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Wstęp

Osoby heteroseksualne odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc 
pracy przyjaznych osobom LGB (lesbijki, geje, osoby biseksualne). Lista 
100 najlepszych pracodawców tworzona przez Stonewall regularnie po-
kazuje, że „hetero sojusznicy i sojuszniczki” są niezbędni w poprawianiu 
sytuacji nieheteroseksualnych pracowników i pracownic. Ich zaangażo-
wanie może mieć kluczowy wpływ na zmianę kultury i atmosfery pracy 
w danej organizacji właśnie dlatego, że sami nie są nieheteroseksualni. 
Zdecydowana większość pracowników i pracownic w Wielkiej Brytanii 
chce by ich miejsca pracy były przyjazne dla osób LGB. Badanie prze-
prowadzone na zlecenie Stonewall przez YouGov na próbie ponad 2000 
heteroseksualnych osób pokazuje, że dziewięć na dziesięć z nich po-
piera rozwiązania prawne chroniące przed homofobiczną dyskrymina-
cją w pracy. Jednak wielu z „Mistrzów Różnorodności Stonewall” (600 
znaczących pracodawców, z którymi współpracujemy) oraz ich hetero-
seksualnych pracowników i pracownic nadal mówi nam, że nie zawsze 
wiedzą jak mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. 

Ten poradnik ma na celu pokazanie, co część z tych hetero sojuszniczek 
i sojuszników (od admirała marynarki wojennej po dyrektora zarządza-
jącego w Goldman Sachs) robi, co ich inspiruje - i co najważniejsze - 
co inne osoby hetero mogą robić w swoich miejscach pracy, aby były 
bardziej przyjazne osobom LGB. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy 
podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Ich przykład pokazuje, że 
każdy może mieć wpływ na tworzenie miejsc pracy, w których wszyscy 
pracownicy i pracownice, niezależnie od orientacji seksualnej, mogą 
pracować na miarę swoich możliwości. 

Ben Summerskill, Prezes Stonewall

Wstęp do wydania polskiego

Praca jest jednym z najważniejszych elementów naszego życia. Nie tylko 
bowiem współtworzy tożsamość każdego człowieka ale i zapełnia jed-
ną trzecią naszego czasu w życiu. Nie można więc zapominać o miejscu 
pracy, jako ważnym i kluczowym środowisku, gdzie równe traktowanie 
przekłada się bezpośrednio na nasze życie także poza pracą. Stąd też na-
sze zainteresowanie tematyką równości wobec osób LGBT.

Sojuszniczki i sojusznicy są, naszym zdaniem, podstawą sukcesu w pro-
cesie wdrażania odpowiednich zmian w pracy. Ich obecność, zaangażo-
wanie i właściwe wykorzystanie potencjału, jest tym, co może istotnie 
wpłynąć na ewolucję postaw ludzi w miejscu pracy ale także, co oczy-
wiste, poza nim.

Podręcznik, jaki trzymasz w ręku, jest tłumaczeniem broszury, opubli-
kowanej w Wielkiej Brytanii przez pozarządową organizację Stonewall 
w 2011 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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Kim są hetero sojuszniczki i hetero sojusznicy?

„Hetero sojusznik/sojuszniczka” to termin używany do określenia hete-
roseksualnych osób, które uważają, że osoby homo- i biseksualne mają 
prawo do pełnej równości w miejscu pracy. Dobrzy sojusznicy zdają so-
bie sprawę, że osoby LGB pracują lepiej, jeśli mogą być sobą. Sojusznicy 
wykorzystują swoją pozycję w organizacji do tworzenia kultury, która 
to umożliwia. Hetero sojusznikiem/sojuszniczką może być osoba na 
najwyższym szczeblu organizacji albo kolega czy koleżanka z zespołu. 
Ważne jest, żeby rozumieli, że zadanie tworzenia inkluzywnej atmos-
fery w miejscu pracy nie spoczywa wyłącznie na barkach osób LGB. Ich 
zaangażowanie może polegać zarówno na zarządzaniu organizacją, któ-
ra stawia równość (włączając w to równość dla osób LGB) w centrum 
swojej działalności jak i na reagowaniu na homofobiczne odzywki wśród 
innych pracowników. 

Stonewall rozmawiało z hetero sojusznikami i sojuszniczkami z róż-
nych branż, w większości pracującymi dla jednego z 600 pracodawców, 
którzy są częścią programu Mistrzowie Różnorodności prowadzonego 
przez Stonewall. Wszyscy zostali poleceni przez innych pracowników, 
którzy uważali, że odgrywają oni ważną rolę w tworzeniu atmosfery 
pracy przyjaznej dla osób LGB. Chcieliśmy dowiedzieć się, co skłania 
niektóre osoby hetero do zaangażowania w taką działalność i dlaczego 
uważają ją za ważną.
Ten poradnik dobrych praktyk opisuje doświadczenia, motywacje 
i wpływ hetero sojuszników i sojuszniczek. Ma na celu zainspirowanie 
osób heteroseksualnych na wszystkich szczeblach w organizacjach do 
aktywnego zaangażowania w tworzeniu miejsc pracy przyjaznych oso-
bom homo- i biseksualnym. Poradnik pokazuje też jak organizacje mogą 
zachęcić osoby hetero do zostania sojusznikami i sojuszniczkami.

Dlaczego warto być sojusznikiem/sojuszniczką

Dobrzy pracodawcy znacząco zyskują na tworzeniu miejsc pracy przy-
jaznych osobom LGB. Mimo to, w wielu firmach atmosfera nadal nie 
sprzyja pracy na miarę możliwości wszystkich pracowników i pracow-
nic bez względu na ich orientację seksualną. 

Badania pokazują, że w prawie każdej organizacji zdecydowana więk-
szość kadry chce, żeby ich miejsca pracy były przyjazne dla osób nie-
heteroseksualnych i wolne od homofobii. Z badania YouGov zleconego 
przez Stonewall, przeprowadzonego na próbie ponad 2000 heterosek-
sualnych osób wynika, że dziewięć na dziesięć z nich popiera rozwią-
zania prawne chroniące przed dyskryminacją ze względu na orientację 
seksualną w miejscu pracy, a trzy na cztery osoby uważają, że należy 
walczyć z homofobicznymi uprzedzeniami. Osoby te odgrywają kluczo-
wą rolę w tworzeniu inkluzywnej atmosfery.

Osoby homoseksualne w miejscu pracy

Wiele lesbijek, gejów i osób biseksualnych nadal ma negatywne do-
świadczenia związane z ich orientacją seksualną i poczuciem, że nie 
mogą wyoutować się w pracy. Z badania Stonewall z 2011 roku wynika, 
że 2 na 5 osób homoseksualnych ma poczucie, że nie mogą wyoutować 
się przed szefem, a trzy na cztery uważa, że nie mogą wyoutować się 
przed klientami i dostawcami (Workplace Equality Index, 2011). Bada-
nia pokazują też, że często ma to wpływ na ich produktywność w pracy 
(Peak Performance, 2008). Wyniki polskiego Badania środowiska i ryn-
ku pracy osób LGBT z 2015 roku wskazują, że blisko 54 proc. badanych 
osób nie wyoutowało się nadal w miejscu pracy. Wszystkie osoby ukry-
wające swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową stwierdziły, 
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że ma to negatywny wpływ na ich efektywność w miejscu pracy lub/i 
na ich zdrowie i samopoczucie.
Każda lesbijka, gej, osoba biseksualna musi podjąć świadomą decyzję 
o tym, czy będzie otwarcie mówić o swojej orientacji w pracy. Nie jest to 
jednak kwestia jednorazowego coming outu. Osoby LGB muszą podej-
mować decyzję o outowaniu się za każdym razem, gdy poznają nowych 
współpracowników, klientów, dostawców, udziałowców. W niektórych 
przypadkach osoby, które wyoutowały się w pracy, były później izolowane 
czy też prześladowane przez współpracowników. Prześladowanie lesbijek, 
gejów i osób biseksualnych w miejscu pracy jest nadal częste – w Wielkiej 
Brytanii jedna na siedem osób heteroseksualnych była świadkiem homo-
fobicznego prześladowania współpracowników (Living Together, 2007). 
W Polsce blisko 46 procent badanych osób LGBT doświadczało dyskrymi-
nacji w miejscu pracy - przy czym aż 4,2 proc. oób badanych doświadczyło 
przemocy fizycznej (Badanie środowiska i rynku pracy osób LGBT, 2015).

Osoby LGB, które mają poczucie, że nie mogą wyoutować się w pra-
cy często marnują dużo energii na unikanie bycia wyoutowanym przez 
osobę trzecią, energii, którą mogliby poświęcić na produktywną pra-
cę. Wiele osób uważa, że powinny unikać wchodzenia w bliższe relacje 
z współpracownikami i ujawniania szczegółów z życia prywatnego, tyl-
ko po to by uniknąć wyoutowania.

