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1. Opis Grupy
Wiadomość od Gillesa Clavié — Dyrektora Generalnego AccorInvest
Od marca 2020 r. na świecie trwa niespotykana dotąd sytuacja. Na koniec 2021 roku
pandemia Covid-19 nadal ma silny wpływ na ludzi, gospodarkę światową i przedsiębiorstwa.
Szczególnie dotknięta jest branża turystyczna, a AccorInvest, jako główny właściciel
i operator hoteli w Europie, mierzy się z wyzwaniami strukturalnymi.
Dzięki zaangażowaniu ponad 23 000 pracowników Grupa działa niezwykle reaktywnie
i sprawnie, opracowując i wdrażając wszelkie możliwe mechanizmy zapewniające ciągłość jej
działalności. Wykorzystaliśmy również okazję, jaką dał nam kryzys, aby przyjrzeć się naszemu
modelowi biznesowemu i stworzyć silniejsze, bardziej zrównoważone podstawy.
Pod koniec 2020 roku Grupa uruchomiła globalny Plan Przekształcenia. Stworzyliśmy nową
organizację, koncentrując się na naszych dwóch liniach biznesowych — Doskonałości
Operacyjnej i Zarządzaniu Aktywami. Chcemy stać się punktem odniesienia w zakresie
ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego poprzez osiągnięcie
neutralności węglowej w 2050 roku, określenie na nowo naszych metod pracy w celu
poprawy samopoczucia pracowników oraz ustanowienie rzetelnych procesów w celu
wzmocnienia naszego ładu korporacyjnego.
Kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. ESG Environment, Social, Governance) wykraczają znacznie poza rosnące oczekiwania naszych
interesariuszy, przestrzegając bardziej rygorystycznych przepisów czy stawiając czoła coraz
większym wyzwaniom społecznym i środowiskowym, przed którymi stoi nasze
społeczeństwo. Kwestie ESG stały się prawdziwą siłą napędową dla naszej grupy. Są one
motorem naszego wzrostu i zdecydowanie stanowią część DNA AccorInvest.
Aby zrealizować ambicje Grupy, opracowaliśmy przekrojową strategię ESG, która ma wpływ
na wszystkie działania Grupy jako inwestora, właściciela i operatora hoteli. Strategia ta
wyznacza kierunek działań i decyzji wszystkich pracowników i partnerów biznesowych
AccorInvest.
Publikując nasz pierwszy raport ESG, pragniemy przedstawić nasze ambicje wszystkim
zainteresowanym stronom oraz ukazać w sposób transparentny wyniki dotyczące kwestii
ESG. Nasze zaangażowanie i konsekwencja są kluczowe do osiągnięcia celu, jakim jest
ustanowienie ESG punktem odniesienia. Osiągniemy to dzięki naszym rozległym celom,
kompleksowemu planowi działania i przejrzystym procesom.
Jestem głęboko przekonany, że otaczają mnie najlepsi ludzie i partnerzy biznesowi, którzy
pomogą w osiągnięciu tego celu.
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AccorInvest — niepowtarzalny model biznesowy, pozwalający ponownie odkryć
branżę hotelarską
W AccorInvest wierzymy, że „aby robić rzeczy właściwie”, trzeba wdrożyć kwestie ESG we
wszystkich naszych działaniach. Sposób realizacji naszych celów biznesowych musi również
chronić planetę, wspierać społeczeństwo i być zgodny z przemyślanym ładem
korporacyjnym. Nasz wyjątkowy model biznesowy uwzględnia to podejście ESG, ponieważ
wspiera zarządzanie naszymi dwiema liniami biznesowymi: Doskonałością Operacyjną i
Zarządzaniem Aktywami, poprzez długoterminowe umowy o zarządzanie zawarte z Accor.
Każdego dnia stawiamy czoła dwóm niepodzielnym, doskonale uzupełniającym się
wyzwaniom: zarządzamy wynikami naszego portfela nieruchomości oraz wspieramy zespoły
naszych hoteli, aby nasi inwestorzy, goście i pracownicy byli zadowoleni.

1,7 mld euro

846

27

23 000

PRZYCHODÓW

HOTELI

KRAJÓW

TALENTÓW

AccorInvest jest obecna w 27 krajach i dysponuje 846 hotelami zarządzanymi przez Accor.
Jako inwestor i właściciel hotelu, misją AccorInvest jest zarządzanie i optymalizacja aktywów.
Mamy wysokie ambicje generowania kapitału, który przyspieszy nasz rozwój: odnawiamy
istniejące aktywa, żeby zwiększyć ich potencjał, nabywamy nieruchomości, żeby poszerzyć
nasz portfel, budujemy nowe hotele, żeby wykorzystać najbardziej dynamiczne lokalizacje
i rynki oraz wybieramy najlepsze, najbardziej doświadczone marki do zarządzania hotelami
i maksymalizacji wartości nieruchomości.
W ten sposób kreujemy wartość dla wszystkich interesariuszy, od naszych pracowników
i gości po naszych akcjonariuszy i partnerów. Dzięki ich niesłabnącemu wsparciu AccorInvest
nieustannie staje się silnym punktem odniesienia na rynku hotelarskim.
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Najlepsze zasoby

Tworzenie wartości

Niepowtarzalny model biznesowy

Kapitał intelektualny
• Wiedza zintegrowanego
podmiotu (inwestora,
właściciela i operatora)

1,7 mld EUR przychodów /
27 EUR RevPar 8,3 mld EUR
GAV

Duże zaangażowanie ze strony
pracowników
• 1000 talentów w biurach
• 22000 talentów w hotelach

Rozwój i nowe
rozwiązania

Zróżnicowane portfolio
• 846 hoteli działających w 27
różnych krajach
• 127 564 pokoje
• 40% posiadanych aktywów
Zarządzanie hotelami
• Zróżnicowana segmentacja
• 14 różnych wiodących marek
• Silna współpraca z
dyrektorem hotelu
Środki finansowe:
• 4,4 mld EUR zadłużenia netto
• 86 mln EUR Capex
Zasoby środowiskowe
• 20 KWh energii zużywanej na
jeden dostępny pokój
• 187 I wody zużytej na
jednego gościa

Źródło: AccorInvest 2021

Dla pracowników
• 706 mln EUR w dziale
wynagrodzeń i świadczeń

Czynnik biznesowy
Zarządzanie
aktywami

Nabycia i
zbycia

ESG

Działalność
hotelarska

Dla partnerów biznesowych
• 370 mln EUR z tytułu
czynszów
• 76 mln EUR z tytułu opłat za
zarządzanie i znaki
towarowe
• 655 mln euro za zakupy i
usługi fakturowane
Dla środowiska
• Redukcja zużycia energii od
2010 roku* na poziomie
17,2%
• 250 miejskich ogrodów w
naszych hotelach
Dla społeczeństwa
• Ponad 20 lokalnych
stowarzyszeń i projektów
objętych wsparciem
*We Francji

SEGMENT
WYŻSZY
(UPSCALE)

PORTFOLIO HOTELI
ACCORINVEST
WEDŁUG REGIONU ORAZ
MARKI NA DZIEŃ 31
GRUDNIA 2021 R.
SEGMENT
BUDŻETOWY

FAIRMONT ...... 2
SWISSOTEL .... 2
SOFITEL.......... 16
PULLMAN........ 8
MGALLERY ..... 11

WEDŁUG
MARKI

SEGMENT ŚREDNI
(MIDSCALE)
NOVOTEL ............... 138
NOVOTEL SUITES . 17
MERCURE .............. 93
ADAGIO .................. 1

IBIS BUDGET .. 168
HOTEL FI......... 88
Jo & JOE.......... 1

WEDŁUG
REGIONU

AMERYKA
ŁACIŃSKA
Brazylia ....................23
Meksyk ..................... 6
Chile ......................... 8
Argentyna ................. 5
Peru.......................... 3
Kolumbia .................. 2

SEGMENT
EKONOMICZNY
IBIS ..................282
IBIS STYLES ... 19

EUROPA
POŁUDNIOWA

EUROPA PÓŁNOCNA
Niemcy ......................... 164
Austria .......................... 19
Szwajcaria.................... 21
Wielka Brytania ............ 90
Niderlandy .................... 15
Belgia ........................... 23
Luksemburg ................. 2
Czechy ......................... 6
Węgry........................... 15
Litwa ............................ 2
Polska .......................... 45
Rumunia....................... 2
Słowacja....................... 2

Francja ..................... 310
Hiszpania ................. 39
Włochy ..................... 18
Portugalia................. 20
Monako .................... 1
Grecja ...................... 1

REGION AZJI I
PACYFIKU
Japonia ................ 2
Singapur .............. 2
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2. Strategia dotycząca środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego
W sytuacji, gdy zmiany klimatyczne postępują w niespotykanym dotąd tempie, nierówności
i ubóstwo jeszcze bardziej się pogłębiają ze względu na kryzys wywołany pandemią COVID19, a kwestie globalnego ładu korporacyjnego znajdują się na pierwszych stronach gazet,
zrównoważony rozwój jest kwestią ważniejszą niż kiedykolwiek. Jednostki, rządy i spółki
zdały sobie sprawę z wyzwań, przed jakimi stoi nasze społeczeństwo, a świat się zmienia.
Konsumenci zmieniają swoje wzorce konsumpcji, regulacje pozafinansowe stają się coraz
ważniejsze, a wyniki związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym
(ESG) w sektorze prywatnym uważa się za kluczowy czynnik strategiczny.
AccorInvest chce być częścią tego nowego, bardziej odpowiedzialnego świata. W związku
z tym Grupa wykorzystuje swój plan przekształcenia, aby zarządzać swoją działalnością
w bardziej odpowiedzialny sposób.

2.1.

Strategia ESG

Grupa określiła swoją strategię w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu
korporacyjnego (ESG), mając jasno sprecyzowane ambicje: być wzorcowym graczem
w kwestiach ESG.
Aby określić tę strategię, w 2019 r. Grupa opracowała pierwszą analizę wartości znaczących.
Analiza obejmowała istotne zagadnienia zidentyfikowane przez pozafinansowe agencje
ratingowe, inwestorów, benchmarki branżowe i innych partnerów, a także spostrzeżenia
pracowników i członków komitetu wykonawczego. Wartości znaczące zaktualizowano
w 2021 r. w celu dostosowania strategii do nowego kontekstu.
16 tematów określonych jako istotne dla AccorInvest
Środowisko
•
•
•
•
•
•

Energia
Woda
Odpady
Emisja dwutlenku węgla
Zmiana klimatu
Różnorodność biologiczna

Społeczeństwo
•
•
•
•

Zdrowie i bezpieczeństwo
Różnorodność i integracja
społeczna
Przyciągnięcie i
zatrzymanie
Szkolenie i rozwój kariery

Ład korporacyjny
•
•
•
•
•
•

Etyka biznesu
Prawa człowieka
Zarządzanie łańcuchem
dostaw
Ład korporacyjny
Cyber-bezpieczeństwo
i ochrona danych
Zrównoważone
inwestowanie

Ryc. 1: Zagadnienia materiałowe

Wszystkie tematy uznane za istotne zostały uwzględnione w strategii ESG Grupy, która
opiera się na 3 filarach odzwierciedlających linie biznesowe Grupy, 8 kluczowych
zobowiązaniach i 19 wyzwaniach, którymi musimy stawić czoła, aby zrealizować nasze
zobowiązania.
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Odpowiedzialne działania Grupy

Szacunek dla ludzi i środowiska

Dążymy do najwyższych standardów etycznego
postępowania i przejrzystości, współpracując jednocześnie
ze wszystkimi naszymi partnerami biznesowymi

Staramy się wspierać rozwój i dobre samopoczucie
pracowników oraz stale zmniejszać nasz ślad
środowiskowy

1 Solidne zasady ładu korporacyjnego
• Ustanowienie standardów solidnego ładu
korporacyjnego, wspierające stosunki z
inwestorami

5. Szacunek dla naszych pracowników
• Przyciąganie i zatrzymywanie
zaangażowanych talentów, zwiększanie
szans na zatrudnienie
• Poszanowanie różnorodności i promowanie
środowiska sprzyjającego integracji
społecznej
• Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
wszystkim naszym pracownikom oraz
promowanie dobrego samopoczucia w
miejscu pracy
• Zwiększanie zaangażowania pracowników w
kwestie związane ze środowiskiem,
społeczeństwem i ładem korporacyjnym
(ESG)

