POLITYKA
RÓŻNORODNOŚCI
ORBIS
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Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych
wartości – pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności,
zaufania

i

szacunku,

a

także

osiągania

naszych

celów

biznesowych

i budowania silniejszej Grupy Hotelowej Orbis.
Sukces na coraz bardziej wymagającym, globalnym rynku, może być osiągnięty, jeśli
będziemy atrakcyjnym pracodawcą dla utalentowanych ludzi, a nasi pracownicy będą
odzwierciedlać różnorodność naszych hotelowych gości.
Celem „Polityki Różnorodności Orbis” jest propagowanie równości w miejscu pracy
i zapobieganie dyskryminacji, tak by każdy pracownik miał nieograniczoną możliwość
rozwoju zawodowego w ramach Grupy Orbis.
Orbis zapewnia, że polityka zarządzania firmą, jej systemami, procesami
i narzędziami nie jest źródłem dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju, a jej celem jest
propagowanie różnorodności płci, wykształcenia, wieku, doświadczenia zawodowego
i sposobu myślenia.
Różnorodność nas charakteryzuje i wzbogaca. Jesteśmy ambasadorami idei jej
poszanowania, potwierdzamy to każdego dnia i w każdej sytuacji, realizując nasze cele i
zadania.

Gilles Clavie, Prezes i dyrektor operacyjny Orbis SA
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1.

ELIMINOWANIE WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Zobowiązujemy się do eliminowania wszelkich form dyskryminacji, zarówno
ze względu na: pochodzenie etniczne, społeczne czy kulturowe, płeć, wiek,
cechy fizyczne lub niepełnosprawność, przekonania religijne, orientację
seksualną, status rodzinny, działalność w związkach zawodowych, czy inne
postawy niedozwolone na mocy przepisów prawa.
W naszych działaniach odwołujemy się do fundamentalnych zasad niedyskryminacji,
zwłaszcza zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Znajomość i poszanowanie prawa sąpodstawą naszych działań. Bierzemy pełną
odpowiedzialność za podejmowane przez nas działania w związku z jakimikolwiek
ewentualnymi karami, które mogłyby zostać wymierzone, jak również zachęcamy
wszystkich naszych pracowników do oceny konsekwencji swoich działań.
Tworzymy środowisko pracy, w którym każdy pracownik może współpracować w
warunkach tolerancji, otwartości i szacunku dla innych. Indywidualne podejście do
każdego pracownika pomaga naszej organizacji w adaptowaniu różnych profili osobowych,
co pozytywnie wpływa na osiągane przez nas wyniki ekonomiczne i cele społeczne.

2.

SZANSE DLA WSZYSTKICH

Naszym celem jest przyciąganie, rozwijanie i wspieranie wszystkich
utalentowanych pracowników w oparciu o zasadę sprawiedliwości.
Jednym z priorytetów Grupy jest zapewnienie równych szans pracownikom o takich
samych

kwalifikacjach

zawodowych, w

szczególności

kobietom i

mężczyznom,

we wszystkich obszarach pracy i na wszystkich etapach ich życia zawodowego, począwszy
od rekrutacji, poprzez szkolenie, wynagrodzenie, mobilność geograficzną, aż po rozwój
kariery.
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3.

SZKOLENIA

I

ZWIĘKSZANIE

ŚWIADOMOŚCI

PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE RÓŻNORODNOŚCI
Dążymy do udostępnienia pracownikom Grupy niezbędnych narzędzi i
zasobów przybliżających im zagadnienia dotyczące różnorodności.
Każde szkolenie dla kadry kierowniczej w ramach Akademii AccorHotels zawiera moduł
poświęcony różnorodności. Naszym celem jest podnoszenie świadomości kadry
zarządzającej w zakresie zwalczania dyskryminacji i stereotypów. Ponadto wszyscy nasi
pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym poświęconym różnorodności,
dostępnym w intranecie Grupy.

4.

INFORMOWANIE

PODEJMUJEMY

O
W

DZIAŁANIACH,
CELU

KTÓRE

PROPAGOWANIA

RÓŻNORODNOŚCI
Informujemy

naszych

pracowników

oraz

inne

osoby,

z

którymi

współpracujemy, o działaniach podejmowanych przez Grupę w celu
propagowania różnorodności oraz udzielamy wskazówek, w jaki sposób
działania te można realizować w praktyce.
Do promowania różnorodności zarówno wewnątrz jak na zewnątrz Grupy wykorzystujemy
„Politykę Różnorodności Orbis”, intranet, roczne raporty Spółki, a także stronę
internetową i firmowe broszury informacyjne.
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5.

DZIELENIE SIĘ NASZYMI ZOBOWIĄZANIAMI

Jako ambasador różnorodności dążymy do realizacji zobowiązań i wymagań
wynikających z „Polityki Różnorodności Orbis” przez naszych partnerów
handlowych, w szczególności przez dostawców.
Od wszystkich naszych dostawców, podwykonawców lub usługodawców wymagamy
podpisania dokumentu „Polityka Zakupów Grupy Orbis” oraz stosowania określonych w
niej zasad dotyczących niedyskryminacji.

6.

ODZWIERCIEDLENIE RÓŻNORODNOŚCI W NASZEJ

OFERCIE PRODUKTÓW I USŁUG

Szanujemy różnorodność naszych gości i dokładamy wszelkich starań, aby ją
uwzględnić, dostosowując nasze produkty i usługi do ich potrzeb. Kluczowym
elementem jest poświęcanie uwagi kobietom.
Nasze hotele wzbogacają ofertę pobytu dla kobiet o szereg usług mających na celu
zaspokojenie ich potrzeb. Przygotowaliśmy różne propozycje począwszy od specjalnie
zaaranżowanego pokoju i dostępnych w nim udogodnień, aż po ofertę gastronomiczną.
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7.

OCENA

NASZYCH

INICJATYW

I

DYSKUSJA

O

RÓŻNORODNOŚCI
Zachęcamy do debaty i oceny wpływu działań podejmowanych na rzecz
różnorodności przez kadry kierownicze w różnych krajach, w których
prowadzimy działalność.
Badamy zaangażowanie naszych pracowników i mierzymy wpływ działań podejmowanych
na rzecz różnorodności.
Udostępniamy

pracownikom

informator

dotyczący

zagadnień

związanych

z

różnorodnością (Diversity Glossary), aby ułatwić dialog o równouprawnieniu w oparciu o
powszechne słownictwo z tego obszaru.

8.

SKUTECZNE

ZARZĄDZANIE

I

MONITOROWANIE

STRATEGII
Dążymy do tego, by różnorodność stała się elementem strategii przyjętej na
najwyższym szczeblu kierowniczym, z silnym wsparciem ze strony organów
nadzorujących Spółkę.
Zarząd Spółki odpowiada za realizację „Polityki Różnorodności Orbis” oraz zapewnia
zgodność z zawartymi w niej zobowiązaniami.
Utworzenie w 2014 roku Komitetu Etyki i CSR pokazuje rosnące znaczenie strategii
zrównoważonego rozwoju w ramach Grupy. Komisja Etyki i CSR raportuje bezpośrednio
do Zarządu i Rady Nadzorczej, jej zadaniem jest monitorowanie, dyskusja i przedstawianie
rekomendacji dotyczącej działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w Spółce.
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