Wszystko to może mieć oczywisty wpływ na produktywność. Osoby te 
czują się mniej pewne siebie, mniej zmotywowane, nie potrafią w pełni 
zaangażować się w pracę i nie mogą korzystać ze swoich osobistych 
doświadczeń, co ogranicza ich kreatywność w pracy. Bycie nieszczerym 
wobec innych może mieć wpływ na relacje z współpracownikami, sze-
fami, klientami, udziałowcami. Mogą być postrzegane, jako niegodne 
zaufania, nieprzyjazne czy niechętne do bycia częścią grupy.
Decyzja o coming oucie jest łatwiejsza, jeśli osoby nieheteroseksual-
ne wierzą, że ich szefowie, współpracownicy i klienci będą je wspierać. 
Można to zademonstrować poprzez wyraźne zaangażowanie w tworze-
nie inkluzywnego miejsca pracy. 

Dlaczego hetero sojusznicy/sojuszniczki?

Wszyscy w danej organizacji odgrywają pewną rolę w tworzeniu inklu-
zywnej atmosfery. Jednakże osoby heteroseksualne odgrywają kluczo-
wą rolę, zwłaszcza, jeśli zajmują kierownicze stanowiska. 

„Statystycznie większość kierownictwa w większości or-
ganizacji prawdopodobnie jest heteroseksualna, dlatego 
niezbędne jest, żeby osoby heteroseksualne rozumiały, 
dlaczego jest to tak ważna kwestia”

Alex Marshall, Naczelnik Policji w Hampshire

„Akceptacja jest możliwa tylko wtedy, gdy jest wyraża-
na przez osoby, które nie są homoseksualne. To niezbęd-
ne, by osoby heteroseksualne wyrażały takie stanowisko. 
Zgoda Ministerstwa Obrony na to, by nasi ludzie mogli 
uczestniczyć w Gay Pride w Londynie w mundurach przy-
szła z góry, od osób, które były heteroseksualne.” 

Wiceadmirał Charles Montgomery CBE1, 
Szef Personelu Marynarki Wojennej

Interwencje osób heteroseksualnych wywierają większy wpływ. Hetero 
sojusznicy i sojuszniczki zgadzają się, co do tego, że gdy to oni porusza-
ją kwestie osób LGB nie można im zarzucić interesowności. To powodu-
je, że współpracownicy i współpracownice są bardziej skłonni słuchać.

„Kiedy osoby homoseksualne poruszają kwestie LGBT, 
inni mogą odpowiedzieć „mówisz tak, bo jesteś częścią 
homoseksualnej społeczności”. Kiedy hetero sojusznicy 
mówią to samo, wydźwięk jest inny.” 

Chris Murray, Członek Grupy Liderów National Grid, 
Prezes Xoserve Ltd.

1 Odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego [przyp. tłum]
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„Czym innym jest, gdy ktoś mówi: „to jest ważne, ponie-
waż bezpośrednio mnie dotyczy” a czym innym powie-
dzenie: „widzę, jaki to ma wpływ na kogoś innego i jest to 
problem, którym musimy się wszyscy zająć”. Przekaz jest 
silniejszy.” 

Louise Bailey, Urząd Ochrony Środowiska

„Taki przekaz jest bardziej wiarygodny, bo nie jest moty-
wowany własną korzyścią. Jeśli osoby heteroseksualne 
zaangażują się w sprawę, mogą przekonać innych, jakie 
to ważne.” 

Chris Hamilton, prezes klubu Oldham Rugby League Football Club

Ich homoseksualni współpracownicy i współpracownice zgadzają się 
z tymi opiniami.

„Hetero sojusznicy i sojuszniczki, zwłaszcza na wyż-
szych szczeblach, są kluczowi dla osiągnięcia równo-
ści. Jeśli jesteś homoseksualnym pracownikiem i robisz 
to wszystko sam, ludzie mogą pomyśleć, że wszystko 
robisz dla własnej korzyści, pomagasz tylko sobie lub 
małej grupie. Dlatego, według mnie, hetero sojusznicy 
i sojuszniczki odgrywają dużą rolę – dają wiarygodność, 
pomagają zdobyć środki, mogą pracować od wewnątrz 
i zwracać uwagę ludzi z zewnątrz. Bez wsparcia sojusz-
ników, ludzie zawsze będą pytać: »Dlaczego to robisz? 
Czy to nie faworyzowanie? Dlaczego zajmujesz się tylko 
pewną grupą?«” 

Daniel Winterfeldt,  
Kierownik Międzynarodowych Rynków Kapitałowych,  

MS Cameron McKenna LLP

Hetero sojusznicy i sojuszniczki zgadzają się, że ciężar odpowiedzialno-
ści nie powinien znajdować się wyłącznie na barkach nieheteroseksual-
nych pracowników i pracownic.

„Szukając lidera, najgorsze, co można zrobić, to znaleźć 
najwyżej postawioną, wyoutowaną homoseksualną osobę 
i powiedzieć: „skoro jesteś wyoutowana i zajmujesz wy-
sokie stanowisko, będziesz teraz walczyć o sprawy LGB.” 
Dlaczego ktoś ma walczyć o sprawy LGB tylko, dlatego, 
że jest wyoutowany? To duże obciążenie.” 

Martin Hall, zastępca kanclerza, Salford University

„Najwyżej postawiona, wyoutowana osoba u nas powie-
działa: „Nie chcę być osobą, która zawsze musi zajmować 
się kwestiami związanymi z orientacją seksualną – chcę 
się skupić na mojej pracy.” 

Lucy Malarkey, Gentoo Sunderland

Wszyscy mogą to robić

Walka o równość w miejscu pracy nie wymaga żadnych specjalnych 
cech czy umiejętności. Hetero sojusznicy i sojuszniczki mówią, że umie-
jętności, które wykorzystują w propagowaniu równości dla osób LGB to 
te same umiejętności, które są im potrzebne w codziennej pracy. 

„Nie uważam, żeby potrzebne były jakieś specjalne umie-
jętności ponad to, co jest potrzebne żeby być dobrym li-
derem – to część bycia dobrym w zarządzaniu ludźmi.” 

Gareth Hall, Menedżer, Accenture
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„Nie uważam, żebym miał jakieś specjalne umiejętności. 
To, że po prostu próbujesz jest dobrze odbierane – jeśli 
robisz coś z serca nikt nie będzie reagował negatywnie. 
Po prostu musisz chcieć coś zmienić i być skłonny pró-
bować.” 

Nicholas Crapp, Dyrektor Zarządzający, Goldman Sachs

Wiele osób uważa, że ważne jest by pamiętać, dlaczego jest się sojusz-
nikiem/sojuszniczką – większość wierzy, ze wszyscy powinni trakto-
wać innych tak jak sami chcą być traktowani. To mocny fundament, 
który daje im pewność siebie. 

„Uważam, że wszystkich należy traktować tak, jak sama 
chciałabyś być traktowana – niezależnie od tego czy je-
steś lesbijką, gejem, osobą biseksualną.” 

Louise Goldsmith, Przewodnicząca Rady Hrabstwa West Sussex

„Ludzi są przerażeni, że powiedzą coś nie tak i przez to 
lawirują wokół kwestii, o których powinni jasno mówić. To 
kwestia ludzi – tego jak traktujesz innych. Ważne, by być 
pewnym, że jeśli traktujesz kogoś jak człowieka – odpo-
wiedzą tym samym.” 

Mike Eland, Dyrektor Generalny, HM Revenue and Customs2 

„Walczę o sprawy lesbijek, gejów, osób biseksualnych 
i transpłciowych w Salford właśnie, dlatego, że jestem 
heteroseksualny. To ważny przekaz, bo gdy heteroseksu-
alna osoba mówi: »Zajmuję się tą kwestią, bo uważam, 
że ma wpływ na wszystkich.« to ma to prawdziwą siłę 
rażenia.” 

Martin Hall, Wicekanclerz, Salford Uniersity

2 Brytyjski urząd zajmujący się m.in. zbieraniem podatków [przyp. tłum]

Co mogą robić organizacje?

Niektóre organizacje stworzyły sformalizowane programy sojusznicze, 
aby wspierać i zachęcać więcej heteroseksualnych osób do zostania so-
jusznikami i sojuszniczkami. Niektórzy robią to poprzez tworzenie sieci 
„przyjaciół” czy „sojuszników”, które mogą wspierać sieci pracowników 
LGB. Inni wprowadzają odwrócone programy mentorskie, które umożli-
wiają menedżerom poznanie nieheteroseksualnych współpracowników 
i poznanie ich doświadczeń w pracy.

Jednym z przykładów jest program sojuszniczy w Goldman Sachs, który 
ułatwia dyrektorom zarządzającym nawiązać kontakt w nieheterosek-
sualnymi współpracownikami i współpracownicami.

„Program sojuszniczy [w Goldman Sachs] ma na celu za-
angażowanie jak najszerszej, najbardziej reprezentatyw-
nej grupy osób na wysokich stanowiskach w sprawy LGBT, 
tak, aby dobrze poinformowani liderzy znajdowali się na 
wysokich stanowiskach we wszystkich oddziałach. Dużo 
ludzi poruszających te kwestie, rozmawiających z współ-
pracownikami i współpracownicami działa jak dźwignia. 
Ludzie zwracają uwagę na to, co robią ich menedżerowie, 
co mówią. Widzą, że są dumni z bycia kojarzonymi z pro-
gramem. Widzą, jakie działania podejmują.” 