2 Zgodność i etyka
• Zapewnienie zgodności oraz wykazywanie się
przejrzystym i etycznym postępowaniem we
wszelkiej naszej działalności
3 Odpowiedzialne inwestycje
• Inwestowanie w sposób społecznie
odpowiedzialny z uwzględnieniem kryteriów
ESG w procesie inwestycyjnym
4 Zrównoważony łańcuch dostaw
• Zarządzanie łańcuchem dostaw AT przy
jednoczesnym monitorowaniu ryzyka ESG i
promowaniu dobrych praktyk w całym łańcuchu
wartości

Gościnność
Zobowiązujemy się do zapewnienia klientom wyjątkowego
doświadczenia, będąc tym samym czynnikiem rozwoju
zrównoważonego miasta przyszłości, a także współpracując ze
społecznościami lokalnymi i przyczyniając się do poprawy ich życia

7. Zrównoważone doświadczenie klienta
• Zapewnienie gościom opieki i komfortu
• Wspieranie innowacji w celu poprawy dobrego
samopoczucia gości
• Poprawa dostępności hoteli
• Gwarantowanie zrównoważonej żywności
8. Wpływ na lokalne społeczeństwo
• Oferowanie zatrudnienia dla społeczności
lokalnej
• Współpraca ze społecznościami lokalnymi oraz
wspieranie lokalnych projektów oraz
stowarzyszeń
• Promowanie elastyczności
i innowacji w tworzeniu wielofunkcyjnych
przestrzeni hotelowych, z których korzystają
zarówno goście, jak i lokalna społeczność

6. Ochrona środowiska i klimatu
• Zmniejszanie śladu węglowego i wspieranie
rozwiązań zwalczających zmianę klimatu
• Wdrożenie globalnego systemu zarządzania
Wyzwanie
Wyzwanie podejmowane przez zarządzającego
Wyzwaniewpodejmowane
przez AI i
środowiskowego
celu usystematyzowania
podejmowane przez Al certyfikacji
zarządzającego
(Accor)
hoteli
• Promowanie praktyk gospodarki o obiegu
zamkniętym
Ryc. 2: Strategia
ESG AccorInvest na lata 2020 - 2026
• Ochrona i zwiększanie różnorodności
biologicznej w okolicach naszych hoteli

Strategia ESG stanowi podstawę wszystkich działań Grupy i określa konkretny plan działania,
którym powinni kierować się wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi. Od momentu
ustalenia strategii AccorInvest współpracuje ze swoimi pracownikami i partnerami
biznesowymi w celu wdrożenia strategii na wszystkich poziomach organizacji. W 2021 r.
wprowadziliśmy solidny system zarządzania ESG, aby zrealizować naszą wizję na 2026 r., czyli
stać się punktem odniesienia w zakresie ESG.
Ponadto, ponieważ 100% hoteli AccorInvest jest zarządzanych przez Accor, obie Grupy
współpracują ze sobą w celu osiągnięcia ambitnych celów ESG. Niektóre z 19 wyzwań
strategii są zarządzane wspólnie z Accor, inne są prowadzone przez Accor, w tym przypadku
AccorInvest zapewnia realizację działań.
Ponadto wszystkie hotele AccorInvest uczestniczą w programie Accor CSR Planet 21.
Realizacja tego programu bezpośrednio przyczynia się do realizacji strategii ESG AccorInvest.

Planet 21
Narzędzie przeznaczone dla hotelarzy, które można łatwo wdrożyć w każdym hotelu lub ośrodku
pod marką Accor. Program koncentruje się na 6 głównych obszarach codziennego życia hotelu:
goście, partnerzy, społeczności lokalne, budynki o niskiej emisji dwutlenku węgla, zdrowa i
zrównoważona żywność oraz ludzie. Obejmuje 76 działań, które można wdrożyć w hotelach w celu
poprawy ich zrównoważonego rozwoju. W zależności od liczby wdrożonych działań hotele mogą
otrzymać brązowy, srebrny, złoty lub platynowy certyfikat.

Wszystkie hotele AccorInvest muszą co roku osiągać co najmniej poziom brązowy, który
odpowiada wdrożeniu 10 działań priorytetowych. W 2021 r. większość hoteli AccorInvest
uzyskała co najmniej poziom srebrny dzięki wdrożeniu 40 działań:
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Brązowy
Srebrny

Poziomy osiągnięte przez
hotele Accorlnvest w
programie Planet 21

Złoty
Platynowy
Brak poziomu
Nie dokonano
raportowania

Ryc. 3: Rozłożenie poziomów w hotelach AccorInvest w ramach programu Planet 21 w 2021 r.

2.2.

Ryzyko środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym

AccorInvest, jako inwestor, właściciel i zarządca hoteli, jest narażona na szeroki zakres ryzyk,
które mogą mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki, finanse lub wartość
nieruchomości.
AccorInvest definiuje ryzyko jako czynnik niepewności, który może wpłynąć na zdolność
spółki do osiągnięcia jej celów. Może on rzeczywiście sprawić, że wyniki różniłyby się istotnie
od tych wskazanych w prognozach Grupy. Dlatego dla AccorInvest kluczowe znaczenie ma
umiejętność rozpoznawania i oceny takich czynników oraz zarządzania nimi w sposób jak
najbardziej świadomy i efektywny.
AccorInvest przeprowadza coroczną ocenę ryzyka obejmującą ryzyko finansowe
i pozafinansowe. Metodologia oceny ryzyka oraz jej wyniki są szczegółowo opisane
w Rocznym Sprawozdaniu Zarządu Grupy.
W ciągu roku 2021 AccorInvest przeprowadziła szczegółową analizę ryzyka pozafinansowego.
Analiza została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszym krokiem było sporządzenie
listy zagrożeń zidentyfikowanych przez naszych kolegów. Następnie wybrano ryzyka
zidentyfikowane przez co najmniej dwie osoby. Ta pierwsza lista ryzyk została następnie
porównana z wynikami analizy wartości znaczących. W wyniku tej analizy Grupa uzyskała
listę 12 rodzajów ryzyka. Ryzyka te zostały uwzględnione w globalnej ocenie ryzyka Grupy.
Lista/mapa ryzyk ESG
Filary strategii

1 - Działanie jako grupa
odpowiedzialna

2 - Szacunek dla naszych
pracowników

Ryzyka towarzyszące
Bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych
osobowych
Zgodność
Etyka biznesu
Prawa człowieka
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Przyciąganie i zatrzymywanie pracowników
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Różnorodność i integracja społeczna
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2 - Ochrona środowiska i
naszego klimatu

Ograniczanie emisji dwutlenku węgla/zmian klimatu
i adaptacja rozwiązań
Inwestycje mające na celu zmniejszenie wpływu na
środowisko

3 - Zapewnienie dobrej
gościnności

Zdrowie i dobre samopoczucie klienta

5
2
2

Skala od 0 do 5: 0 - brak ryzyka; 5 - duże ryzyko.

Grupa stopniowo opracowuje różne zasady, działania i ustala kluczowe wskaźniki
efektywności w celu zarządzania i monitorowania tego ryzyka. Wszystkie te działania zostały
szczegółowo opisane w rozdziale 3.
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3. Wyniki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu
korporacyjnego
Aby zapewnić zachowanie długoterminowych wyników, strategię ESG AccorInvest wdraża się
stopniowo, określono różne kluczowe działania w celu realizacji naszych zobowiązań oraz
ustalono różne kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w celu monitorowania postępów,
zgodnie z opisem poniżej. Rok 2021 r. to ważny okres w naszym planie działania dotyczącym
kwestii ESG — publikacja pierwszego raportu AccorInvest dotyczącego kwestii ESG;
publikacja ta ma charakter dobrowolny; raport ten umożliwia nam podzielenie się z
wszystkimi zainteresowanymi stronami wynikami w zakresie ESG, ale stanowi również
pierwszy krok w procesie określania ilościowych celów krótko-, średnio- i długoterminowych,
które zostaną przedstawione w raporcie 2022 r.

3.1.

Działanie jako grupa odpowiedzialna

AccorInvest, działająca w 27 krajach i zatrudniająca ponad 23 000 pracowników, prowadzi
działalność w sposób odpowiedzialny. Wdrażane są solidne procesy mające na celu
zapewnienie zgodności z przepisami i etyką biznesową, zarządzanie ryzykiem w łańcuchu
dostaw, uwzględnianie kryteriów ESG w procesie inwestycyjnym oraz zapewnienie
wdrożenia zasad ESG w całej organizacji.
3.1.1. Ustanowienie solidnego ładu korporacyjnego w zakresie ESG
W roku 2021 AccorInvest wdrożyła solidny ład korporacyjny w celu uwzględnienia kwestii
ESG na wszystkich poziomach organizacji. Od 2022 r. wszyscy członkowie Komitetu
Wykonawczego będą mieli włączone cele ESG do swojego wynagrodzenia zmiennego.
Ponadto, aby ułatwić wdrażanie i monitorowanie strategii, utworzono trzy komitety ESG:

Rada Dyrektorów

Komitet ESG

Komitet Sterujący ESG

Komitet Wykonawczy

Główny Zespół ESG

Komisja Etyki

Grupa zadaniowa ESG

Komitet ESG utworzony przez trzech członków Rady Dyrektorów. Jego celem jest wspieranie
Rady w nadzorowaniu kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z ładem
korporacyjnym. Komitet ESG utworzono w październiku 2021 r., a jego pierwsze posiedzenie
odbyło się w listopadzie 2021 r.
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Komitet Sterujący ESG utworzony przez Dyrektora Generalnego Grupy i 4 członków Komitetu
Wykonawczego. Jego głównym zadaniem jest nadzorowanie realizacji strategii ESG Grupy
oraz zapewnienie zgodności z globalną strategią Grupy.
Grupa zadaniowa ESG składająca się z przedstawicieli głównych linii biznesowych i regionów
AccorInvest. Jej głównym celem jest uwzględnianie kwestii ESG we wszystkich działaniach
podejmowanych przez Grupę.
Grupa zadaniowa ESG jest koordynowana przez specjalny zespół — Zespół główny ESG.
Ponadto w 2021 r. utworzono dwie jednostki, których zadaniem było zebranie opinii
pracowników na temat wdrażania strategii i pomysłów oraz identyfikowanie przeszkód, jakie
napotykają podczas realizacji działań.
•
•

Społeczność cyfrowa ESG, otwarta dla wszystkich pracowników biur
Skład hoteli, przedstawiciel portfela AccorInvest

AccorInvest posiada również Komisję Etyki zajmującą się wyłącznie kwestiami etyki
i zapewnienia zgodności. W jej skład wchodzą przedstawiciele ds. ładu korporacyjnego ESG
w celu zapewnia spójności podejmowanych decyzji.

2021
Liczba odbytych
posiedzeń
Obecność

Komitet sterujący Grupa zadaniowa

Udział hoteli

3

4

3

100%

100%

80%

3.1.2. Zapewnienie zgodności z przepisami i etyką
AccorInvest musi chronić swoje aktywa, ludzi i reputację,
zapewniając, że działalność grupy jest zgodna z
obowiązującymi przepisami, a także ze zobowiązaniami
grupy i międzynarodowymi standardami etycznymi, w
tym z poszanowaniem praw człowieka.
Aby mieć pewność przestrzegania tych zobowiązań,
AccorInvest stosuje kilka zasad, takich jak Karta Etyki
AccorInvest, Polityka dotycząca upominków, Procedura
dotycząca naruszenia ochrony danych oraz Przewodnik
zgodności z prawem konkurencji.

AccorInvest opracowała Kartę
Etyki,
która
zawiera
zobowiązania grupy w zakresie
etyki i ma na celu zapewnienie
poszanowania naszych zasad i
wartości
przez
wszystkich
pracowników
i
partnerów
biznesowych. Karta dostępna
jest na stronie internetowej
AccorInvest.

