladowanie. 
dzięki temu można ocenić skuteczność mechanizmów zgłaszania i zmienić je, 
jeśli zajdzie taka Potrzeba. dział kadr zbiera też informacje o charakterze 
skarg, w tym informacje o PrzyPadkach homofobicznego Prześladowania.
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uniwersytet w cardiff ma centralny Punkt kontaktowy, który zajmuje się 
skargami dotyczącymi Prześladowania na Początkowym etaPie. skargi są 
anonimowo monitorowane ze względu na ich charakter (m.in. czy doty-
czyły orientacji seksualnej). w ten sPosób sPrawdza się, jak często osoby 
lgb korzystają z systemu i umożliwia Pozytywne zmiany, jeśli zajdzie taka 
Potrzeba.
obecnie uniwersytet Pracuje nad narzędziem badawczym, które będzie do-
stęPne Przez intranetową tablicę ogłoszeń. Pytania będą dotyczyły do-
świadczania różnych form szykanowania i Prześladowania i Pozwolą na 
wgląd w to, co dzieje się na uczelni. sieć Pracowników i Pracownic lgb 
Pracuje też nad internetową Przestrzenią do anonimowej dyskusji. dyskusje 
dotyczące szykanowania i Prześladowania będą uwzględniane Podczas wy-
Pracowywania Polityki i Procedur
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nieheteroseksualnych pracowników i pracownic

1. Znaj prawo i upewnij się, że twoja organizacja go nie łamie. Usta-
wa równościowa z 2010 roku nakłada na pracodawców obowiązek 
ochrony pracowników LGB przed dyskryminacją, w tym szykano-
waniem i prześladowaniem. Stonewall przygotowało poradniki za-
równo dla małych, jak i dużych pracodawców1.

2. Umieść definicje homofobicznego szykanowania w swojej polityce 
antydyskryminacyjnej i podaj przykłady niewłaściwego zachowania. 
Wszyscy pracownicy i pracownice muszą wiedzieć, co nie będzie 
tolerowane w miejscu pracy i czego nie muszą znosić.

3. Upewnij się, że cały personel zdaje sobie sprawę ze swoich obo-
wiązków dotyczących tworzenia inkluzywnej i przyjaznej atmosfery 
dla osób LGB, w której dyskryminacja nie jest tolerowana.

4. Stwórz inkluzywną politykę i łatwo dostępne procedury dotyczące 
szykanowania. Upewnij się, że obejmują również homofobiczne za-
chowania oraz odnoszą się do pracowników i pracownic LGB.

5. Usuń bariery, z którymi pracownicy i pracownice LGB mogą się 
stykać zgłaszając szykanowanie i prześladowanie. Jeśli istniejące 
procedury obejmują doradztwo lub mediację, zastanów się nad za-
oferowaniem osobom LGB możliwości pracowania z kimś, kto ma 
osobiste doświadczenie z kwestiami LGB.

1 W polskim kontekście najważniejsze przepisy znajdują się w Kodeksie pracy. Fundacja LGBT 
Business Forum przygotowała poradniki na ten temat - część z nich dostępna jest za darmo na www.lgbt.
biz.pl
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6. Konsultuj się z głównymi zainteresowanymi (np. siecią pracowni-
ków i pracownic LGB) przy tworzeniu polityki i procedur, aby mieć 
pewność, że będą dostosowane do twojego personelu.

7. Zapewnij udział kierownictwa organizacji w inicjatywach walczą-
cych z szykanowaniem i prześladowaniem. Ważne, aby menadże-
rowie i menadżerki brali odpowiedzialność za ochronę pracowników 
LGB przed szykanami i w żaden sposób nie dawali na nie przyzwo-
lenia.

8. Zapewnij personelowi szkolenia dotyczące równości bez względu 
na orientację seksualną i polityki organizacji dotyczącej szykano-
wania i prześladowania. Pracownicy i pracownice muszą wiedzieć, 
jak przestrzegać polityki i jak z niej skorzystać, gdy zajdzie taka po-
trzeba.

9. Informuj nowych i starych pracowników i pracownice o stanowi-
sku organizacji na temat szykanowania i prześladowania. Korzystaj 
z plakatów, artykułów i intranetu, aby przypominać pracownikom 
o ich prawach, obowiązkach i konsekwencjach szykanowania, a 
także korzyściach płynących z pracy w miejscu wolnym od dyskry-
minacji.

10. Monitoruj i oceniaj skuteczność procedur związanych z homofo-
bicznym prześladowaniem oraz jak często są wykorzystywane. 
Monitoruj wszystkie rodzaje zgłaszanego szykanowania i używaj 
anonimowych ankiet pracowniczych, aby wybadać doświadczenia 
i podejście do problemu.
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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.

Co robimy na co dzień?

• organizujemy szkolenia i warsztaty dla firm, chcących zmieniać 
swoje polityki i praktykę działania w sferze zarządzania różnorod-
nością (nie tylko wobec osób LGBT),

• opracowujemy publikacje-poradniki, których głównym celem jest 
poszerzanie wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za polity-
ki równościowe w firmach,

• skupiamy firmy otwarte na różnorodności w Platformie LGBT Bu-
siness – instytucji, oferującej wiele korzyści dla jej firm członkow-
skich oraz możliwość nawiązywania dodatkowych kontaktów biz-
nesowych wśród podwykonawców dzielących te same wartości,

• organizujemy konferencje, spotkania i seminaria – zarówno bizne-
sowe jak i naukowe,

• realizujemy badania socjologiczne i marketingowe, których celem 
jest diagnoza sytuacji osób LGBT w Polsce w kontekście bizneso-
wym i prawnoczłowieczym,

• koordynujemy przyznawanie nagrody Tęczowej Pszczoły i Tęczo-
wej Osy – jedynych nagród, skierowanych do firm zaangażowanych 
w kwestie równościowe w aspekcie włączania polityk antydyskry-
minacyjnych wobec osób LGBT.

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

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

Co dostajesz dołączając do Platformy LGBT Business?

• Trwające pół dnia warsztaty na temat problematyki LGBT w miej-
scu 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 wydarze-

niach organizowanych przez LGBT Business Forum w celu wymiany 
doświadczeń i kontaktów pomiędzy firmami,

• Możliwość organizacji tego typu spotkania w siedzibie firmy po-
łączonego z zaprezentowaniem przez nią innym podmiotom wła-
snych polityk antydyskryminacyjnych,

• Otrzymywanie newslettera Platformy,
• Publikację nazwy, logo i linku do strony internetowej firmy na stro-

nie internetowej LGBT Business 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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O projekcie „Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT”

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

Projekt odpowiada na utrzymującą się dyskryminację osób LGBT w śro-
dowisku pracy, powodowaną niedostatecznym zaangażowaniem pra-
codawców w przeciwdziałanie temu zjawisku.
W trakcie jego trwania zbierzemy „dobre praktyki”, dotyczące przeciw-
działania dyskryminacji LGBT w miejscu pracy i opracujemy na ich pod-
stawie podręcznik, zorganizujemy seminaria i szkolenia upowszechnia-
jące równe traktowanie LGBT w przedsiębiorstwach i przeprowadzimy 
konkurs dla firm promujących różnorodność „Tęczowa Pszczoła”. Celem
projektu jest zwiększenie zaangażowania pracodawców i ich pracow-
ników w przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację sek-
sualną i tożsamość płciową w miejscu pracy. Dzięki wypracowanym 
efektom możliwe będzie promowanie postaw otwartości wobec za-
trudnionych 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

Więcej o projekcie znaleźć można na stronie
MiejscePracy.lgbt.biz.pl
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