Glenn Earle, Główny Dyrektor Operacyjny w Europie, Goldman Sachs
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Powody, dla których liderzy i liderki organizacji są hetero sojusznikami 
i sojuszniczkami oraz wspierają równość osób LGB w miejscu pracy, są 
różne. Wielu z nich uważa, że to ważna kwestia i że wierność własnym 
wartościom również w pracy jest niezbędnym elementem bycia dobrym 
liderem/liderką.

„Żyjemy w społeczeństwie, w którym ludzie nadal mogą 
zostać pobici na śmierć na ulicy tylko dlatego, że nie są 
hetero. Przestępstwa motywowane nienawiścią i dys-
kryminacją to realne problemy. Przymykanie na to oka 
jest niewłaściwe, ponieważ te nierówności istnieją - 
szczególności dla lesbijek, gejów i osób biseksualnych 
(zarówno naszych współpracowników, jak i klientów). 
Nie mógłbym spać spokojnie wiedząc, że rozlicza się 
mnie wyłącznie z rutynowych kwestii, statystyki, da-
nych ilościowych. Tu chodzi o jakość. Chodzi o to, jak 
ludzie się czują.” 

Bill Payne, Prezes Metropolitan Housing Partnership

„Mam silną potrzebę walczenia o sprawiedliwość. Wydaje 
mi się, że zawsze kierowało mną zobowiązanie do spra-
wiedliwości i ochrony ludzi, którym służymy.” 

Alex Marshall, Naczelnik Policji w Hampshire

„Co do osób, które są przeciwne równości dla LGBT – trze-
ba im pokazać dowody na homofobiczne prześladowania 
w szkołach i na uczelniach. Jeśli ludzie są prześladowa-

ni do tego stopnia, że popełniają samobójstwo z powodu 
swojej orientacji seksualnej, to nie jest to coś, co można 
ignorować.” 

Martin Hall, Wice kanclerz, Salford University

Wielu liderów i liderek doświadczyło w pracy czegoś, co zmotywowa-
ło ich do zostania sojusznikami lub sojuszniczkami. Wielu uważa, że 
odgrywanie roli w zmienianiu doświadczeń ich nieheteroseksualnych 
współpracowników i współpracownic jest niezwykle satysfakcjonujące. 

„W mojej poprzedniej pracy, w raczej zmaskulinizowanej 
organizacji, zostałam poproszona o wsparcie dla pracow-
nicy, która była bardzo zdolna, a mimo to nie radziła so-
bie najlepiej. Była homoseksualna i bardzo dużo się od niej 
dowiedziałam o tym jak czuje się w pracy i jak komentarze 
innych miały wpływ na jej efektywność. Byłam tym zszo-
kowana i poprzez wspieranie jej i integrowanie z zespo-
łem, uświadomiłam sobie, z czym musiała się zmagać.” 

Louise Goldsmith, Przewodnicząca Rady Hrabstwa West Sussex

„Nie chodzi o to, żeby zaczynać od kwot i celów. Trzeba 
usiąść i posłuchać ludzkich historii. Moja współpracow-
nica opowiedziała mi jak, dzięki sieci wsparcia, kulturze 
i sposobowi w jaki działamy jako organizacja, przeszła od 
bycia w ciągłym napięciu, do stanu większego spokoju. 
Przestała być „trudną” osobą. Zaangażowanie w organi-
zację, która pomaga komuś w ten sposób to duży przywi-
lej. Jeśli będziesz mieć okazję pomóc poprawić życie na-
wet tylko jednej osoby, wyjdzie Ci to na dobre. My mamy 
okazje robić to codziennie.” 

Bill Payne, Prezes Metropolitan Housing Partnership
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Osoby, które przewodniczą organizacjom wierzą też, że jako liderzy i li-
derki, są zobowiązani do bycia hetero sojusznikami i sojuszniczkami. 
Niektórzy z nich uważają, że są odpowiedzialni za jak najlepsze wyko-
rzystanie swojej wysokiej pozycji. 

„Myślę, że osoby na wyższych stanowiskach odgrywają 
kluczową rolę w nadawaniu tonu, ponieważ ludzie zwra-
cają się do kierownictwa, żeby zrozumieć, co jest ważne 
dla organizacji. Zwracają uwagę na to, co mówią i robią 
liderzy i liderki. W Goldman Sachs troska o różnorodność 
przychodzi z samej góry, dlatego ludzie widzą, że jest to 
dla nas ważne.” 

Glenn Earle, Główny Dyrektor Operacyjny w Europie, Goldman Sachs

„Organizacja powinna być wspierająca, a osoby na wyso-
kich stanowiskach powinny jasno o tym mówić. To bardzo 
ważne, ponieważ jeśli wiadomo, że wsparcie idzie z góry, 
łatwiej jest mieć odwagę mówić pewne rzeczy na dole, 
gdzie najczęściej pojawiają się problemy. Dlatego myślę, 
że wsparcie idące z samej góry odgrywa ważną rolę.” 

Corey Dixon, wspólnik, Grupa Parthenon

„Jeśli nie naciskasz na rozwiązanie problemu, to nie wy-
korzystujesz wszystkich swoich możliwości jako prezes. 
Moją rolą, jako lidera, jest jasne powiedzenie „to jest waż-
ne – mamy tutaj sporą mniejszość wśród naszej kadry, 
która zasługuje na taki sam szacunek i możliwość bycia 
sobą, jak wszyscy inni.” Nie chodzi o politykę i procedury. 
Chodzi o to, co mówisz i jak się zachowujesz.” 

Bill Payne, Prezes Metropolitan Housing Partnership

“Osobiście zajmuję się kwestiami sprawiedliwości i rów-
ności w całej organizacji. Nie robię tego samego w przy-

padku dochodzeń dotyczących na przykład włamań czy 
morderstw. Uważam, że to niezwykle ważne, abym sym-
bolicznie zajmował się tymi kwestiami, ponieważ to ja 
wytyczam kierunek organizacji. Stawiam sprawę jasno 
– te sprawy znajdują się wśród najważniejszych rzeczy, 
które robimy, są kluczowe w naszej pracy.” 

Alex Marshall, Naczelnik Policji w Hampshire

Pracownicy i pracownice odbierają sygnały od kierownictwa, dlatego 
odgrywa ono kluczową rolę w nadawaniu tonu organizacji. Dla wielu 
hetero sojuszników i sojuszniczek oznacza to, że powinni pokazywać 
własnym zachowaniem, że równość LGB jest ważna. 

„W sierpniu wsparłam Gay Pride, co było świetnym po-
mysłem. Dołączyłam do pracowników na naszym stoisku. 
Było to dość emocjonalne doświadczenie, ponieważ byłam 
zaskoczona słysząc od nich: »Jak wspaniale, że przyszłaś«. 
Chciałam wysłać jasny przekaz: »Jestem tutaj, żeby poka-
zać wsparcie.« Od tego czasu opisałam to na moim blo-
gu i dużo mówiłam o tym, dlaczego poszłam. Uważam, że 
takie przekazy docierają do ludzi. To ważny sposób, w jaki 
mogę pokazać moje wsparcie i zademonstrować, co sądzę 
na temat tego, jak powinna wyglądać organizacja.” 

Louise Goldsmith, Przewodnicząca Rady Hrabstwa West Sussex

Porada: Mów publicznie o swoim wsparciu dla równości LGB w pu-
blikacjach, na swojej stronie internetowej, w swoim intra-
necie. 

Liderzy i liderki organizacji są w szczególnej pozycji, która daje im moż-
liwość stworzenia platformy dla innych, szczególnie dla nieheterosek-
sualnych pracowników i pracownic, dzięki której mogą być usłyszani 
w całej organizacji. 

Na najwyższym szczeblu
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„W przywództwie chodzi o dawanie ludziom możliwości. 
Nie mogę mówić w imieniu kobiet, czy osób LGB w or-
ganizacji. Ale mogę umożliwić im mówienie we własnym 
imieniu i upewnić się, że ich głosy są słyszane. Cel, lepsza 
i bardziej sprawiedliwa atmosfera i kultura pracy, jest mój, 
ale przekaz należy nie tylko do mnie.” 

Bill Payne, Prezes Metropolitan Housing Partnership

Hetero sojusznicy i sojuszniczki kierujący organizacjami wiedzą, że 
muszą korzystać z talentów osób z całego przekroju populacji, dlatego 
muszą tworzyć miejsca pracy, gdzie wszyscy mogą być sobą. Ci liderzy 
i liderki rozumieją też, że jeśli warunki pracy nie są inkluzywne, ma to 
bezpośredni wpływ na produktywność ich pracowników i pracownic.

„Chcę najlepszych ludzi z całego przekroju społeczeń-
stwa; nie chcę nikogo pominąć, dlatego, że wyglądają nie 
tak jak powinni, albo dlatego, że przeszkodą jest ich orien-
tacja seksualna.”

Alex Marshall, Naczelnik Policji w Hampshire

“Jeśli ktoś jest osobą homoseksualną i chce się wyouto-
wać, ale nie czuje się komfortowo robiąc to, to pokazuje 
to, co myśli o organizacji, w której pracuje. Sugeruje to, że 
nie wnosi do pracy i do relacji z współpracownikami całe-
go siebie. To nie jest dobra sytuacja ani dla tej osoby, ani 
dla organizacji.” 