Za pomocą Programu zgodności Grupa wprowadza niezbędne procesy i procedury w celu
zapewnienia zgodności i przestrzegania naszych norm etycznych. Program zgodności dotyczy
przestrzegania praw człowieka, walki z korupcją i poszanowania prywatności danych.
Wejście na rynek odbywa się za pomocą następujących rozwiązań:
13
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•
•
•
•
•
•

•
•

Mapowanie ryzyka związanego z zapewnieniem zgodności i zasadami etyki w celu
określenia priorytetów i odpowiedniego planu działania.
Opracowanie polityki i procedur określających zasady i zobowiązania AccorInvest,
a także reguł, których muszą przestrzegać pracownicy.
Sesje uświadamiające/szkoleniowe.
Oceny i kontrole przeprowadzane przez osoby trzecie.
Kontrole wewnętrzne i kary w przypadku naruszenia przepisów, zapewniające
skuteczność programu.
System informowania o nieprawidłowościach, stosowany w hotelach i centrali,
umożliwiający odbieranie od pracowników sygnałów dotyczących kwestii związanych
z etyką i zapewnieniem zgodności.
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i szczególne środki zgodności,
takie jak tworzenie rejestrów czynności związanych z przetwarzaniem danych
w hotelach i w centrali.
Wdrożenie narzędzi wspierających skuteczne stosowanie i monitorowanie programu
zgodności we wszystkich jednostkach i działaniach Grupy.

Najważniejsze punkty programu zgodności na rok 2021
Priorytety programu zgodności w 2021 roku:
•

Zapewnienie zgodności z RODO i innymi przepisami dotyczącymi prywatności
danych. Moduł RODO został zaprojektowany, opracowany i udostępniony w każdym
hotelu Grupy znajdującym się w Unii Europejskiej. Stanowi on część platformy Hotels
Compliance Platform i zapewnia hotelom dostęp do obowiązujących zasad
i procedur, szkolenia za pośrednictwem programów e-learningowych oraz
prowadzenie rejestru czynności związanych z przetwarzaniem danych.

Walka z korupcją i handlowanie wpływami — program został opracowany w taki sposób, aby
odzwierciedlał przepisy antykorupcyjne mające zastosowanie do działalności AccorInvest
w krajach, w których grupa jest obecna, takie jak francuska Loi Sapin 2 i brytyjska ustawa
antykorupcyjna (UKBA).
• Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zasad konkurencji mających
zastosowanie do działań AccorInvest.
Główne wyniki

0

26

przypadków korupcji i
przekupstwa zgłoszonych w
2021 r.

Liczba zgłoszonych
przypadków, które
doprowadziły do wszczęcia
dochodzenia w 2021 r.

W 2021 roku AccorInvest nie otrzymała żadnego zgłoszenia dotyczącego korupcji lub
przekupstwa. 26 przypadków związanych z etyką i zapewnieniem zgodności, zgłoszonych za
14
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pośrednictwem systemu informowania o nieprawidłowościach, doprowadziło do wszczęcia
dochodzenia. Większość z nich została rozwiązana, a pozostała część jest rozwiązywana.
Ład korporacyjny i zaangażowane strony
Program jest prowadzony przez zespół ds. przestrzegania przepisów, w skład którego
wchodzi główny specjalista ds. przestrzegania przepisów oraz dwóch innych prawników.
W procesie tym uczestniczą lokalni specjaliści ds. przestrzegania przepisów, a także kilka
innych działów, takich jak ESG, Zasoby Ludzkie, Komunikacja oraz działy Audytu
Wewnętrznego i Ryzyka.
9 lokalnych specjalistów ds. przestrzegania przepisów zapewnia wdrożenie programu
zgodności na całym świecie i zgodność działań AccorInvest z przepisami prawa
obowiązującymi w danym obszarze.
W odniesieniu do ochrony danych sieć inspektorów ochrony danych z europejskich
departamentów prawnych wspiera program zgodności.
Zewnętrzny inspektor ochrony danych Grupy, którego głównym zadaniem jest doradzanie
Grupie w kwestiach ochrony danych, jest odpowiedzialny za monitorowanie zgodności
z RODO na poziomie Grupy; jest on punktem kontaktowym dla organów nadzorczych,
odpowiada na wnioski i skargi dotyczące danych oraz informuje Grupę o wrażliwych
kwestiach związanych z ochroną danych.
Ponadto w niektórych krajach europejskich wyznaczono zewnętrznych, lokalnych
inspektorów ochrony danych, którzy nadzorują określone lokalne kwestie zgodności
z przepisami, w koordynacji z inspektorem ochrony danych Grupy.
Komisja Etyki:
Komisja Etyki, w skład której wchodzą członkowie Komitetu Wykonawczego, dyrektor ds.
zgodności z przepisami oraz przedstawiciele funkcji ESG, nadzoruje wdrażanie programu
zgodności. Ponadto:
• Zapoznaje się z raportami dotyczącymi zgłoszeń o nieprawidłowościach związanych
z kwestiami etyki i dba o to, by były one skutecznie i spójnie rozpatrywane w różnych
jednostkach Grupy.
• Monitoruje działania i plan programu zgodności.
• Omawia i zatwierdza główne zasady zgodności i etyki.
• Opiniuje wszystkie projekty i kwestie związane ze zgodnością i etyką, a w razie
potrzeby rozstrzyga je.
Komisja Etyki dzieli się wynikami swojej pracy z Komitetem Wykonawczym. Komisja Etyki
zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
3.1.3. Odpowiedzialne inwestowanie
Jako właściciel i inwestor, posiadający 40% hoteli na własność, AccorInvest inwestuje
odpowiedzialnie i polega na linii biznesowej Zarządzania aktywami w celu zapewnienia, że
plan zarządzania aktywami Grupy przyniesie długoterminowe korzyści wszystkim
zainteresowanym stronom.
15
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W latach 2018–2020 22% naszych hoteli przeszło remont, dzięki czemu powstały
przestrzenie bardziej atrakcyjne dla naszych gości, przy jednoczesnym zwiększeniu
efektywności środowiskowej budynków i poprawie samopoczucia naszych pracowników.
W 2021 r. AccorInvest wprowadziła politykę odpowiedzialnego inwestowania, która opiera się na
pięciu kluczowych zasadach:
1. Każda nowa większa renowacja lub rozbudowa musi być certyfikowana (HQE, BREEAM).
2. Każda większa operacja zatwierdzona przez komitet inwestycyjny musi zawierać wynik ESG
(obliczony za pomocą narzędzia AccorInvest Socially Responsible Investment).
3. Duże projekty inwestycyjne Capex (MCI) muszą poprawić wynik ESG aktywów globalnych.
4. Celem wszystkich programów renowacji lub wymiany głównych instalacji, które mają na
celu poprawę zużycia energii i/lub wody, powinno być zmniejszenie zużycia energii.
5. Jeśli dostępne są koncepcje pomieszczeń okrągłych, należy traktować je nadrzędnie.

Narzędzie AccorInvest Socially Responsible Investment
Aby ocenić wyniki ESG aktywów w transakcjach zarządzania aktywami, AccorInvest opracowała
wewnętrzne narzędzie oceny ESG oparte na 35 wskaźnikach odnoszących się do 7 głównych
kategorii: Zgodność, bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, woda, transport i
odporność. Ocenę rozpoczęto w 2021 r., której celem było ustalenie wyniku ESG naszego portfolio
i opracowanie strategii poprawy wyniku w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Ponadto co roku wszystkim zespołom zaangażowanym w proces inwestycyjny udostępnia się
memorandum inwestycyjne. Memorandum to zawiera podsumowanie pięciu kluczowych
zasad inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI) i podkreśla priorytety na ten rok.

34

37%

z naszych hoteli uzyskało
przynajmniej jeden certyfikat
zrównoważonego budownictwa
(BREEAM, HQE, DGNB, BBCA)

operacji przedstawionych komitetowi
inwestycyjnemu w 2021 r.
uwzględniało ocenę ESG

Najważniejsze projekty z zakresu zarządzania aktywami
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Novotel Paris Vaugirard Montparnasse
W 2021 roku zakończyła się większa część
remontu rozpoczętego w 2018 r. hotelu Novotel
Paris Vaugirard Montparnasse.
Renowacja hotelu istotnie poprawiła jego
otoczenie. Hotel stał się miejscem, w którym
sąsiedzi, goście i pracownicy czują się dobrze.

„Pracownicy mówią mi, że czują się inaczej",
mówi Sandrine. „To prawda, że niektórzy z nich
odczuli zmianę renowacji, co zwiększyło ich motywację. W hotelu Novotel Paris Vaugirard
Montparnasse staramy się, aby wszystko było dobrze zrobione i aby wszyscy czuli się dobrze. Ten
wynik wykracza poza moje oczekiwania", Sandrine Leblan, GM

AccorInvest stworzyła pierwszy hotel BBCA
The Jo&Joe Gentilly to najbardziej innowacyjny projekt budowlany AccorInvest, którego opracowanie
zajęło 3 lata, a prace budowlane 18 miesięcy.
Hotel ma 9 pięter, w tym 7 o konstrukcji z litego
drewna CLT (Cross Laminated Timber), 6500 m²
powierzchni zabudowy i 400 m² ogrodu.
W 2017 r. The Joe&Joe otrzymał znak BBCA za
fazę koncepcyjną spełniającą 4 wymogi:
uzasadniona konstrukcja, kontrolowana
eksploatacja, składowanie dwutlenku węgla i
gospodarka cyrkularna, a także certyfikat HQE.
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3.1.4. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
Zarządzanie ryzykiem w naszym łańcuchu dostaw i dbanie o to, by zasady związane z ESG
były przestrzegane także przez naszych dostawców, są kluczowe dla zapewnienia globalnego
podejścia do kwestii ESG.
AccorInvest oczekuje od swoich dostawców przestrzegania obowiązujących praw i przepisów
w trakcie współpracy z Grupą, szczególnie tych dotyczących pracy, zdrowia i bezpieczeństwa,
ochrony środowiska i etyki biznesu.
Nasza umowa o zarządzanie zawarta z Accor stanowi, że Accor jest odpowiedzialna za nasze
codzienne działania związane z zaopatrzeniem, a my polegamy na stosowanym przez Accor
Procesie Odpowiedzialnych Zakupów, by dostawcy przestrzegali naszych zasad ESG.
W tym zakresie AccorInvest współpracuje z działem zakupów Accor w celu poprawy
zrównoważonego działania łańcucha dostaw i regularnie monitoruje przestrzeganie zasad
ESG oraz postępy w zakresie kluczowych wskaźników efektywności.
Odpowiedzialny proces udzielania zamówień Accor
Dział Zakupów Accor wdrożył solidny proces zarządzania ryzykiem1, który obejmuje różne kontrole i
plany działań w zależności od poziomu ryzyka związanego z daną kategorią zamówień. Kontrole
powinny być przeprowadzane na każdym etapie procesu zakupu: przetarg, wybór, zawieranie umów,
cały okres obowiązywania umowy.
Kategorie wysokiego
ryzyka

Kategorie ryzyka
Kategorie standardowe

• Poprzednie działania +
• Ocena CSR wraz z
zewnętrzną weryfikacją
• Plan działania i
działania następcze

• Podpisanie Karty
zakupów Accor
• Umowy zawierające
klauzule CSR

Ryc. 4: Odpowiedzialny proces udzielania zamówień Accor

• Poprzednie działania
+
• Audyty społeczne i/lub
środowiskowe
przeprowadzane
lokalnie przez osoby
trzecie
• Plan działania i
działania następcze

Należy podkreślić, że Accor wyznacza tylko tych dostawców, którzy pomyślnie przejdą
wszystkie kontrole, a 76,6% zamówień AccorInvest w 2021 r. będzie dotyczyło wyznaczonych
dostawców. Oznacza to, że w 2021 r:

78%

83%

93%

100%

zakupów
dokonanych u
dostawców
wybranych na
podstawie kryteriów
ESG

dostawców o
podwyższonym i
wysokim ryzyku
przeprowadziło
samoocenę ESG

dostawców o
wysokim ryzyku
poddanych
audytowi
zewnętrznemu

monitorowanych
planów działania
dla dostawców z
punktacją poniżej
progu

1

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Accor 2021 Universal Registration Document
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Ponadto AccorInvest rozpoczęła prace nad własną Polityką Odpowiedzialnych Zakupów w
celu rozszerzenia jej zakresu i zapewnienia 100% zarządzania ryzykiem ESG w łańcuchu
dostaw grupy.
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3.2.