Glenn Earle, Główny Dyrektor Operacyjny w Europie, Goldman Sachs

W czasach ekonomicznych trudności, liderzy i liderki zdają sobie spra-
wę, że ich organizacje muszą być jak najbardziej produktywne. Zaan-
gażowanie w promowanie równości nie wymaga dużych kosztów, ale 
może przynieść znaczące korzyści.

„W czasach, gdy uniwersytety są pod presją, by znajdo-
wać największe talenty, musimy robić co możemy, by eli-
minować piętna i uprzedzenia, inaczej tracimy możliwość 
znalezienia świetnych ludzi. To samo tyczy się studentów 
i studentek. W czasach finansowej niepewności, równość 
staje się jeszcze bardziej potrzebna do przeżycia.” 

Martin Hall, Wicekanclerz Salford University

Liderzy i liderki wierzą, że jedną z kluczowych ról, jakie odgrywają jako 
hetero sojusznicy i sojuszniczki, jest komunikowanie jasnego przekazu, 
dlaczego równość LGB jest ważna w miejscu pracy. 

„Jestem znany z tego, że jestem żarliwym człowiekiem, 
dlatego ludzie rozumieją, że robię to, bo wierzę, że to 
ważne – to ułatwia przekonanie ich do idei. Trzeba umieć 
komunikować dokładnie, o co chodzi i dlaczego to robisz. 
Wcale nie trzeba samemu być osobą nieheteroseksualną, 
żeby wspierać równe traktowanie ludzi. Często wystarczy 
edukować innych i skłonić ich do zastanowienia się, jak 
sami by się czuli w podobnej sytuacji. Lepiej tłumaczyć 
i odnosić to do ich własnego życia niż wymuszać coś siłą 
– tak jest dużo łatwiej.” 

Chris Hamilton, prezes klubu Oldham Rugby League Football Club

Porada: Przewodnicz albo wspieraj sieć Twoich pracowników i pra-
cownic LGB

Sojusznicy i sojuszniczki wierzą też, że jasny przekaz od kierownictwa 
pokazuje osobom przeciwnym równości, że znajdują się w kontrze do 
kluczowych wartości organizacji.

„Słyszałem narzekania typu: »Dlaczego poświęcamy spe-
cjalną uwagę gejom i lesbijkom?« Powód jest prosty – hi-
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storycznie kultura policyjna nie miała dobrego podejścia 
do tych kwestii. Musimy upewnić się, że pozostanie to 
zamkniętą historią, a my będziemy wyrozumiali i otwarci. 
Moim celem jest zawsze przekonanie tych, którzy są prze-
ciwni, na poziome intelektualnym. Najgorsze, co można 
zrobić, to ich odizolować i ignorować. Chcę, żeby ci ludzie 
mówili, co myślą na szkoleniach. Jeśli zrozumieją naszą 
pracę,  jak to się ma do ich obowiązków i jak czują się ich 
współpracownicy.” 

Alex Marshall, Naczelnik Policji w Hampshire

Liderzy i liderki zdają sobie sprawę, że ich możliwości są ograniczone. 
Mimo że nie mogą osobiście angażować się w każdą inicjatywę równo-
ściową, rozliczanie menadżerów z tych obowiązków jest jednym z naj-
bardziej efektywnych narzędzi poprawiania sytuacji osób LGB w pracy.

„Zobowiązanie do różnorodności jest dla nas wartością 
kluczową w Goldman Sachs. Menedżerowie wyższego 
szczebla są oceniani między innymi na podstawie uczest-
nictwa w wydarzeniach i szkoleniach dotyczących różno-
rodności oraz zaangażowanie w organizowanie szkoleń. 
Oceniamy też ich wsparcie dla szeroko rozumianej róż-
norodności jako część systemu oceny pracy, który bezpo-
średnio wpływa na awanse i podwyżki.” 

Glenn Earle, Główny Dyrektor Operacyjny w Europie, Goldman Sachs

“Dlaczego nie miałbym chcieć, aby siedem procent mo-
ich współpracowników i współpracownic było bardziej 
produktywnych? Jeśli wszystko, co muszę zrobić to 
upewnić się, że są traktowani z szacunkiem i godno-
ścią oraz że mogą być sobą (co nie jest jakimś wielkim 
żądaniem), to odpowiedź jest prosta. A lojalność, która 
jest tego efektem jest nieoceniona. Zyskujesz więcej od 

swoich pracowników i pracownic z ich własnej woli i nic 
cię  to nie kosztuje.” 

Bill Payne, Prezes Metropolitan Housing Partnership

Sformalizowane struktury pomagają hetero sojusznikom i sojusznicz-
kom kierującym organizacjami upewniać się, że zobowiązanie do rów-
nego traktowania w miejscu pracy jest realizowane w praktyce. 

„Moje symboliczne przywództwo jest wspierane przez 
silną, szczegółową i kontrolowaną strukturę. Mam Asy-
stenta Naczelnika Policji, który zajmuje się kwestiami 
osób LGB. Ma za zadanie promować równość i sprawiedli-
wość w miejscu pracy i jest z tego rozliczany. Określam, 
co chcę żeby osiągnął w ciągu roku i na tej podstawie jest 
oceniany. Przewodniczę grupie strategicznej i upewniam 
się, że lokalne grupy taktyczne robią to, co powinny. Mam 
formalne struktury, ponieważ potrzebuję mechanizmów 
do regularnego kontrolowania czy robimy postępy.” 

Alex Marshall, Naczelnik Policji w Hampshire

Porada: Jasno mów, dlaczego angażujesz się w walkę o równość. 

Wiele hetero sojuszników i sojuszniczek kierujących organizacjami 
uważa, że ich przywództwo miało pozytywny wpływ na to jak organi-
zacja podchodzi do tematyki równości i różnorodności.

„Zdaję sobie sprawę z wpływu, jaki może wywierać osoba 
na wysokim stanowisku, dumna z bycia kojarzoną z siecią 
– ktoś o mojej pozycji swobodnie mówiący o lesbijkach, 
gejach, osobach biseksualnych. Dlatego wykorzystuję 
różne okazje, aby poruszać te kwestie. Informacja o tym 
znajduje się na moim profilu Dyrektora Zarządzającego, 
który jest prezentowany zarówno wewnątrz firmy jak i na 
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Hetero sojusznicy i sojuszniczki na wysokich stanowiskach kierowni-
czych w organizacjach mają podobne motywacje do walki o równość 
w miejscu pracy jak ci w kierownictwie. 

„Mam troje małych dzieci i jest dla mnie ważne, żeby do-
rastały w świecie, w którym akceptacja jest normą, a dys-
kryminacja kwestią przeszłości. Na początku mojej karie-
ry, 15-20 lat temu w innym banku dużym problemem był 
seksizm. Na każdym kroku słyszałam komentarze, które 
wywoływały u mnie dyskomfort. W takiej atmosferze 
stałam się cicha, zamknięta w sobie, nie chciałam się wy-
chylać, nic mówić czy zwracać na siebie uwagi, żeby nie 
ryzykować kolejnych komentarzy. To samo można odnieść 
teraz do społeczności LGBT. Myślę, że musimy zrozumieć, 
jaki to ma wpływ na ludzi i dlatego skupianie się na tych 
kwestiach jest dla mnie niezwykle ważne.” 

Kathryn Hanna, Dyrektorka Zarządzająca Goldman Sachs

Porada: Zaoferuj zostanie mentorem/mentorką dla pracowników 
i pracownic LGB

„Motywacja i pasja nie bierze się z prawnych wymogów 
tworzenia sprawiedliwej polityki. Pochodzi z mojego głę-
bokiego poczucia sprawiedliwości i przekonania, że to po 
prostu niesprawiedliwe, żeby ludzie byli w gorszej pozycji 
tylko dlatego, że są homoseksualni. Zdaję sobie sprawę, 
że wciąż żyjemy w bardzo homofobicznym społeczeń-

zewnątrz, kiedy wysyłam wiadomości, patronuję wyda-
rzeniom, wygłaszam prezentacje na uniwersytetach.” 

Glenn Earle, Główny Dyrektor Operacyjny w Europie, Goldman Sachs

“Zajęcie 60 miejsca w Indeksie Równości Pracodawców 
Stonewall miało ogromne znaczenie. Natychmiast zaczę-
liśmy używać loga 100 Najlepszych Pracodawców według 
Stonewall, ponieważ potrzebujemy opowieści o sukce-
sach, a to dobra metafora pięcia się w górę. Myślę, że ma 
to duże znaczenie, ponieważ pokazuje, że nie zamierzamy 
tolerować dyskryminacji, czy to wobec osób LBGT, czy też 
z innych powodów, takich jak płeć, rasa, niepełnospraw-
ność czy cokolwiek innego.” 

Martin Hall, Wicekanclerz Salford University

Na najwyższym szczeblu
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stwie i niezależnie od rozwiązań prawnych i oświadczeń 
polityków wciąż na każdym roku można napotkać dowo-
dy homofobii.” 

Profesor Sheila Hunt, Kierowniczka Szkoły Pielęgniarstwa  
i Położnictwa oraz Zastępczyni Wicekanclerza, Cardiff University

Hetero sojusznicy i sojuszniczki na wysokich stanowiskach kierowni-
czych odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu w życie zobowiązań 
równości w miejscu pracy poprzez konkretne działania w poszczegól-
nych jednostkach. 

„Kulturę zmienia się od góry. Jak najlepiej wpłynąć na 
zmiany również na dole? Przede wszystkim poprzez wła-
sny przykład – przez to, co mówię, robię, jak się zacho-
wuję. Po drugie, poprzez interakcje liderów z osobami 
służącymi w marynarce i nadawanie kierunku swoim pod-
władnym. Po trzecie, poprzez tworzenie kultury edukacji, 
aby upewnić się, że ludzie rozumieją jak potrzebna jest 
inkluzywność.” 

Wiceadmirał Charles Montgomery CBE, 
Szef Personelu Marynarki Wojennej

„Jako liderzy biznesu możemy wywierać duży wpływ po-
przez prezentowanie właściwego zachowania, pokazywa-
nie chęci tworzenia atmosfery pracy, w której ludzie mogą 
być sobą. Liderzy, którzy rozumieją, że są postrzegani jako 
liderzy i wiedzą, jaki wpływ mogą wywierać, są niezwykle 
ważni. Ludzie obserwują wszystko, co robisz, dlatego tak 
ważne jest prezentowanie właściwych zachowań.” 

Chris Murray, Członek Grupy Liderów National Grid, Prezes Xoserve Ltd.

„Co roku spotykam nowe nabytki – około 400 studentów 
i studentek w audytorium – i często mówi się »Możliwe, 

że siedzicie obok kogoś, kto zostanie waszym najlepszym 
przyjacielem, kogoś, kto będzie się wami opiekował, może 
nawet kogoś z kim ostatecznie weźmiecie ślub«. We-
szłam w momencie, kiedy ktoś to mówił, stanęłam na 
górze schodów i dodałam »A tak przy okazji, Cardiff jest 
uczelnią przyjazną osobom LGBT, możliwe, że siedzicie 
obok kogoś, z kim wstąpicie w związek partnerski«. Póź-
niej dowiedziałam się, że dwie czy trzy osoby w tej grupie 
były homoseksualne i były pod dużym wrażeniem, że ktoś 
na moim stanowisku mógł otwarcie powiedzieć coś takie-
go podczas ważnego wykładu.” 

Profesor Sheila Hunt, Kierowniczka Szkoły Pielęgniarstwa  
i Położnictwa oraz Zastępczyni Wicekanclerza, Cardiff University

Niektórzy uważają, że są też odpowiedzialni za propagowanie równości 
wśród osób na podobnych stanowiskach, co oni. 

„Według mnie, grupie na swoim szczeblu przewodniczy 
się w taki sam sposób, jak wśród swoich podwładnych – 
po pierwsze poprzez własny przykład, po drugie, poprzez 
to, co się mówi, po trzecie, poprzez edukowanie. Każda 
interakcja wymaga zarówno komunikacji jak i edukacji. 
Wśród ludzi swojego szczebla trzeba to po prostu robić 
bardziej subtelnie, żeby nie sprawiać wrażenia, że się na 
kogoś napada.” 

Wiceadmirał Charles Montgomery CBE,  
Szef Personelu Marynarki Wojennej

“Moja pozycja w biznesie powoduje, że mogę mówić to, 
co uważam za słuszne, nie bojąc się konsekwencji – to 
jest atmosfera, którą chcemy stworzyć dla wszystkich.” 

Chris Murray, Członek Grupy Liderów National Grid, Prezes Xoserve Ltd.
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„Od stycznia na każdym dużym spotkaniu zewnętrznym 
powtarzam: »Są dwie rzeczy, które musicie wiedzieć o tej 
uczelni: jesteśmy na liście 100 Najlepszych Pracodawców 
Stonewall i otrzymaliśmy nagrodę im. Atheny Swan za 
sukcesy w rekrutowaniu, zatrzymywaniu i wspieraniu ko-
biet w nauce, inżynierii i technologii (SET)«. Wykorzystuję 
każdą okazję, żeby ten przekaz, który jest odzwierciedle-
niem naszej kultury uniwersyteckiej, docierał do wszyst-
kich wpływowych ludzi, takich jak główni udziałowcy, 
Naczelni Pielęgniarze, Prezesi lokalnych oddziałów NHS1 
i wszyscy inni, których spotykam.” 

Profesor Sheila Hunt, Kierowniczka Szkoły Pielęgniarstwa  
i Położnictwa oraz Zastępczyni Wicekanclerza, Cardiff University

Porada: Rozliczaj menadżerów i menadżerki z tego, co robią, aby 
miejsce pracy było bardziej przyjazne osobom LGB

Hetero sojusznicy i sojuszniczki na kierowniczych stanowiskach uwa-
żają, że jasne komunikowanie tego, jak ważna jest równość osób LGB 
w pracy w swoich zespołach i departamentach, jest kluczową częścią 
ich pracy. Mówią, że ich pozycja pozwala na dostosowywanie tego prze-
kazu do odbiorców.

„To jest kwestia społeczna i mimo że warto artykułować 
argumenty biznesowe, według mnie ważne jest też uży-
wanie argumentu »traktowania ludzi właściwie«. Uży-
wam emocjonalnego języka i zawsze jasno komunikuję, że 
nie chodzi o to, że »musimy robić te rzeczy, bo tego wy-
maga od nas prawo«. Nie chodzi o poprawność politycz-
ną – chodzi o traktowanie ludzi właściwie i bycie dobrym 
menedżerem. Trzeba też pokazać, że jest się gotowym 
podjąć konkretne działania, a nie tylko mówić. Trzeba być 

1 NHS (National Health Service) to brytyjski odpowiednik polskiego NFZ [przyp. tłum]

konsekwentnym i pokazywać gotowość poświęcenia na 
to czasu, a czasem również pieniędzy.”

Mike Eland, Dyrektor Generalny, HM Revenue and Customs

Porada: Nie bój się, że powiesz coś niewłaściwego, po prostu po-
proś o radę swoich nieheteroseksualnych współpracowni-
ków i znajomych.

Dodatkowo, uważają, że ich rolą, jako sojuszników i sojuszniczek na kie-
rowniczych stanowiskach, jest zachęcanie pracowników do podejmo-
wania działań, które czynią miejsce pracy bardziej przyjaznym dla osób 
LGB.

„Kilka dni temu osoba, której jestem mentorem i która 
należy do komitetu Sieci LGBT, poprosiła o pomoc w pro-
mowaniu szkolenia dotyczącego różnorodności skupione-
go na kwestiach LGBT. Wysłałem informacje do większej 
jednostki dzieląc się swoimi doświadczeniami i zachę-
cając do udziału. Trzy godziny później dowiedziałem się, 
że ponad 30 osób z jednostki zgłosiło się na szkolenie po 
mojej wiadomości.” 

Nicholas Crapp, Dyrektor Zarządzający, Goldman Sachs

Hetero sojusznicy i sojuszniczki na kierowniczych stanowiskach odgry-
wają też ważną rolę w procesie kontrolowania menadżerów niższego 
szczebla. 

„Wszyscy dobrze wiedzą, jakie jest moje stanowisko 
w tych kwestiach. Jest to bardzo ważne, ponieważ ocze-
kuję od nich, że będą dawać podobny przykład. To prze-
siąka do liderów zespołów i mniejszych grup ludzi, którzy 
wchodzą ze sobą w codzienne interakcje. Oczekuje od 
nich, ze będą wiedzieli, jakie jest stanowisko organiza-



3130

Menadżerowie/menadżerki wyższego szczeblaMenadżerowie/menadżerki wyższego szczebla

Tworzenie otwartych, konstruktywnych relacji z nieheteroseksualnymi 
współpracownikami i współpracownicami może pomóc heteroseksual-
nym sojusznikom i sojuszniczkom być bardziej pewnymi siebie i pozbyć 
się obaw przed „zrobieniem czegoś nie tak”.

„Wydaje mi się, że wszyscy trochę się obawiają, że zrobią 
coś źle. Mnie z pewnością zajęło trochę czasu żeby pozbyć 
się strachu, że powiem coś niewłaściwego i kogoś obrażę. 
Jedna z osób, z którą współpracuję powiedziała do mnie: 
»Znam Cię bardzo dobrze i wiem, że nawet, jeśli powiesz 
coś niewłaściwego, to na pewno nieświadomie«. To mnie 
uspokoiło i dało pewność siebie. Kiedy przekroczy się tę 
blokadę, poruszanie tych kwestii z innymi ludźmi staje się 
dużo łatwiejsze. Zdałam sobie sprawę, że zawsze moż-
na przeprosić, a ludzie zazwyczaj wiedzą, kiedy robisz to 
szczerze.” 

Amanda McKenzie, członkini Komitetu Wykonawczego  
i Dyrektorka Marketingu i Komunikacji, Aviva

cji w kwestiach LGBT i różnorodności. Oczekuję, że będą 
przeszkoleni i że rozumieją jak wykluczające zachowania 
mogą mieć wpływ na czyjąś opinię o organizacji.” 

Kathryn Hanna, Dyrektor Zarządzający, Goldman Sachs

“Chodzi o to, żeby menedżerowie wiedzieli, że są odpo-
wiedzialni za różnorodność. Trzeba stosować metodę kija 
i marchewki i czasem być surowym. Zupełnie tak, jak 
w zarządzaniu innymi kwestiami.” 