Szacunek dla naszych pracowników

AccorInvest uważa, że siłą grupy są ludzie i rozumie, jak ważne jest pozyskiwanie,
zatrzymywanie pracownik i dbanie o ich dobre samopoczucie. Ponadto Grupa jest świadoma,
że do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju zaangażowanie wszystkich
pracowników ma kluczowe znaczenie.

23 148

22 177

971

TALENTÓW

W HOTELACH

W BIURACH

W AccorInvest zatrudnionych jest ponad 23 000 osób. 971 osób pracuje w siedzibie Grupy,
a 22 177 osób w hotelach Grupy działających pod marką Accor. AccorInvest wypełnia swoje
obowiązki jako pracodawca w stosunku do wszystkich swoich pracowników, dlatego
wszystkie zasady i reguły opisane poniżej odnoszą się bezpośrednio do nich. Niemniej
jednak, zgodnie z postanowieniami umowy o zarządzanie zawartej z zarządcą hotelu (Accor),
zarządca hotelu ustala pewne polityki dotyczące zasobów ludzkich, które mają zastosowanie
do pracowników hoteli. AccorInvest monitoruje te polityki, aby zapewnić ich zgodność
z zasadami AccorInvest.
Kryzys wywołany pandemią Covid i ograniczenia sanitarne wywarły duży wpływ na branżę
hotelarską. Nasza działalność została znacznie ograniczona, co miało wpływ na wszystkich
członków zespołu AccorInvest. Nieustannie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami
pracowników, a także organizowane są regularne konferencje visio z kierownictwem spółki. Celem
było poinformowanie wszystkich pracowników o sytuacji i wyjaśnienie działań podjętych w celu
zapewnienia zrównoważonego rozwoju Grupy.

Ludzie w centrum strategii Grupy
Grupa pragnie wzmocnić swoją kulturę korporacyjną i strategię dotyczącą ludzi poprzez
umieszczenie ich w centrum strategii Grupy. W związku z tym:
•
•

Pod koniec 2021 r. (na początku 2022 r.) zatrudniono nowego dyrektora ds. zasobów
ludzkich, który ma określić tę strategię i nią kierować.
W 2021 r. Grupa pracowała nad nabyciem pierwszego systemu informacji o zasobach
ludzkich (HR Information System), aby pogłębić wiedzę o naszych zespołach,
pilotować strategię kadrową i monitorować procesy kadrowe. Celem jest
zapewnienie lepszych doświadczeń pracowniczych naszym zespołom, kierownikom
i działom kadr. System HRIS zostanie uruchomiony w pierwszym półroczu 2022 roku.

W polityce ESG wyróżniono 4 istotne tematy strategii dotyczącej ludzi:
•
•

Przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników
Różnorodność i integracja społeczna
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•
•

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
Włączenie ESG

3.2.1. Przyciąganie i zatrzymywanie zatrudnionych talentów
Przyciąganie i zatrzymywanie zatrudnionych talentów jest dziś dla AccorInvest ważniejsze niż
kiedykolwiek wcześniej. Branża hotelarska boryka się z deficytem nowych pracowników
i cierpi z powodu braku zasobów. W tym roku AccorInvest, wraz ze swoją spółką zarządzającą
hotelami Accor, pracowała nad rozwiązaniami krótkoterminowymi i rozpoczęła
długoterminową refleksję nad sposobami poprawy atrakcyjności branży hotelarskiej.
Utworzono specjalne zespoły robocze z różnymi kluczowymi podmiotami, których zadaniem
jest przeprowadzenie dogłębnej analizy sytuacji, określenie problemów i ustalenie
konkretnego planu działania na najbliższe lata. W związku z tym w 2021 roku wdrożono
różne działania:
•

Zorganizowano różne spotkania przy okrągłym stole z dyrektorami generalnymi
hoteli, aby podzielić się najlepszymi praktykami i określić pragmatyczne rozwiązania.

•

W ramach dialogu Europejskiej Rady Zakładowej utworzono także grupę roboczą,
w skład której weszli członkowie rady zakładowej, kierownicy i przedstawiciele działu
kadr. Celem było przedstawienie sugestii dotyczących rekrutacji i poprawy warunków
pracy, które mają wpływ na zatrzymanie pracowników w spółce.

•

W poszczególnych krajach podjęto działania lokalne, aby zaspokoić potrzeby
kulturowe.
Przykłady działań lokalnych

„Mobility”: stworzenie i uruchomienie narzędzia MOBILITY, platformy internetowej dostępnej
dla wszystkich pracowników we Francji. Gromadzi ona wszystkie oferty pracy hoteli
AccorInvest we Francji. Każdy pracownik może zarejestrować się poprzez zdjęcie kodu QR
i otrzymywać powiadomienia o publikowanych ofertach pracy odpowiadających jego profilowi.
W kilku krajach wdrożono programy poleceń, aby zachęcić naszych pracowników do stania się
naszymi ambasadorami i naszymi pierwszymi rekruterami.
W głównych miastach Wielkiej Brytanii zorganizowano zbiorowe targi pracy Accor, w których
uczestniczyło kilka hoteli i kilka marek. Celem było spotkanie się z dużą grupą kandydatów i
przedstawienie im wszystkich możliwości dostępnych w danym mieście.

Ponadto, aby zatrzymać pracowników w biurach, podjęto szereg następujących działań:
•

W 2021 r. opracowano programy rozwoju przywództwa („Drive and Inspire” dla
liderów oraz „Convince and Engage” dla menedżerów). Celem jest nauczenie naszych
menedżerów stawiania czoła niepewnościom, lepszej komunikacji i ponownego
zatrudniania zespołów.
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•

Wdrożono nową platformę zatrudniania, która ułatwia dialog z pracownikami
i mierzy ich zadowolenie:
o W 2021 r. przeprowadziliśmy dwa badania ankietowe — jedno miało na celu
zebranie opinii pracowników na temat postępów naszego przekształcenia,
a drugie na temat pracy hybrydowej.
o Począwszy od 2022 r. będziemy wykorzystywać tę platformę do
monitorowania zaangażowania naszych pracowników za pomocą regularnych
ankiet.

•

Ogłosiliśmy pierwszy program wolontariatu AccorInvest, w ramach którego wszyscy
pracownicy biura mogą skorzystać z jednego dnia wolnego od pracy w roku, aby
poświęcić się działalności wolontariackiej na rzecz celów społecznych lub
ekologicznych, zgodnie z ambicjami grupy w zakresie ESG. Oznacza to ponad 1000 dni
dedykowanych stowarzyszeniom. W naszych działaniach będzie nas wspierać
platforma Vendredi2.

3.2.2. Poszanowanie różnorodności i promowanie środowiska sprzyjającego integracji
społecznej
AccorInvest uważa, że różnorodność jest czynnikiem sukcesu grupy, dlatego też zapewnienie
jej poszanowania, zapobieganie dyskryminacji i promowanie integracji są priorytetami grupy.
Nasza podwójna i międzynarodowa działalność jest z natury rzeczy zróżnicowana, a nasi
pracownicy dysponują szerokim zakresem wiedzy fachowej i reprezentują wszystkie grupy
wiekowe i narodowościowe. Ta różnorodność wzbogaca naszą Grupę i jest kluczowym
czynnikiem innowacyjności.
Zobowiązanie AccorInvest do szanowania różnorodności i niedyskryminowania ze względu
na pochodzenie, płeć, niepełnosprawność, kolor skóry, religię lub orientację seksualną ujęto
w Karcie Społecznej Grupy. Ponadto, polityka Accor dotycząca różnorodności, integracji
społecznej i przeciwdziałania dyskryminacji3 obowiązuje bezpośrednio w 850 naszych
hotelach.

Przykłady działań lokalnych
Akceptacja różnorodności oznacza także
wsparcie integracji społecznej. „Invest en
français” to program nauki języka
francuskiego mający na celu zwalczanie
analfabetyzmu wśród pracowników spółki.
W 2021 r. w programie wzięło udział 14
pracowników i 10 nauczycieli. Program
składa się z indywidualnych sesji
2
3

Wyzwanie „Mets tes baskets”: W ramach
Europejskiego Tygodnia Zatrudnienia Osób z
Niepełnosprawnością (od 15 listopada do 21
listopada) oraz Międzynarodowego Dnia
Osób z Niepełnosprawnością obchodzonego
3 grudnia AccorInvest podjęła zobowiązanie
wobec stowarzyszenia ELA. Pracownicy mieli
za zadanie zbierać punkty dla dzieci z ELA,

Więcej informacji można znaleźć w punkcie 3.2.4.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Accor 2021 Universal Registration Document
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szkoleniowych dostosowanych do potrzeb i
poziomu każdego pracownika.

ćwicząc aktywność fizyczną.

Równość płci
Równość kobiet i mężczyzn jest częścią celu Grupy. AccorInvest rozumie, że aby osiągnąć
taką równość, grupa musi zapewnić kobietom i mężczyznom takie same możliwości na całej
ścieżce zawodowej, od rekrutacji po rozwój kariery i równe wynagrodzenie.
Na dowód naszego zaangażowania Dyrektor Generalny AccorInvest, Gilles Clavié,
współprowadzi RiisE, międzynarodową sieć promującą różnorodność, wraz z Maud Bailly,
Dyrektor Generalną Accor SE.
W AccorInvest 54% pracowników stanowią kobiety, a ich zatrudnienie rozkłada się
następująco:
Liczba stałych
pracowników

Mężczyźni
Kobiety
Ogółem

9765
11673
21439

Liczba
pracowników
zatrudnionych na
czas określony
755
954
1709

55%

37%

kobiet wśród
ogółu
zatrudnionych
w 2021 r.

kobiet wśród
dyrektorów
generalnych w
2021 r.

Źródło: AccorInvest 2021

3.2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim naszym pracownikom oraz
promowanie dobrego samopoczucia w miejscu pracy
Jako główny pracodawca, AccorInvest musi zapewnić wszystkim swoim pracownikom
bezpieczeństwo i higienę pracy oraz dbać o ich dobre samopoczucie.
Ponieważ praca w branży hotelarskiej wiąże się z nietypowymi godzinami pracy, a niektóre
stanowiska są wymagające fizycznie, pracownicy hoteli są bardziej narażeni na zagrożenia dla
zdrowia i bezpieczeństwa niż pracownicy biur. Dlatego też AccorInvest współpracuje z Accor
w celu lokalnego wdrożenia niezbędnych środków zapobiegających temu ryzyku, w czterech
głównych obszarach:
•
•
•
•

Zapobieganie zagrożeniom związanym z pracą
Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego
Zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym
Zwalczanie przemocy wobec kobiet

AccorInvest regularnie rozmawia ze swoimi pracownikami za
pośrednictwem lokalnych rad pracowniczych, celem
przestrzegania zasad.
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Przestrzeganie przez pracowników hotelu w polityki bezpieczeństwa i higieny pracy ma
zasadnicze znaczenie. Dlatego pięć z 76 działań programu „Planeta 21” dotyczy zdrowia,
bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Poniższa tabela przedstawia wyniki AccorInvest
w zakresie tych działań:
Działanie
Utworzenie komitetu pracowniczego ds. zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego
samopoczucia
Wdrożenie zbiorowego planowania harmonogramów pracy
Zwiększanie świadomości pracowników w zakresie zdrowia i dobrego
samopoczucia w pracy
Zwiększanie świadomości pracowników w zakresie prawidłowych postaw i
praktyk w miejscu pracy
Ułatwienie pracownikom dojazdów z domu do pracy

Wyniki hotelu
43%
47%
60%
64%
45%

Ryc. 5: Postępy hoteli AccorInvest w realizacji programu „Planeta 21” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kryzys związany z pandemią Covid-19 ma nadal wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo na całym
świecie. AccorInvest wdrożyła wszelkie niezbędne środki w celu ochrony zdrowia swoich
pracowników i gości, nie przerywając jednocześnie działalności.
W przypadku zespołów hotelowych od 2020 r. stosuje się protokół zdrowia ALLSAFE. Protokół ten
określa 16 międzynarodowych zobowiązań dotyczących standardów czystości i higieny,
weryfikowanych przez organizacje zewnętrzne.
W 2021 r. nadal promowano tryb pracy z domu. Braliśmy pod uwagę ryzyko psychospołeczne dla
osób izolowanych i jeśli tylko pozwalała na to sytuacja sanitarna, zezwalaliśmy na pracę
hybrydową, aby uniknąć utraty więzi społecznych wśród pracowników. Dokonano również
reorganizacji naszych biur, aby przestrzegać lokalnych środków sanitarnych, takich jak dystans
społeczny.

3.2.4. Zwiększanie zaangażowania naszych pracowników w strategię ESG
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju AccorInvest zorganizowała
ogólnoświatowy konkurs ESG dla pracowników biur. W związku z tym od momentu
ogłoszenia strategii podjęto różne inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości
i zachęcenie wszystkich pracowników.
W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju AccorInvest zorganizowała
ogólnoświatowy konkurs ESG Challenge dla pracowników biur. Pracownicy mieli podjąć
własne działania w zakresie 13 akcji środowiskowych i społecznych, zgodnych z naszą
strategią. Była to doskonała okazja, aby zrozumieć nasze wyzwania.
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Wyzwanie w obszarze ESG: Przestrzeganie strategii ESG Grupy
— W okresie od września do października 2021 r. ponad 300 pracowników ze wszystkich
biur AccorInvest wzięło udział w I Wyzwaniu ESG Grupy: konkursie dotyczącym wdrożenia
zrównoważonych działań w codziennej działalności.
Pracownicy podjęli wyzwania wymienione na 13 kartach wyników i udostępnili swoje
zdjęcia, ukazujące to, jak przestrzegają strategii ESG Grupy: zmniejszają ślad węglowy,
ograniczają ilość odpadów, eliminują zanieczyszczenia cyfrowe, podejmują inicjatywy
społeczne i związane z gospodarką cyrkularną, promują bioróżnorodność itp.
Podczas ceremonii zamknięcia nagrodzono 10 zwycięzców, a także dwa kraje, w których
wskaźnik uczestnictwa wyniósł ponad 60%: Włochy i Wielka Brytania. Dzięki tym najlepszym
praktykom nasi koledzy, jako pracownicy i obywatele, stali się naszymi najsilniejszymi
graczami w obszarze ESG.

Projekt wolontariatu korporacyjnego AccorInvest, realizowany we współpracy z Vendredi,
ma również na celu zachęcenie naszych pracowników do angażowania się w kwestie ESG.

Program Wolontariatu Korporacyjnego AccorInvest
Chociaż strategia ESG AccorInvest uwzględnia wspieranie inicjatyw środowiskowych i
społecznych, wielu naszych pracowników chętnie podejmuje bezpośrednie, istotne i
praktyczne działania. Grupa docenia to podejście i zapewnia odpowiednie ramy dla takich
inicjatyw.
W drugim półroczu 2021 r. Grupa nawiązała współpracę z Vendredi, platformą
zaangażowania społecznego, która łączy chętne do pomocy osoby z organizacjami. W ciągu
ostatnich 6 lat Vendredi dała już ponad 200 000 pracownikom możliwość wsparcia
szczytnego celu. AccorInvest utworzyła również społeczność Ambasadorów Wpływu
Społecznego — po jednym z każdego kraju. Dostarcza informacji za pośrednictwem naszego
komunikatora ESG. Ponadto, począwszy od 2022 r., Grupa będzie przyznawać pracownikom
biur po jednym dniu wolnym w roku na wolontariat w wybranym przez nich projekcie lub
stowarzyszeniu, z zachowaniem wynagrodzenia.

Z kolei na poziomie hotelu aktywność naszych pracowników wspiera program Planet 21.
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3.3.

Poszanowanie środowiska i ochrona naszego klimatu

Walka ze zmianami klimatu, promowanie gospodarki cyrkulacyjnej, ochrona różnorodności
biologicznej — od projektowania hoteli po wizyty gości: We wszystkich działaniach
prowadzonych przez grupę AccorInvest chroni środowisko. Grupa poszukuje również
nowych, innowacyjnych metod zmniejszania swojego wpływu na środowisko oraz
angażowania pracowników i partnerów biznesowych w realizację tych ambicji.
Polityka środowiskowa Grupy koncentruje się na czterech głównych osiach:
•
•
•
•

Zmniejszanie śladu węglowego i wspieranie rozwiązań zapobiegającym zmianom
klimatu,
Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego i systematyzacja certyfikacji,
Promowanie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym,
Ochrona różnorodności biologicznej.

3.3.1. Zmniejszanie śladu węglowego i wspieranie rozwiązań zapobiegającym zmianom
klimatu
Pierwszym krokiem w kierunku zmniejszenia śladu węglowego Grupy i wprowadzenia
odpowiednich mechanizmów wspierających rozwiązania zapobiegające zmianom klimatu
było przeprowadzenie przez AccorInvest pierwszej pełnej kalkulacji śladu węglowego4
w 2021 roku.
W analizie, obejmującej emisje z zakresu 1, 2 i 3, uwzględniono wszystkie działania
podejmowane przez hotele Grupy oraz wszystkie kraje, w których prowadzimy działalność,
w celu uzyskania jak najdokładniejszego obrazu wszystkich naszych emisji gazów
cieplarnianych (GHG).
Wyniki tych obliczeń stanowiły punkt wyjścia dla drugiej fazy projektu: wyznaczenie
ambitnych celów w zakresie redukcji emisji, zgodnie z Porozumieniem Paryskim, w celu
osiągnięcia zerowego poziomu zobowiązań netto oraz opracowania najlepszego planu
działania do ich realizacji. W 2022 r. AccorInvest zamierza uzyskać naukową weryfikację
swoich celów redukcji emisji w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi).
Całkowita emisja5 (t eq CO2)
2020

2019
Zakres 1
Europa Południowa
Europa Północna
Ameryka Łacińska
Azja
Ogółem

19 612
37 831
3 977
1 008
62 428

13 451
28 246
2 026
478
44 201

4

2021
16 322
32 990
2 927
752
52 991*

Kalkulację oparto na danych z 2019 r., ponieważ w 2020 r. działalność została znacznie ograniczona z powodu
kryzysu związanego z pandemią COVID-19.
5
Emisje gazów cieplarnianych i zakres raportowania oblicza się zgodnie z protokołem raportowania
AccorInvest, dostępnym na stronie internetowej AccorInvest
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Zakres 2
Europa Południowa
Europa Północna
Ameryka Łacińska
Azja
Ogółem
Zakresy 1+2
Europa Południowa
Europa Północna
Ameryka Łacińska
Azja
Ogółem

30 513
105 700
9 343
22 860
168 416

20 311
72 833
5 918
21 631
120 692

24 797
82 270
7 124
19 773
133 964*

50 125
143 531
13 320
23 868
230 844

33 762
101 079
7 943
22 109
164 893

41 119
115 260
10 051
20 525
186 955*

Średni wskaźnik emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 na jeden dostępny pokój (AR)
2019
2020
2021
kg CO2 pAR
5,2
3,7
4,2
Ryc. 6: Emisje gazów cieplarnianych AccorInvest

W 2021 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) wyniosła 187 kt CO 2 eq,
z czego 28% przypada na zakres 1 (emisje bezpośrednie), a 72% na zakres 2 (emisje
pośrednie związane z energią elektryczną i sieciami miejskimi). Od 2019 roku Grupa
poczyniła postępy w zakresie emisji gazów cieplarnianych: wskaźnik kgCO2e zmniejszył się o
19%. Zmiana ta jest spowodowana głównie wpływem pandemii Covid-19 na wskaźnik
obłożenia naszych hoteli, który zmniejszył się z 76% w 2019 r. do 36% w 2021 r.
Dzięki analizie śladu węglowego, przeprowadzonej zgodnie z metodą Bilan Carbone,
AccorInvest oszacowała całkowite emisje z zakresu 3 na 509ktCO2 eq (kiloton równoważnika
CO2) w 2019 r., co stanowiło ponad 60% całkowitych emisji Grupy.
3.3.2. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i usystematyzowanie certyfikacji
hoteli
AccorInvest uważa, że aby zrealizować swoje ambicje w zakresie ochrony środowiska,
konieczne jest wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego i dążenie do osiągnięcia
doskonałości poprzez weryfikację przez firmę zewnętrzną. W tym zakresie Grupa od 2018 r.
pracuje nad utworzeniem i wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania, które umożliwi hotelom
AccorInvest dokonywanie pomiarów zużycia energii i wody oraz zarządzanie nimi w czasie
rzeczywistym, ReCAP.
Wyniki pilotażu ReCAP
Rozwiązanie to testowano przez 14 miesięcy w 70 hotelach. Hotele zostały wyposażone w około 40
podłączonych urządzeń (IoT), a pierwsze wyniki wskazują, że po 14 miesiącach hotele osiągnęły
10% redukcję zużycia energii i 5% redukcję zużycia wody.

Oprogramowanie zostanie w pełni wdrożone w 2022 roku, a hotele będą stopniowo
wyposażane w urządzenia podłączone do sieci, aby zwiększyć funkcjonalność tego
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rozwiązania. Naszą ambicją jest wyposażenie 100% naszych hoteli (z wyjątkiem hoteli F1) do
2024 roku.
Zużycie energii i wody
Oprócz narzędzia RECAP, dzięki zaangażowaniu zespołów technicznych hoteli, Grupa od
wielu lat pracuje nad redukcją zużycia energii i wody. Przeprowadzono już różne działania:
•
•
•
•
•

•

Miesięczne monitorowanie zużycia przy użyciu narzędzia OPEN
Kontrola temperatury w przypadku wolnych miejsc w salach konferencyjnych i
pokojach gości
Instalacja zegarów słonecznych do sterowania oznakowaniem zewnętrznym
System oświetlenia LED
Instalacja regulatorów przepływu wody
Ustawienie 3-6 l dla nowych/nowszych spłuczek toaletowych

Zużycie energii (MWh)

Europa
Południowa
Europa
Północna
Ameryka
Łacińska
Azja
Ogółem

Współczynnik energetyczny (kwh /
pAR)
2019
2020
2021

2019

2020

2021

368 354

252 052

305 347

21,9

14,6

17,7

580 509

413 327

476 369

24,5

17,4

20,0

65 116

41 846

50 771

24,1

15,1

18,1

64 640
1 078 619

58 875
766 100

56 550
889 037*

69,2
24,4

57,8
17,1

55,6
19,8

W latach 2019–2021 zużycie energii spadło o 18% ze względu na wpływ kryzysu
zdrowotnego na wskaźniki obłożenia i zamykanie hoteli na całym świecie. Stosunek energii
do dostępnego pomieszczenia zmniejszył się o 19%.
Rozkład zużycia energii w 2021 r.
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ZUŻYCIE ENERGII W 2021 R.
Energia elektryczna
Gaz miejski
Ogrzewanie
Chłodzenie
Energia odnawialna
Inne materiały palne

Zużycie energii według źródeł (MWh)
2019
2020
2021
Energia elektryczna

589 745

407 065

460 950

Gaz miejski

285 779

204 643

246 150

Ogrzewanie

180 648

141 654

166 258

Chłodzenie

4 429

2 326

3 953

329

208

223

17 689

10 204

11 503

1 078 619

766 100

889 037*

Energia odnawialna
Inne materiały palne (w tym
paliwo, propan itp.)
Ogółem

2019
Europa
Południowa
Europa
Północna
Ameryka
Łacińska
Azja
Ogółem

Zużycie wody (mln m3)
2020
2021

Wskaźnik wody (m3 / gościa)
2019
2020
2021

2,86

1,27

1,68

141

185

158

3,97

1,83

2,12

140

214

175

0,65

0,30

0,41

243

335

260

0,60
8,08

0,51
3,91

0,44
4,65*

502
154

589
228

527
185

W 2021 r. całkowite zużycie wody wyniosło 4,65 mln m3. Od 2019 r. całkowite zużycie wody
zmniejszyło się o 42% ze względu na wpływ kryzysu związanego z pandemią Covid-19 na
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wskaźniki obłożenia. Tendencja wzrostowa wskaźnika zużycia wody na jednego gościa
wynika ze znacznego spadku liczby klientów, spowodowanego kryzysem sanitarnym. Nie ma
to przełożenia na zmniejszenie zużycia wody. Utrzymanie standardów higieny rur wymaga
regularnej cyrkulacji ciepłej wody, nawet gdy nie ma gości.
Certyfikaty hotelowe
Uzyskanie certyfikatu jest częścią planu działania AccorInvest w zakresie
ESG. W 2019 roku AccorInvest uruchomiła swój pierwszy pilotażowy
program certyfikacji Breeam in Use, którego celem jest certyfikacja
wszystkich hoteli AccorInvest do 2021 roku. Niestety, projekt
wstrzymano z powodu kryzysu wywołanego pandemia Covid. Projekt
zostanie wznowiony w 2022 roku.