Nicholas Crapp, Dyrektor Zarządzający, Goldman Sachs

Hetero sojusznicy i sojuszniczki w kierownictwie uważają też, że mogą 
bardziej wspierać swoją kadrę LGB niż osoby na samej górze. Aktywnie 
wspierają sieci pracowników i pracownic, zostają mentorami i mentor-
kami oraz zapewniają wsparcie managementu.

„Przewodniczę studenckiej grupie LGB+, ponieważ potrze-
bują kogoś na moim stanowisku, kto ich szanuje i może im 
pomóc w używaniu uczelnianego systemu, procedur i kul-
tury akademickiej tak, żeby mogli osiągnąć to, co chcą.” 

Profesor Sheila Hunt, Kierowniczka Szkoły Pielęgniarstwa  
i Położnictwa oraz Zastępczyni Wicekanclerza, Cardiff University

„Jestem aktywnie zaangażowana w bycie mentorką dla 
pracowników i pracownic LGB. Jestem też do dyspozycji 
Sieci Równości i większych grup, z czego wiele osób ko-
rzysta. Moją rolą jest słuchać, a jeśli mogę przedstawić 
pracownikom i pracownicom inną perspektywę – robię 
to.” 

Clare Fuller, Wiceprezeska American Express

Porada: Pomóż swoim pracownikom i pracownicom zostać hetero 
sojusznikami i sojuszniczkami pokazując im, jak mogą coś 
zmienić
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Hetero sojusznicy i sojuszniczki, którzy pełnią funkcje menedżerów 
niższego szczebla, odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu rów-
ności osób LGB w pracy a ich motywacje również są często osobiste. 

„Z mojej perspektywy chodzi o to, żeby spać spokojnie 
– o poczucie, że dobrze poradziłam sobie z sytuacją. Je-
stem to winna podwładnym, ale i sobie samej.” 

Elaine Prescott, Kierowniczka zespołu,  
Straż Graniczna Zjednoczonego Królestwa

„Obserwowałam znajomych, którzy ukrywali się, bo 
nie byli pewni, jak ludzie zareagują na informację o ich 
orientacji seksualnej. To musi być strasznie trudne, 
a osoby, które mają odwagę się wyoutować czują jakby 
zrzuciły z barków wielki ciężar. Dlatego zawsze stara-
łam się zachęcać do tego tych z moich podwładnych, 
którzy ukrywali, kim są.” 

Pam Hoey, Kierowniczka Działu Sprzedaży, Grupa Bankowa Lloyds

Menedżerowie i menedżerki niższego szczebla widzą na własne oczy, że 
atmosfera równości w miejscu pracy jest dobrym sposobem na polep-
szenie, jakości pracy pracowników i pracownic. 

„Jak możemy oczekiwać od naszych pracowników i pra-
cownic, żeby dawali z siebie wszystko, jeśli nie stworzy-
my do tego odpowiedniej atmosfery pracy? Wiemy, że lu-
dzie lepiej pracują, jeśli mogą być sobą – jak można mieć 

szczere relacje z innymi, jeśli nie ma się poczucia, że moż-
na być w pracy sobą?” 

Lucy Malarkey, Gentoo Sunderland

„Ludzie dają z siebie najwięcej, jeśli są szczęśliwi. Jeśli boją 
się wyoutować, mówić o sobie otwarcie albo mają poczucie, 
że muszą uważać, co mówią, albo, co gorsza, boją się szykan 
czy dyskryminacji, to nie będą szczęśliwi i odbije się to na ich 
pracy. Dla mnie, jako menedżerki, ważne jest, aby pracownicy 
i pracownice czuli się komfortowo i otwarcie mogli być sobą.” 

Justine Williams, zastępczyni dyrektora, Barnardos Northwest

Dobrzy menadżerowie i menadżerki czują się odpowiedzialni za inkluzywną 
atmosferę w zespołach, którymi kierują. Uważają też, że ich rola jest bardziej 
praktyczna niż rola sojuszników i sojeszniczek na wyższych szczeblach.

„Według mnie nie chodzi tylko o zarządzanie pracą, ale rów-
nież o wywieranie wpływu na ludzi. Nadal pracuje się z wie-
loma ludźmi, którzy nigdy nie kwestionowali swoich poglą-
dów, ale można zaobserwować jak edukacja i rozmawianie 
o zaistniałych sytuacjach zmienia ich zachowanie. Myślę, że 
jako menedżerka mam odpowiednią pozycję, aby robić to 
wewnątrz mojego zespołu.” 

Wendy Lister, Kierowniczka Biura Obsługi Interesanta,  
Urząd Hrabstwa West Lothian

“Jest różnica między tymi, którzy mówią: »Jestem tutaj 
żeby mówić o różnorodności, ponieważ muszę to odha-
czyć« a tymi, którzy z przekonaniem mówią: »Jestem tutaj, 
żeby z wami o tym porozmawiać, bo uważam, że to waż-
ne i chcę was o tym przekonać, a to są standardy, których 
oczekuję.«” 

Pam Hoey, Kierowniczka Działu Sprzedaży, Grupa Bankowa Lloyds
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Sojusznicy i sojuszniczki na stanowiskach menedżerskich uważają, że 
używanie osobistych historii i przykładów z życia pomaga ich współpra-
cownikom lepiej zrozumieć, dlaczego równość osób LGB w miejscu pra-
cy jest ważna dla wszystkich. 

„Kiedy poznałam mojego męża był seksistą, rasistą, ho-
mofobem… i miał jeszcze wiele więcej uprzedzeń. Półtora 
roku temu jechał na platformie podczas Gay Pride. Zmu-
szałam jego i jego znajomych do kwestionowania swoich 
przekonań – teraz używam go jako przykładu na to, że 
można zmienić podejście. Współpracownicy traktują to 
jako zabawną anegdotkę, ale pomaga ona pokazać, że je-
śli on mógł zmienić poglądy, to każdy może to zrobić.” 

Elaine Prescott, Kierowniczka zespołu,  
Straż Graniczna Zjednoczonego Królestwa

“Staram się budować dobre relacje z podwładnymi, chcę 
żeby mieli poczucie, że mogą ze mną porozmawiać. Mó-
wię o swoim życiu prywatnym i o tym, że jeden z moich 
najbliższych przyjaciół jest gejem – mówię o tym zupeł-
nie naturalnie i swobodnie. Myślę, że to pomaga ludziom 
poczuć się pewniej i bardziej komfortowo.” 

Gareth Hall, Menedżer, Accenture

Dobrzy menadżerowie i menadżerki zgadzają się, że umiejętności po-
trzebne do tworzenia bardziej równościowej atmosfery w miejscu pracy 
niczym nie różnią się od umiejętności niezbędnych do bycia dobrym me-
nadżerem/menadżerką.

„Każdy menadżer powinien szanować członków swojego 
zespołu i wykorzystywać ich mocne strony, ich orientacja 
seksualna nie ma na to żadnego wpływu. Jeśli jesteś do-
brym menadżerem/menadżerką, to umiejętność wczucia 

się do pewnego stopnia w czyjąś sytuację to wszystko, cze-
go potrzebujesz. Nie są to jakieś specjalne umiejętności.” 

Louise Pinchbeck, Kierowniczka Regionu, Grupa Bankowa Lloyds

„Jeśli nie znasz swojego zespołu, to jak możesz znać ich 
mocne strony? Żeby poznać ludzi, musisz spędzić z nimi 
trochę czasu, rozmawiać z nimi, pozwolić im wyrazić 
siebie. Wszystko opiera się na tym, żeby, jako menedżer 
traktować ludzi jednostkowo i wiedzieć, że zespół jest 
tylko tak dobry jak ludzie, którzy go tworzą.” 

Lucy Malarkey, Gentoo Sunderland

Porada: Otwarcie mów w pracy o swoich nieheteroseksualnych 
znajomych i członkach rodziny 

„Wielu ludzi używa powiedzenia »to takie pedalskie« – nie 
pozwalam na to. Biorę taką osobę na stronę i rozmawiam 
z nią o tym. Tłumaczę, dlaczego nie jest to akceptowal-
ne, że pracują z nami osoby homoseksualne i nie uważa-
ją tego za zabawne. Wiem, o czym rozmawiają i że są już 
świadomi granic – widać dużą różnicę w tym, jak traktują 
innych.” 

Wendy Lister, Kierowniczka Biura Obsługi Interesanta,  
Urząd Hrabstwa West Lothian

Porada: Natychmiast stanowczo reaguj na homofobiczne komenta-
rze i zaczepki. 

Hetero sojusznicy i sojuszniczki na stanowiskach menadżerskich wie-
dzą, że muszą stanowczo reagować na homofobiczne zachowania i po-
konywać opór przy tworzeniu atmosfery równości w miejscu pracy.

„Część kadry miała mocne negatywne opinie dotyczące 
szkolenia o bezpiecznej przestrzeni dla osób LGB – po 

Menadżerowie/menadżerki niższego szczebla
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co to robimy i dlaczego muszą w tym uczestniczyć? Ja-
sno dałam im do zrozumienia, że wszyscy muszą przejść 
szkolenie i wytłumaczyłam, że chodzi o to, by zapewnić 
wszystkim równe traktowanie i komfortową atmosferę 
w pracy. Dałam im też do zrozumienia, że oczekuję wła-
śnie takiego zachowania w miejscu pracy.” 