20
Hoteli z
certyfikatem
BREAAM In Use

3.3.3. Promowanie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym
Jako właściciel i operator hoteli, Grupa stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi
z produkcją i zarządzaniem odpadami. W związku z tym, podejście AccorInvest do
zarządzania odpadami jest następujące:
1. Zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów
2. Ponowne wykorzystanie, gdy tylko jest to możliwe
3. Recykling, gdy nie ma rozwiązań umożliwiających ponowne wykorzystanie
Zgodnie z tym podejściem w 2021 r. przeprowadzono następujące działania:
Zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych jednorazowego użytku
Walka z plastikiem jednorazowego użytku stała się priorytetem nie tylko dla biznesu, ale
także na szczeblu europejskim. Dlatego europejskie przepisy dotyczące tworzyw sztucznych
jednorazowego użytku stają się coraz bardziej rygorystyczne. Ma to na celu zmuszenie
wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia działań.
Hotele AccorInvest są silnie ukierunkowane w eliminowanie plastiku jednorazowego użytku.
P od kierownictwem dyrektora hotelu Accor od 2019 r. realizowany jest plan działania,
którego celem jest stopniowe zastępowanie plastikowych przedmiotów jednorazowego
użytku. Plan składa się z trzech głównych etapów:
1. Rezygnacja ze wszystkich plastikowych słomek, mieszadeł i wacików. 89% hoteli AI
już spełnia te wymagania.
2. Rezygnacja z butelek na przybory toaletowe i plastikowych kubków: 42% hoteli AI
3. Rezygnacja z wszystkich innych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku
w pokojach, salach konferencyjnych, restauracjach i wszystkich strefach relaksu (spa,
siłownia itp.).
Ograniczenie ilości odpadów żywnościowych
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Walka z marnotrawieniem żywności jest jednym z głównych wyzwań AccorInvest. Co roku
traci się lub marnuje jedną trzecią światowej produkcji żywności6. Ma to ogromny wpływ nie
tylko na środowisko, ale także na społeczeństwo. Wspólnie z dyrektorami hoteli
podejmujemy szereg działań mających na celu stałe ograniczanie marnotrawienia żywności
w naszych hotelach:
•

Pomiar marnotrawienia żywności:

Aby opracować plan działań na rzecz ograniczenia marnotrawstwa, należy określić ilość,
pochodzenie i rodzaj marnowanej żywności. Dlatego AccorInvest opracowała własne
wewnętrzne narzędzie ułatwiające pomiar. Pierwszy system działa od listopada 2021 r.
w jednym z naszych hoteli. Współpracujemy również z firmami zewnętrznymi, które już
dostarczają rozwiązania pomiarowe, np. Winnow, a w październiku 2021 r. nawiązaliśmy
współpracę z Accor w celu przetestowania rozwiązania Orbisk, którego w 2022 r. zostanie
zainstalowanych 15 systemów.
•

Zmniejszanie ilości odpadów żywnościowych:

AccorInvest szkoli swoich szefów kuchni i personel w zakresie najlepszych praktyk, takich jak
planowanie tygodniowe, zarządzanie zapasami, przetwarzanie żywności. Grupa komunikuje
się również ze swoimi gośćmi, aby zwiększyć ich świadomość na ten temat, szczególnie
w zakresie ofert bufetów.
•

Odsprzedaż lub darowizna:

W przypadkach, gdy mimo tych starań na koniec usługi (np. po zakończeniu śniadania)
zostaje nadwyżka niesprzedanej żywności, hotele współpracują ze stowarzyszeniami, takimi
jak Too Good to Go czy Phoenix, które przekazują niesprzedaną żywność z powrotem do
obiegu konsumpcyjnego po bardzo niskich cenach.
Wspieranie idei obiegu w projektach i remontach
W zakresie projektowania, budowy i remontów nasze zaangażowanie w gospodarkę
odpadami jest częścią bardziej globalnego podejścia do gospodarki cyrkulacyjnej, w którym
materiały traktuje się jako przyszłe zasoby, a nie przyszłe odpady.
AccorInvest dąży do promowania idei obiegu w każdym projekcie remontu. Pierwszy projekt
pilotażowy uruchomiono w 2019 r. w ramach projektu pełnego remontu hotelu Ibis
w Strasburgu (98 pokoi). Przeprowadzono diagnozę zasobów, aby sporządzić inwentaryzację
i scharakteryzować różne materiały w celu określenia możliwości ich ponownego
wykorzystania. Ponadto meble z pokoi przekazano lokalnym stowarzyszeniom.
Naszym ostatecznym celem jest usystematyzowanie audytu mebli i materiałów przed
każdym remontem za pomocą wewnętrznej platformy, zawierającej spis danych
technicznych dotyczących materiałów, wyposażenia i mebli w poszczególnych hotelach,
według marek i dat remontów.
6

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
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W 2021 r. AccorInvest uruchomiła swoją pierwszą pilotażową platformę obiegową, której
celem jest ułatwienie ponownego wykorzystania materiałów, wyposażenia i mebli. Platforma
funkcjonuje i jest obecnie dostępna dla hoteli AccorInvest w północnej Francji, Wielkiej
Brytanii i krajach Beneluksu.
AIMAT Exchange Hub — platforma AccorInvest Circular
To wewnętrzne wirtualne centrum ułatwia wymianę materiałów i wyposażenia pomiędzy hotelami
AccorInvest, podnosi wartość nieaktywnych zapasów i daje drugie życie materiałom,
gdy przeprowadza się remont pomieszczeń.
W latach 2020 i 2021 opracowano projekt pilotażowy dotyczący nieaktywnych zasobów w
magazynie w Dunkierce. Wszystkie materiały i urządzenia dostępne w magazynie umieszczono na
naszej wirtualnej platformie, a każdy przedmiot na niej umieszczony dostał drugie życie:
•
Niektóre przedmioty zostały przejęte przez pobliskie hotele
•
Materiały i sprzęt również udostępniano na zewnętrznych rynkach: Articonnex,
Strockpro i Backacia
•
Pozostałe przedmioty przekazano lokalnym stowarzyszeniom: AFEJI Dunkerque
i Face Valo Dunkerque
Prawdziwa inicjatywa upcyklingu!

Aby ułatwić ponowne wykorzystanie materiałów, należy od samego początku, w fazie
projektowania, uwzględnić kryteria związane z ich obiegiem. Zespoły projektantów
AccorInvest, wspólnie z Accor, zaprojektowały ekologiczne pokoje koncepcyjne dla marek
Ibis i Novotel. Koncepcja KAI dla Ibisu lub Sundukovy Alternative dla Novotelu obejmuje
materiały inspirowane podejściem „Cradle-to-Cradle” i gwarantuje, że produkty są
nietoksyczne oraz że każdy materiał można łatwo zdemontować, aby zwiększyć jego
potencjał ponownego wykorzystania. Nowe koncepcje pomieszczeń również opierają się na
meblach modułowych, co ułatwia zmiany aranżacji w przyszłości i pozwala zaplanować
szybsze, łatwiejsze i mniej uciążliwe remonty.
3.3.4. Ochrona różnorodności biologicznej
846 naszych hoteli zlokalizowanych jest głównie w centrach miast, dlatego ochrona przyrody
i bioróżnorodności wokół naszych hoteli jest jednym z głównych wyzwań AccorInvest
w zakresie ESG.
Promowanie terenów zielonych w naszych hotelach oraz rozwijanie miejskich ogrodów
warzywnych przyczynia się nie tylko do zachowania bioróżnorodności w miastach, ale także
do realizacji naszego zobowiązania do oferowania lokalnej i zrównoważonej żywności
w naszych restauracjach.
W 2021 r. AccorInvest posiadała już 226 miejskich ogrodów warzywnych w swoich hotelach
na całym świecie. Ogrody te obejmują zarówno małe ogródki ziołowe, jak i duże innowacyjne
projekty, takie jak aeroponiczna farma miejska założona na dachu hotelu Mercure Boulogne
o powierzchni 400 m2, która produkuje ponad 1,5 tony świeżych owoców i warzyw rocznie,
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wykorzystywanych bezpośrednio w hotelowej kuchni. Podobny system jest obecnie
montowany w hotelu Mercure Orly — farma hydroponiczna o powierzchni ponad 1500 m².
Pierwszy sezon produkcji zaplanowany jest na lato 2022 r. i będzie wykorzystywany
częściowo do zaopatrywania kuchni hotelowej. Pozostała część produkcji będzie
rozprowadzana lokalnie do innych hoteli w okolicy.

Farma miejska Mercure Boulogne
Innowacyjna aeroponiczna farma miejska Mercure Boulogne działa od 2018 r. i dzięki naszej
współpracy z firmą Agripolis produkuje rocznie ponad 1,5 tony świeżych owoców i warzyw, które
są bezpośrednio wykorzystywane w hotelowej restauracji.
Ogród warzywny składa się z 216 kolumn z PCV
zawieszonych na konstrukcji bambusowej. Każda
kolumna ma wysokość dwóch metrów i może być
wykorzystywana do podtrzymywania roślin na całej
swojej wysokości, co oznacza, że powierzchnia
produkcyjna jest znacznie większa niż w standardowym
ogrodzie.
Na dachu hotelu Mercure Paris Boulogne kwitną cukinie,
papryki, pędy, kabaczki, marchewki, truskawki — od 25
do 30 różnych odmian. Warzywa i owoce zbiera się do
wykorzystania w hotelowej restauracji, dlatego ich
produkcja jest planowana wspólnie z szefem kuchni
hotelu.

Ponadto w 2021 roku AccorInvest nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem DAO
Production, które działa na rzecz przywrócenia przyrody w miastach. DAO Production
produkuje obecnie film dokumentalny, którego celem jest przedstawienie innowacyjnych
inicjatyw przyczyniających się do przywracania i poszanowania przyrody w miastach.
W trakcie filmowania pracownicy DAO zatrzymali się w hotelach AccorInvest i podzielili się
z zespołami pomysłami i inicjatywami, które można wdrożyć w celu promowania przyrody
w naszych hotelach.

3.4.

Dobra gościnność

Naszą ambicją jest tworzenie i prowadzenie hoteli, które są czymś więcej niż tylko miejscem
do spania dla podróżnych. Staramy się, aby nasze hotele umiliły gościom pobyt, oferując
szeroki wachlarz usług spełniających ich życzenia i potrzeby. Hotele, które łączą się ze
społecznością lokalną, stanowią przestrzeń życiową dla swoich sąsiadów i są prawdziwym
partnerem dla lokalnych firm i stowarzyszeń.
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3.4.1. Proponowanie trwałych rozwiązań dla klientów
Nasza polityka zrównoważonego doświadczenia klienta opiera się na czterech głównych
osiach:
•
•
•
•

Zapewnienie gościom opieki i komfortu
Wspieranie innowacji i natury w celu poprawy samopoczucia naszych gości
Poprawa dostępności hoteli
Gwarantowanie trwałej i zrównoważonej żywności

Aby nasze hotele spełniały oczekiwania gości, w każdym hotelu zachęcamy gości do kontaktu
poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej pobytu: „Guest Satisfaction Survey” (GSS). Ankiety
te umożliwiają gościom m.in. podzielenie się opiniami, wskazywanie kierunków poprawy lub
jakości proponowanych usług, a pracownikom hotelu — identyfikację obszarów
wymagających poprawy.
W związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 ostatnie dwa lata przyniosły nowe,
ogromne wyzwania w zakresie opieki i komfortu gości, zapewnienia im bezpiecznego pobytu
i ochrony zdrowia naszych pracowników. W tym celu wszystkie hotele AccorInvest otrzymały
znak czystości i prewencji ALL-Safe. Znak ten gwarantuje, że w hotelu obowiązują najbardziej
rygorystyczne standardy czystości i protokoły operacyjne. Standardy te zostały
zweryfikowane przez Bureau Veritas, światowego lidera w dziedzinie kontroli higieny
i czystości.
Należy wspomnieć, że dzięki programowi Planet 21 hotele AccorInvest stopniowo włączają
do swojej oferty produkty odpowiedzialne ekologicznie, które poprawiają samopoczucie
naszych gości. Prawie 100% naszych hoteli oferuje szampony, mydła i żele pod prysznic ze
znakiem ekologicznym lub niezawierające substancji niebezpiecznych, a do sprzątania
stosuje produkty z certyfikatem ekologicznym.
Hotele i biura AccorInvest są tak przystosowane, by każdy czuł się nie tylko bezpiecznie, ale
i mile widziany. W kwestii dostępności przestrzega się lokalnych przepisów, a różne plany
lokalne wykraczają poza przepisy. Przykłady podjętych działań:
•
•
•
•
•

Łatwo dostępne pokoje i dostosowane toalety
Windy łączące wszystkie piętra
Bezprogowy dostęp przy wejściu głównym
Dostosowana recepcja
Wydzielone miejsca parkingowe

Gwarancja trwałej i zrównoważonej żywności
W celu spełnienia oczekiwań dotyczących lokalnej, zdrowej żywności, w ramach programu
Planet 21, hotele AccorInvest zachęca się do przestrzegania karty zdrowej i zrównoważonej
żywności Accor. Karta ta obejmuje osiem kluczowych zobowiązań. Hotele AccorInvest mocno
ją wspierają.
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Oferowanie żywności produkowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest
wyrazem naszego zaangażowania nie tylko w dobre samopoczucie gości, ale także w ochronę
środowiska.
AccorInvest wdraża 8 zobowiązań zawartych w Karcie Zdrowej i Zrównoważonej Żywności
Accor
% hoteli ze
wszystkich hoteli,
których to dotyczy

Zmniejszenie ilości odpadów
1
żywnościowych średnio o 30%
Wspieranie lokalnych
dostawców żywności i
2
korzystanie z produktów
sezonowych
Zwiększenie asortymentu
3 produktów ekologicznych i
wspieranie agroekologii
Preferowanie dostawców
4 dbających o dobrostan zwierząt
Zakaz połowu zagrożonych
5 gatunków ryb i promowanie
odpowiedzialnego rybołówstwa
Usunięcie niezdrowych
dodatków do żywności oraz
6
zmniejszenie zawartości
tłuszczu i cukru
Podawanie odpowiedzialnej
kawy lub herbaty
Zaspokajanie różnych potrzeb
8
żywieniowych
7

Wdrożenie programu walki z
marnotrawstwem żywności
Przekazanie lub sprzedawanie
niewykorzystanej żywności
Oferowanie co najmniej 10 produktów
regionalnych i gwarancja, że ¾ oferowanych
owoców i warzyw jest sezonowych
Oferowanie dwóch głównych produktów
żywnościowych, które są ekologiczne lub
pochodzą z certyfikowanych upraw
agroekologicznych
Oferowanie wyłącznie jaj z wolnego
wybiegu lub z chowu bez klatkowego (jaja w
skorupkach i produkty jajeczne)
Zakaz wykorzystywania zagrożonych
gatunków ryb
Oferowanie dzikich ryb lub hodowanych z
wykorzystaniem odpowiedzialnych metod
Zakaz stosowania niezdrowych dodatków w
5 produktach oraz ograniczenie zawartości
tłuszczów i cukrów
Zaprzestanie stosowania oleju palmowego
lub używanie oleju palmowego
wytwarzanego w sposób zrównoważony
Oferowanie odpowiedzialnie produkowanej
herbaty lub kawy podczas śniadania
Zaspokajanie różnych potrzeb żywieniowych
(wegetariańskich itp.)

40%
38%

35%

52%

45%
87%
28%
36%
31%
55%
66%

Plant for the Planet
Accor uruchomiła program Plant for the Planet w 2009 r., którego celem jest zachęcenie gości do
ponownego użycia ręczników podczas pobytu w hotelu dłuższego niż jedna noc. W zamian za to
hotel zobowiązuje się do sfinansowania sadzenia drzew z części wygenerowanych w ten sposób
oszczędności (oszczędność wody, energii, detergentów).
Aby zwiększyć korzyści i znaczenie programu, Plant for the Planet stał się programem rolnoleśnym, którego celem jest przyspieszenie przejścia praktyk rolniczych w kierunku agroekologii.
Obejmuje on wiele innowacji w zakresie technik rolniczych, mechanizmów współpracy i źródeł
finansowania przeznaczonych na sadzenie drzew.
Wkład AccorInvest w program „Plant for the Planet” wyniósł 250 tys. euro w 2021 r.
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3.4.2. Wpływ na lokalne społeczeństwo
Promowanie pozytywnego wpływu lokalnego i wzmacnianie lokalnych korzeni jest jednym
z 8 zobowiązań polityki ESG. Naszym celem jest nie tylko zapewnianie gościom dobrej
gościnności, ale także odgrywanie aktywnej roli w każdej społeczności, w której działamy.
Nasze zaangażowanie w wywieranie lokalnego wpływu przejawia się na trzech głównych
osiach:
•
•
•

Przyczynianie się do lokalnego wzrostu gospodarczego poprzez promowanie
lokalnego zatrudnienia,
Zaangażowanie w życie społeczności lokalnych poprzez wspieranie lokalnych
projektów i stowarzyszeń,
Promowanie elastyczności i innowacyjności w celu tworzenia wielofunkcyjnych
przestrzeni hotelowych, które przynoszą korzyści zarówno gościom, jak i lokalnej
społeczności.

W 2021 roku AccorInvest wsparła ponad 20 lokalnych stowarzyszeń i projektów w krajach
działania Grupy. Ponadto partnerstwo AccorInvest z Vendredi, platformą zaangażowania
społecznego, wzmacnia zaangażowanie grupy w działania lokalne, oferując unikalną
platformę, która centralizuje i upraszcza działania filantropijne AccorInvest.
La Belle Ville
AccorInvest aktywnie wspiera inicjatywę „La Belle Ville” („Piękne Miasto”), realizowaną przez
Manon (byłą członkinię zespołu AccorInvest) i François, dwoje młodych ludzi, którzy podróżują po
świecie, by filmować inspirujące inicjatywy, które wprowadzają naturę do miasta.
Inicjatywa ta jest w pełni zgodna ze strategią ESG AccorInvest.
Partnerstwo polega na dzieleniu się. Manon i Francois odkrywają i promują inicjatywy AccorInvest
wspierające gościnność. Inicjatywy, które odkrywają w innych miejscach, inspirują nas do
tworzenia nowych projektów. Ponadto, gdy Manon i Francois dzielą się z nami swoją wiedzą i
najlepszymi praktykami w zakresie gospodarki obiegowej, rolnictwa miejskiego i innowacji,
pozwalają nam oni lepiej zrozumieć przyszłe potrzeby. Prawdziwa wygrana!
W 2022 r. powinniśmy zobaczyć film, w którym zostaną zebrane wszystkie inicjatywy Manon i
François ze swojej podróży.

Pfennigparade — od stowarzyszenia wolontariuszy do odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa
społecznego
Fundacja Pfennigparade Foundation powstała na początku lat 50. jako stowarzyszenie
wolontariuszy pomagające ofiarom epidemii polio, która szalała w tym czasie w Monachium.
Stowarzyszenie, które początkowo zajmowało się zbieraniem datków, obecnie stało się jednym z
największych niemieckich ośrodków rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością. Obecnie
Pfennigparade i jej 16 spółek zależnych prowadzi ośrodki opieki dla dziećmi, szkoły, placówki
dziennego pobytu i stacjonarne domy opieki, dom wielopokoleniowy, usługi opiekuńcze ze
specjalnymi programami wsparcia, a także warsztaty i spółkę integracyjną.
AccorInvest już od ponad dziesięciu lat intensywnie współpracuje z Fundacją Pfennigparade.
Pracownicy Fundacji Pfennigparade są delegowani do różnych zadań, od dużych projektów w
sektorze IT po różnorodne działania w wybranych działach. Od ubiegłego roku realizowany jest
nowy projekt: cyfryzacja plików osobowych. Penny Parade skanuje pliki.
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4. Uwaga dotycząca metodologii
Zakres raportu ESG opiera się na zakresie hoteli ujętych w raportach finansowych Grupy,
zgodnie z definicją zawartą w raporcie zarządu z działalności.
Zakres objęty procesem raportowania różni się w zależności od wskaźników. Docelowy
zakres obejmuje 100% hoteli i biur dla czterech regionów (Europa Północna, Europa
Południowa, Azja i Ameryka Łacińska).
Dokonuje się pewnych wyłączeń, aby zapewnić przydatność, reprezentatywność
i porównywalność. Zakres raportu obejmuje zatem wszystkie hotele prowadzone przez
AccorInvest, z następującymi wyłączeniami:
•
•
•

•
•

Hotele, które dołączyły do portfela AccorInvest po 15 września bieżącego roku.
Hotele, które opuściły portfel przed 31 grudnia bieżącego roku.
Hotele zamknięte (np. z powodu remontu) lub dotknięte nadzwyczajnym
wydarzeniem, które zakłóciło działalność hotelu w roku sprawozdawczym (np.
powódź, trzęsienie ziemi...).
Pierwsze dwa miesiące działalności nowo włączonych do portfela hoteli.
Hotele, za które AccorInvest nie ponosi odpowiedzialności operacyjnej.

Dodatkowe uwagi dotyczące energii, wody i emisji gazów cieplarnianych:
•

Całkowite zużycie energii i wody oraz emisje gazów cieplarnianych dla bezpośrednich
i pośrednich emisji w roku obrotowym 2021, oznaczone symbolem „*”, poddano
kontroli zgodnie z procedurą ISAE3000. Te wskaźniki KPI zostały obliczone zgodnie
z protokołem raportowania AccorInvest, dostępnym na stronie internetowej
AccorInvest:
o Całkowite zużycie energii w hotelu w kwh: całkowita ilość energii zużytej na
miejscu w odniesieniu do wszystkich źródeł energii (elektryczność, ogrzewanie i
chłodzenie, gaz miejski, inne materiały palne) oraz w odniesieniu do wszystkich
sposobów użytkowania na miejscu (ogrzewanie, oświetlenie, gotowanie itp.) —
Obwód: Wybór hoteli objętych raportem AccorInvest dotyczącym kwestii ESG.
o Całkowita emisja gazów cieplarnianych z działalności hotelu dla emisji
bezpośrednich (zakres 1) wyrażona w ekwiwalencie CO₂ — Obwód: Wybór hoteli
objętych raportem AccorInvest dotyczącym kwestii ESG.
o Całkowita emisja gazów cieplarnianych z działalności hotelu dla emisji pośrednich
(zakres 2) wyrażona w ekwiwalencie CO₂ — Obwód: Wybór hoteli objętych
raportem AccorInvest dotyczącym kwestii ESG.
o Całkowite zużycie wody w hotelu: całkowita ilość zużytej wody, niezależnie od
sposobu jej wykorzystania (gotowanie, podlewanie terenów zielonych itp.) w m3
— Obwód: Wybór hoteli objętych raportem AccorInvest dotyczącym kwestii ESG.
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5. Tabela zgodności
Zobowiązanie dotyczące
kwestii ESG
Solidne zasady ładu
korporacyjnego
Etyka i zgodność z przepisami

Odpowiedzialne inwestowanie

Kluczowy wskaźnik efektywności (KPI)
Liczba posiedzeń komitetów ESG

12

% obecności

12

Liczba uzasadnionych przypadków korupcji i
przekupstwa
Liczba zapytań skierowanych do specjalistów ds.
zgodności
% operacji prezentowanych na forum Komitetu
Inwestycyjnego z uwzględnieniem oceny ESG
Liczba certyfikowanych hoteli

Łańcuch dostaw

Pracowników

% zakupów dokonanych u dostawców wybranych na
podstawie kryteriów ESG
% dostawców „o podwyższonym ryzyku” i „o
wysokim ryzyku”, którzy dokonali samooceny w
zakresie ESG
% dostawców z „wysokim ryzykiem”, poddanych
audytowi zewnętrznemu
% monitorowanych planów działania
Łączna liczba pracowników według rodzaju
zatrudnienia, z podziałem na płeć
% kobiet zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych

13
13
15
15
17
17
17
17
19 i 22
22

% kobiet wśród dyrektorów generalnych

22

% pracowników posiadających przedstawicieli

22

Postępy w realizacji działań P21 Zdrowie i
bezpieczeństwo
Emisja gazów cieplarnianych
Zużycie i dystrybucja energii
Środowisko

Strona

22 i 23
25 i 26
27 i 28

Zużycie wody

28

Liczba ogrodów miejskich

31

Doświadczenie klienta

Postępy w realizacji założeń Karty zdrowej i
zrównoważonej żywności Accor

33

Lokalny wpływ

Liczba wspieranych organizacji charytatywnych

34
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Tabela porównawcza — Artykuły l.225-102-1 i l.22-10-36 francuskiego kodeksu handlowego

Temat

Odpowiednia sekcja

Sposób, w jaki Spółka uwzględnia społeczne i środowiskowe
konsekwencje swojej działalności

2. 1.