Justine Williams, zastępczyni dyrektora, Barnardos Northwest

Wiele sojuszników i sojuszniczek ma pracowników i pracownice, którzy 
są osobami LGB i dlatego ważne jest, żeby ich wspierali, szczególnie, że 
część może potrzebować pomocy w procesie coming outu w miejscu 
pracy. 

„Ludzie dają z siebie najwięcej, kiedy mają więzi społecz-
ne. Naprawdę uważam, że pozornie nieistotne rzeczy, któ-
re robi menadżer/menadżerka mają dużo większy wpływ 
na jednostki mogłoby się wydawać. Ktoś musi nadawać 
odpowiedni ton, a twoją rolą jako menadżera/menadżerki 
jest reagowanie na niewłaściwe zachowania i integrowa-
nie zespołu. To nie musi być nic wielkiego – zwyczajna 
rozmowa w firmowej kuchni. Kiedy pytam współpracow-
ników o to, co robią w weekendy zadaję pytanie: »Co 
robiliście z weekend ze swoim partnerem/partnerką?«, 
żeby włączyć do rozmowy również osoby homoseksual-
ne, które mogą same z siebie nie dołączać do rozmowy, 
jeśli nie czują się zaproszone.” 

Chris Light, Menedżer, Ernst & Young

„Mam pracownika, który jest homoseksualny i należał do 
grupy LGB, ale zachęciłam go żeby poszerzył swoją rolę. 
Do jego pracy dołączyliśmy cele związane z zaangażo-
waniem w grupę i upewniliśmy się, że będzie miał moż-
liwości szkoleń, żeby dalej się rozwijać. Najpierw został 

członkiem zarządu grupy, a ostatecznie współprzewodni-
czącym. Myślę, że skorzystał na tym on sam, ale i cała or-
ganizacja. Uważam, że zachowałam się tak, jak powinien 
każdy menadżer – zapewnienie pracownikom atmosfery 
wsparcia i rozwoju to część mojej pracy.” 

Tina Barnes, Kierowniczka Programu, Citizens Advice

Porada: Jeśli pracownik/pracownica chce się wyoutować, jasno daj 
do zrozumienia, że będziesz go/ją wspierać.

Dobrzy menadżerowie i menadżerki zgadzają się, że ważne jest, by nie 
bać się popełniania błędów. Rozmawianie z współpracownikami LGB 
może pomóc upewnić się, że właściwie postępują.

„Nie zawsze używa się właściwego języka, czasem powie 
się coś nieodpowiedniego. Bezpieczna atmosfera, w któ-
rej osoby mogą zwrócić komuś uwagę i uczyć się od siebie 
nawzajem, pomaga sobie z tym radzić. Ja wiele się na-
uczyłam spędzając czas z osobami z grupy LGBT – posze-
rzyłam wiedzę o problemach, które napotykają w pracy 
osoby nieheteroseksualne.” 

Justine Williams, zastępczyni dyrektora, Barnardos Northwest

„Prawdopodobnie w przeszłości zdarzyło mi się powie-
dzieć coś nieodpowiedniego, ale bycie dobrze poinformo-
waną jest dla mnie ważne i staram się przekonywać ludzi, 
że wiąże się to z zadawaniem pytań. Czasem zdarzy się 
powiedzieć coś nieodpowiedniego, ale jeśli nie masz złych 
intencji, większość osób będzie wyrozumiała.” 

Lucy Malarkey, Gentoo Sunderland

„Nie uważam, że umiejętności potrzebne do bycia dobrym 
menedżerem kadry nieheteroseksualnych pracowników 
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czymś się różnią. Ludzie wnoszą do zespołu różne cechy – 
ważne żeby rozumieć, że do ciebie należy wspieranie ich. 
Jeśli chcesz żeby pracownicy dawali z siebie wszystko, 
musisz pozwolić im na bycie sobą i zapewnić im w pracy 
poczucie komfortu.” 

Justine Williams, zastępczyni dyrektora, Barnardos Northwest

“Jestem tylko zwykłą menadżerką, nie mam dużej władzy, 
ale staram się zmieniać z czasem to, co w mojej mocy. 
Tak też prowadzę swoje życie, bo po prostu chcę, żeby 
wszystkim lepiej się żyło. To idzie z serca. Nie mogę pa-
trzeć, jak ktoś zadręcza się z powodu czegoś, co dla mnie 
jest zupełnie naturalne.” 

Wendy Lister, Kierowniczka Biura Obsługi Interesanta,  
Urząd Hrabstwa West Lothian

„Mam kontakt z regionalnym forum i jeśli potrzebuję po-
mocy, odzywam się do nich. Wiem, że chętnie podzielą 
się pomysłami, albo wysłuchają i poradzą mi, co może się 
sprawdzić, a co nie. Takie nieformalne wsparcie daje mi 
poczucie komfortu, kiedy mam wątpliwości czy zrobię coś 
dobrze, albo, gdy zastanawiam się jak najlepiej poradzić 
sobie z problemem.” 

Amanda Stuart, kierowniczka działu, Barnardos

Wielu menadżerów i menadżerek uważa, że bycie sojusznikiem/sojusz-
niczką daje poczucie satysfakcji zarówno prywatnie, jak i zawodowo. 

„To pokazuje, jakie masz zdolności organizacyjne i czy 
potrafisz realizować cele. Osobiście wiele się nauczy-
łem poprzez poznawanie różnych ludzi. Wartości, któ-
rych uczysz się w tej pracy wpływają też na twój roz-

wój osobisty. Bardziej docenia się indywidualność ludzi 
i różne umiejętności, które wnoszą.” 

Alan Wootton, Kierownik zespołu, Urząd Ochrony Środowiska

Porada: Tłumacz, dlaczego równość dla osób LGB jest dla ciebie 
ważna podczas spotkań z zespołem, szkoleń dla nowych 
pracowników i pracownic oraz kontroli.

Menadżerowie/menadżerki niższego szczebla Menadżerowie/menadżerki niższego szczebla
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Heteroseksualni pracownicy i pracownice każdego szczebla w orga-
nizacji, niezależnie od tego czy mają jakieś kierownicze obowiązki, 
mogą mieć znaczący wpływ na zachowanie innych i współtworzyć 
atmosferę pracy bardziej przyjazną dla osób LGB. Ich motywacja za-
zwyczaj pochodzi z wyznawanych wartości.

„Powinno się to robić z przekonania. Jeśli nie walczysz 
o to, w co wierzysz, jesteś mięczakiem bez kręgosłupa.  
A tak szczerze, to co złego może ci się stać, jeśli zareagu-
jesz, gdy dzieje się coś niewłaściwego? Według mnie to 
wcale nie wymaga dużej odwagi.” 

Martin, grafik

„Po prostu nie uważam, ze ludzie powinni traktowani ina-
czej tylko, dlatego, że nie są heteroseksualni. Nie wiem, 
dlaczego mieliby być przez to inni niż reszta.” 

Louise Bailey, Urząd Ochrony Środowiska

Porada: Rozmawiaj ze swoimi nieheteroseksualnymi znajomymi, 
współpracownikami i współpracownicami o problemach, 
z którymi stykają się w pracy

Wiele osób walczy o równość w pracy, ponieważ ma nieheteroseksu-
alnych znajomych i członków rodziny.

„W mojej rodzinie są osoby homoseksualne – to nie są 
jacyś kosmici. To najbliżsi mi ludzie. Gdyby ktoś dokuczał 

mojej siostrze, bez zastanowienia stanąłbym w jej obro-
nie. Robię to, bo w to wierzę. Nie chodzi o to, że jakoś 
szczególnie staram się być obrońcą praw osób LGB, to po 
prostu instynkt.” 

Martin, grafik

„Moi przyjaciele są moja inspiracją. Znajomość z osobami 
LGB to przywilej – dzięki nim poznaje część społeczeń-
stwa, do której większość heteroseksualnych ludzi nie 
ma dostępu. Wydaje im się, że osoby homoseksualne »są 
takie i takie, robią to i to«, co jest kompletną nieprawdą. 
Moi homoseksualni znajomi dużo mnie nauczyli, dlatego 
uważam, że powinienem im się odwdzięczyć tak, jak po-
trafię”. 

Alex Little, informatyk

Niektórzy zauważają, ze bycie hetero sojusznikiem/sojuszniczką po-
zwala im wyróżnić się na tle współpracowników i współpracownic.

„Daje to pewną widoczność. Także kompletnie egoistycz-
nych pobudek, bycie sojusznikiem to szansa na bycie za-
uważonym, pokazanie że na czymś ci zależy, że angażu-
jesz się w coś, co nie jest codzienną pracą, a mimo to jest 
ważne i doceniane przez organizację.” 

Corey Dixon, wspólnik, Grupa Prthenon

„To wpływa na wszystkich, dlatego tak ważne jest żeby osoby 
heteroseksualne reagowały na nieodpowiednie zachowania, 
których są świadkami – to bardzo pomaga niewyoutowa-
nym współpracownikom. Niektórzy rezygnują z pracy z po-
wodu homofobicznych zaczepek – możesz stracić dobrego 
pracownika z powodu głupich rozmów w biurze.” 