Skutki działalności Spółki na przestrzeganie praw człowieka

2. 1. i 3.1.2

Skutki działalności Spółki na walkę z korupcją

3.1.2

Skutki działalności Spółki w zakresie przeciwdziałania unikaniu
płacenia podatków
Informacje o wpływie działalności Spółki na zmiany klimatyczne oraz o
wykorzystaniu oferowanych przez nią towarów i usług
Społeczne zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Gospodarka obiegowa
Zwalczanie marnotrawienia żywności

3.1.2
3.3.
3.4.
3.3.3
3.3.3

Walka z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego

3.3.3 i 3.4.1

Poszanowanie dobrostanu zwierząt

3.4.1

Układy zbiorowe w Spółce i ich wpływ na wyniki ekonomiczne Spółki

3.2.3

Warunki pracy pracowników

3.2.

Działania przeciwko dyskryminacji i promujące różnorodność

3.2.2

Działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnością

3.4.1
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6.
RAPORT Z WYKONANIA NIEZALEŻNEJ USŁUGI ATESTACYJNEJ O
OGRANICZONYM ZAKRESIE DOTYCZĄCY WYBRANYCH KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW
EFEKTYWNOŚCI UJAWNIONYCH W RAPORCIE ESG ZA ROK 2021
Deloitte Audit Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luksemburg
Tel.: +352 451 451, www.deloitte.lu
RAPORT Z WYKONANIA NIEZALEŻNEJ USŁUGI ATESTACYJNEJ O OGRANICZONYM ZAKRESIE
(ISAE 3000 (zmieniony))
Do Rady Dyrektorów AccorInvest Group S.A.
Zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie niezależnej usługi atestacyjnej o ograniczonym
zakresie w odniesieniu do kluczowych wskaźników efektywności środowiskowej (dalej
zwanymi „środowiskowymi KPI” lub „Wskaźnikami”) zawartych w Raporcie ESG 2021 Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. („Raport ESG 2021” lub „Raport ESG”) („Informacje
Przedmiotowe”), obliczonych i ujawnionych zgodnie z Protokołem raportowania ESG
AccorInvest („Kryteria” lub „PROTOKÓŁ”):
Zaprojektowaliśmy, zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy procedury, które uznaliśmy za
niezbędne do uzyskania dowodów potwierdzających naszą niezależną opinię co do tego, że
ujawnienia dotyczące każdego z następujących wskaźników oznaczonych symbolem „*” 7
w Raporcie ESG są wolne od istotnych nieprawidłowości zgodnie z PROTOKOŁEM
AccorInvest:
• Całkowite zużycie energii w hotelu (ENV06A): całkowita ilość energii zużytej na miejscu dla
wszystkich źródeł energii (elektryczność, ogrzewanie i chłodzenie, gaz miejski, inne materiały
palne) i dla wszystkich zastosowań na miejscu (ogrzewanie, oświetlenie, gotowanie itp.).
— Obwód: Wybór hoteli objętych PROTOKOŁEM AccorInvest [str. 21].
• Całkowita emisja gazów cieplarnianych z działalności hotelu dla emisji bezpośrednich
(zakres 1) wyrażona w ekwiwalencie CO₂ —
Obwód: Wybór hoteli objętych PROTOKOŁEM AccorInvest [str. 19]
• Całkowita emisja gazów cieplarnianych z działalności hotelu dla emisji pośrednich (zakres
2) wyrażona w ekwiwalencie CO₂ — Obwód: Wybór hoteli objętych PROTOKOŁEM
AccorInvest [str. 19]

7

Znak „*” odpowiada odniesieniu w Raporcie ESG do każdego wybranego wskaźnika, który był objęty zakresem niezależnej
opinii. Definicje i odniesienia do wybranych wskaźników na odpowiedniej stronie Raportu ESG przedstawiono powyżej.
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• Całkowite zużycie wody w hotelu (ENV10A): całkowita ilość zużytej wody, niezależnie od
sposobu jej wykorzystania (gotowanie, podlewanie terenów zielonych itp.) w m3 — Obwód:
Wybór hoteli objętych PROTOKOŁEM AccorInvest [str. 21].
Należy zaznaczyć, że Kryteria nie są zawarte w przepisach prawa, ani nie zostały wydane
przez uprawnione lub uznane organy eksperckie, które stosują przejrzystą procedurę. Są one
przeznaczone wyłącznie do użytku określonych użytkowników raportu, a mianowicie Rady
Dyrektorów AccorInvest Group S.A. i AccorInvest S.A. („Zlecający”) oraz interesariuszy
AccorInvest S.A. („Zamierzeni użytkownicy”).
Usługa atestacyjna o ograniczonym zakresie jest niższym poziomem pewności i nie stanowi
gwarancji, że usługa atestacyjna przeprowadzona zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Usług Atestacyjnych (ISAE) zawsze wykryje istotne zniekształcenie w momencie jego
wystąpienia.
Dokładność i kompletność informacji ujawnionych w Raporcie podlega nieodłącznym
ograniczeniom wynikającym z ich charakteru oraz metod ustalania, obliczania lub
szacowania takich informacji. Nasz raport z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej
o ograniczonym zakresie należy zatem czytać w powiązaniu z PROTOKOŁEM AccorInvest, jak
również z definicjami i podstawami raportowania wskaźników stosowanymi przez Spółkę,
opisanymi w Raporcie, który jest dostępny wyłącznie na stronie internetowej
https://d1550xk4f2usak.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/04/18120717/ReportingProtocole-AccorInvest_2022.pdf.
OBOWIĄZKI STRONY ZAMAWIAJĄCEJ
Za przygotowanie raportu ESG oraz za zawarte w nim informacje i stwierdzenia zgodnie
z PROTOKOŁEM AccorInvest odpowiada Strona zlecająca. Zarząd jest odpowiedzialny za
określenie celów zrównoważonego rozwoju Spółki oraz za ustanowienie i utrzymanie
odpowiednich systemów zarządzania wynikami i kontroli wewnętrznej, na podstawie których
uzyskuje się informacje zawarte w raporcie.
OBOWIĄZKI REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Nasza usługa została przeprowadzona zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług
Atestacyjnych 3000 (Zmienionym), mającym zastosowanie do usług atestacyjnych innych niż
badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych (ISAE 3000 (Zmieniony)),
ustanowionym przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług
Atestacyjnych („IAASB”). Zgodnie z tym standardem zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy
nasze badanie w celu uzyskania usługi atestacyjnej o ograniczonym zakresie co do
przedmiotu badania.
Stosowaliśmy Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1, Kontrolę jakości dla firm
wykonujących badania i przeglądy historycznych informacji finansowych oraz inne zlecenia
usług atestacyjnych i pokrewnych („ISQC1”), przyjęty dla zawodu biegłego rewidenta w
Luksemburgu przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) i w związku z tym utrzymujemy kompleksowy system kontroli jakości
obejmujący udokumentowane zasady i procedury dotyczące zgodności z wymogami
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etycznymi, standardami
i regulacyjnymi.

zawodowymi

oraz

obowiązującymi

wymogami

prawnymi

Przestrzegaliśmy stosownych wymogów dotyczących niezależności oraz innych wymogów
etycznych zawartych w Międzynarodowym Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych, w tym
Międzynarodowych Standardów Niezależności, wydanym przez Radę Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych (Kodeks IESBA), przyjętym dla zawodu biegłego
rewidenta w Luksemburgu przez „Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(„Kodeks”). Kodeks opiera się na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu,
kompetencji zawodowych, należytej staranności, poufności i profesjonalnego zachowania.

RAPORT NIEZALEŻNEJ OSOBY TRZECIEJ NA TEMAT SKONSOLIDOWANYCH
ŚRODOWISKOWYCH KPI, WYMIENIONYCH Z „*” W RAPORCIE ESG

Deloitte
PODSUMOWANIE WYKONANYCH PRAC
W ramach procedur poświadczających wykonaliśmy następujące prace:
• Ocena adekwatności zasad zawartych w PROTOKOLE AccorInvest;
• Rozmowy z kierownictwem, zespołem ds. zrównoważonego rozwoju, właścicielami danych
oraz osobami odpowiedzialnymi za działalność operacyjną w biurze;
• Ocena adekwatności kryteriów sprawozdawczości i ich spójnego stosowania;
• Przeprowadzenie procedur analitycznych w celu sprawdzenia poprawności konsolidacji
zebranych danych oraz ich spójności;
• Przeprowadzanie badań szczegółów z wykorzystaniem technik próbkowania opartych na
profesjonalnym osądzie;
• Ocena ogólnej spójności informacji jakościowych i ilościowych zawartych w Raporcie ESG
w odniesieniu do wskaźników w oparciu o PROTOKÓŁ AccorInvest.
W ramach usługi atestacyjnej o ograniczonym zakresie wdrożone procedury różnią się pod
względem charakteru i czasu trwania oraz mają mniejszy zakres niż w przypadku usługi
atestacyjnej o wystarczającym zakresie. W związku z tym poziom pewności uzyskany
w ramach usługi atestacyjnej o ograniczonym zakresie jest znacznie niższy niż poziom
pewności, który uzyskalibyśmy, gdybyśmy przeprowadzili usługę poświadczającą
o wystarczającym zakresie.
Wykonane procedury nie stanowią badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rewizji Finansowej przyjętymi w Luksemburgu przez „Commission de Surveillance du Secteur
Financier”, ani badania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej Spółki, ani badania
zgodności z przepisami prawa, rozporządzeniami lub innymi kwestiami.
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W związku z tym, nasze procedury nie prowadzą do wyrażenia opinii lub innej formy
zapewnienia o systemach kontroli wewnętrznej Spółki lub jej zgodności z przepisami prawa,
rozporządzeniami lub innymi kwestiami.
Dlatego też atestację uzyskaną w drodze naszym procedur należy rozpatrywać w świetle tych
ograniczeń dotyczących charakteru i zakresu przeprowadzonych procedur gromadzenia
dowodów.
Jesteśmy przekonani, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę do sformułowania wniosku dotyczącego atestacji o ograniczonym
zakresie.

PODSUMOWANIE
W oparciu o nasze procedury i uzyskane dowody nie zwróciło naszej uwagi nic, co kazałoby
nam sądzić, że wskaźniki oznaczone „*” w Raporcie ESG Spółki za rok zakończony 31 grudnia
2021 r. nie zostały przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, w oparciu
o PROTOKÓŁ AccorInvest.
W imieniu Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé
Marco Crosetto, Réviseur d’entreprises agréé
Partner
30 maja 2022 r.

Ja, Dorota Partyka, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy
przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/109/20,
niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi elektronicznym
dokumentem w języku angielskim.
Numer w repertorium: 359/2022
Warszawa, 1 lipca 2022 r.
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