Alex Little, informatyk
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Hetero sojusznicy i sojuszniczki zgadzają się, że reagowanie na ho-
mofobiczne zachowania to najbardziej skuteczna metoda wprowa-
dzania zmian. Wiedzą, że zła atmosfera wpływa na wszystkich w or-
ganizacji. 

„Firmę obiegł mail z głupim żartem o osobach homosek-
sualnych. Trafił to dużej grupy ludzi, wszyscy odpisywali: 
»to bardzo zabawne« jeszcze pogarszając sytuację. Odpi-
sałem: »To nie tylko nie jest zabawne, ale wręcz obraźli-
we«. W grupie, która dostała maila, było kilka homosek-
sualnych osób, ale nie zrobiłem tego dla nich. Po prostu 
stwierdziłem, że nie uznałbym tego za śmieszne, gdyby 
żart był o byciu czarnoskórym czy Romem.” 

Martin, grafik

Porada: Podawaj osobiste powody, dla których równość jest dla 
ciebie ważna

Zwyczajne wytłumaczenie współpracownikom i współpracownicom, 
że powiedzieli coś niewłaściwego często skutecznie skłania ich do 
przemyślenia i zmiany zachowania.

„Jeśli czujesz się niekomfortowo, powinieneś się odezwać 
– nie powinien to być tylko obowiązek osoby zajmującej 
się różnorodnością. Mało która organizacja cię nie wes-
prze. Osobiście nie mógłbym pracować w firmie, w której 
nie miałbym takiego wsparcia.” 

Corey Dixon, wspólnik, Grupa Parthenon

„Każdy z nas był kiedyś prześladowany. Czasem wy-
starczy, żeby ktoś zareagował. Jeśli ktoś robi coś, co 
uważasz za niewłaściwe, powinieneś mieć odwagę po-
wiedzieć, co myślisz. To fundamentalna sprawa. Nie 

chcesz być tchórzem przez cale życie. Powinieneś być 
też liderem.” 

Martin, grafik

„Byłem świadkiem jak współpracownik użył zwrotu »to 
takie pedalskie«, więc zwróciłem uwagę, że zachowuje się 
nieodpowiednio. Ktoś zaczął argumentować, że »wszyst-
ko w porządku, ja mam homoseksualnych znajomych i im 
to nie przeszkadza«. Odpowiedziałem: »nieprawda, to tak 
jak mówienie, że ktoś jest głupi«. Zareagowałem częściowo 
dlatego, ze wśród współpracowników była niewyoutowana 
osoba. Od tamtej pory przestali używać tego zwrotu.” 

Alex Little, informatyk

Porada: Zostań sojusznikiem/sojuszniczką grupy LGBT w swojej  
organizacji

Posługiwanie się osobistymi opowieściami i przykładami pomaga po-
kazać, dlaczego równość dla osób LGB jest ważna i pomaga natu-
ralnie ujawniać się sojusznikom i sojuszniczkom, kiedy rozmawiają 
z innymi osobami.

„Nie musisz nosić przypinki »jestem sojusznikiem«, żeby 
pokazać że wspierasz osoby LGB. Ale mówiąc o wizytach 
w klubach LGBT, związkach partnerskich, homoseksual-
nych członkach rodziny, dajesz sygnał, że to zwyczajna 
część twojego życia. Miałem szefa, który był gejem, ale 
była to firma zdominowana przez mężczyzn. Atmosfera 
w pracy była stereotypowo męska, więc nigdy nie mówił 
otwarcie o swojej rodzinie czy swoim partnerze. Wiedział, 
że bliskie mi osoby też są homoseksualne i dzięki temu 
czuł się komfortowo rozmawiając o tym ze mną.” 

Martin, grafik
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bardzo ważne, bo gdy wiesz, że osoby na samej górze się 
z tobą zgadzają, łatwiej jest reagować na sytuacje na niż-
szych szczeblach, gdzie najczęściej pojawiają się proble-
my. Dlatego uważam, że przykład jak najbardziej powinien 
iść z góry.” 

Corey Dixon, wspólnik, Grupa Parthenon

„To ważne, żeby osoby heteroseksualne mówiły otwar-
cie o swoich homoseksualnych znajomych. W ten sposób 
wysyłają sygnał, ze osoby LGB istnieją, są naszymi znajo-
mymi i są tacy sami jak my – nie robi to żadnej różnicy. 
Jeśli więcej się o tym mówi, ludzie są mniej chętni żeby 
atakować.” 

Corey Dixon, wspólnik, Grupa Parthenon 

Porada: zapytaj przełożonych co robią, żeby twój zespół lub miejsce 
pracy było bardziej przyjazne osobom LGB

Rozmawianie o równości osób LGB w pozytywny sposób pozwala 
osobom heteroseksualnym zmieniać atmosferę i dawać sygnał, że to 
ważna sprawa. 

„Dzieciaki trochę mnie podziwiają, bo gram w rugby. Mam 
nadzieję, że część z nich będzie wierzyć w to, w co ja wie-
rzę – w równe szanse. Kiedy mówię o tym w szkołach, 
pierwszym pytaniem, które dostaję jest: „Czy jesteś ge-
jem?” Odpowiadam: „Nie, nie jestem”. Wtedy pytają, dla-
czego w takim razie o tym mowie. Mówię im, że „według 
mnie to ważne, żeby wszyscy byli traktowani równo i że 
każdy ma prawo być sobą”. Myślę, że to najlepsza odpo-
wiedź, jaką mogę dać.” 

Mitch Stringer, rugbysta, Sheffield Eagels Rugby League Football Club

Hetero sojusznicy i sojuszniczki mają poczucie, że płynący z góry 
jasny przekaz o tym, jak ważna jest równość dla osób LGB daje im 
większą odwagę do reagowania na nieodpowiednie zachowania, gdy 
mają one miejsce.

„Organizacja musi dawać wsparcie, a ludzie na wyższych 
stanowiskach muszą jasno i wyraźnie o tym mówić. To 
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Dziesięć najlepszych porad

1. Zapoznaj się z problematyką. Znajdź czas, żeby porozmawiać 
z nieheteroseksualnymi współpracownikami, znajomymi, człon-
kami rodziny – dowiedz się, czego doświadczają w pracy. Będą 
mieli pomysły, jak możesz sprawić, żeby Twoje miejsce pracy było 
bardziej przyjazne osobom LGB.

2. Zaangażuj się osobiście. Mówienie o własnych doświadczeniach, 
o osobach LGB wśród swoich znajomych i rodziny, dzielenie się 
historiami zasłyszanymi od nieheteroseksualnych współpracow-
ników i współpracownic (najpierw zapytaj o zgodę!) pomoże in-
nym zrozumieć, dlaczego to takie ważne.

3. Bądź sobą. Jeśli szukasz pomysłów jak być skutecznym sojusz-
nikiem, zastanów się nad wartościami, które wyznajesz. Zapytaj 
samego/samą siebie, zapytaj współpracowników, jak chcieliby-
ście być traktowani w pracy?

4. Proś o pomoc. Każdy obawia się, że powie coś niewłaściwego, 
ale jeśli wykazujesz dobrą wolę, przekonasz się, że osoby LGB 
w pracy chętnie odpowiedzą na twoje pytania.

5. Bądź widoczny. Mów publicznie o tym, jak ważna jest równość 
osób LGB dla ciebie i twojej organizacji. Publiczne zaangażowanie 
w walkę o równość pomoże ludziom zrozumieć, że to nie tylko 
coś, co musisz odhaczyć. 

6. Przełóż teorię na praktykę. Nieważne czy jesteś prezesem czy 
menadżerem, ludzie cię obserwują i biorą przykład z twojego 

zachowania. Nie ograniczaj się do mówienia o równości, reaguj 
na homofobiczne zachowania, zostań sojusznikiem grupy LGBT 
w organizacji, wybierz się na Paradę Równości. 

7. Pokaż przywództwo. Widoczność lidera i płynący od niego jasny 
przekaz „równość w pracy jest ważna” może istotnie wpłynąć na 
atmosferę w organizacji, w jednostce, w zespole. Pokazuje także 
udziałowcom i klientom, jakie wartości są ważne dla organizacji.

8. Zostań mentorem i wspieraj kadrę LGB. Ich orientacja seksual-
na ma wpływ na ich doświadczenia w miejscu pracy. Zrozumienie 
tego pomoże ci lepiej zarządzać pracownikami i umożliwi im da-
wanie z siebie wszystkiego. 

9. Rozliczaj współpracowników. Nikt nie jest w stanie osobiście 
angażować się w każdą inicjatywę równościową. Rozliczanie 
współpracowników z tego, co robią, aby wspierać równość w pra-
cy, jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi, jakie mają so-
jusznicy.

10. Zachowuj się naturalnie. Nie ma dobrego czy złego sposobu by-
cia sojusznikiem/sojuszniczką. Bądź sobą, tak żeby twoi współ-
pracownicy i współpracownice wiedzieli, że wspierasz równość, 
bo chcesz, a nie dlatego, że musisz.  
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Fundacja LGBT Business Forum

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

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



Projekt realizowany w ramach  
programu „Obywatele dla Demokracji”,  

finansowanego z Funduszy EOG.

ISBN 978-83-65392-03-9

9 7 8 8 3 6 5 3 9 2 0 3 9

partner publikacji


