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Różnorodność w Grupie Accor, 
świadome i trwałe podejście

Poza wielością miejsc pochodzenia, kultur i narodowości, które każdego

dnia stykają się ze sobą w naszych hotelach i strukturach organizacyjnych

we wszystkich krajach świata, poza ciągłą wymianą nowatorskich

pomysłów, różnorodność w Grupie Accor ma głębsze znaczenie –

zarazem etyczne i społeczne.

Głęboko zakorzeniona w naszej historii różnorodność opiera się na

fundamentalnej zasadzie: traktować ludzi – niezależnie od tego, jak bardzo

się od nas różnią – jedynie według kryterium ich kompetencji

zawodowych.

Wartości Grupy Accor, które ją ożywiają, a na pierwszym miejscu należy

tu wymienić szacunek, oraz nasze świadome i trwałe podejście do

różnorodności w codziennym postępowaniu konkretyzują się w postaci

ważnych zobowiązań, znajdujących się w samym sercu naszej polityki w

zakresie zasobów ludzkich i stosunku do środowiska.

To właśnie te zobowiązania umieściliśmy w Międzynarodowej karcie

różnorodności Grupy, przy czym postawiliśmy sobie za cel, aby były one

przestrzegane we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni, poprzez

integrowanie historii i dziedzictwa każdego człowieka oraz wspieranie

każdego działania idącego w tym kierunku, w oparciu o wzajemne

zaufanie.

Jako stałe źródło wzajemnego wzbogacania się, dynamiki społecznej i

handlowej, innowacyjności i zdolności adaptacji do zmian, różnorodność

stanowi jeden z kluczy do naszego powodzenia w przyszłości.

We wszystkich swoich zachowaniach musimy być Ambasadorami tejże

różnorodności w naszych relacjach między sobą, a także w stosunku do

wszystkich naszych klientów i partnerów.

Denis Hennequin

Prezes Dyrektor Generalny
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Nasze zobowiązania 
na rzecz różnorodności

Każdemu dajemy równe szanse uwzględniając jego kompetencje na
wszystkich etapach życia zawodowego (rekrutacja, szkolenie, zarządzanie
karierą...).

 Selekcja kandydatów na etapie rekrutacji jest skoncentrowana na ich
kompetencjach i dopasowaniu do oferowanego stanowiska.

 Celem zróżnicowania źródeł rekrutacji utrzymujemy bliskie kontakty z
krajowymi instytucjami zajmującymi się oświatą, szkoleniami i
zatrudnieniem, a także ze szkołami zawodowymi, policealnymi i wyższymi.

 Prowadzimy aktywne działania na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych
oraz utrzymania przez nie miejsc pracy w Grupie, a także czuwamy nad
stosowaniem powyższej zasady z uwzględnieniem krajowych przepisów w
tym zakresie.

 W przypadku wszystkich pracowników posiadających takie same
kompetencje zawodowe, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, naszym celem jest
przestrzeganie zasady równego dostępu do szkoleń, równego
wynagrodzenia i równych możliwości rozwoju kariery.

Walczymy z wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na pochodzenie
etniczne, społeczne lub kulturowe, ze względu na płeć, wiek, cechy fizyczne,
niepełnosprawność, przekonania religijne, język, sytuację rodzinną,
działalność związkową, orientację seksualną i wszelkie inne nieuzasadnione
kryteria.

 Jeśli w ramach Grupy okaże się, że jakikolwiek pracownik podlega
dyskryminacji, należy natychmiast położyć temu kres.

 Otoczenie każdego pracownika powinno sprzyjać tolerancji, otwarciu i
dobremu samopoczuciu.

 Nękanie, zarówno fizyczne, psychiczne, jak i seksualne, stanowi
niedopuszczalną w ramach Grupy formę dyskryminacji.

 Każdy pracownik będący cudzoziemcem powinien szanować kulturę danego
kraju i swoich współpracowników, a także powinien uczestniczyć w rozwoju
lokalnym

Staramy się, aby wyższa kadra kierownicza w każdym kraju, w którym
jesteśmy obecni, przy wsparciu ze strony zespołów ds. zasobów ludzkich,
opracowywały właściwe diagnozy dotyczące różnorodności.

 Diagnoza dotycząca różnorodności jest opracowywana w oparciu o analizę
wewnętrznych badań opinii i/lub danych ilościowych i/lub jakościowych.

 W odniesieniu do różnorodności wszyscy używamy tego samego
słownictwa.

 Każdy kraj opracowuje własny zestaw wskaźników w zakresie
różnorodności w celu oceny wpływu podejmowanych działań i identyfikacji
spraw, które nadal pozostają do załatwienia.
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Nasze zobowiązania 
na rzecz różnorodności

Zobowiązujemy się do zaproponowania każdemu menedżerowi szkolenia
wewnętrznego bądź dostarczenia informacji na temat różnorodności z
uwzględnieniem lokalnych realiów oraz w oparciu o dostępne narzędzia
szkoleniowe.

 Sieć Akademii Accor stanowi priorytetowe miejsce przekazywania informacji
na temat różnorodności poprzez moduł szkoleniowy dedykowany tej
tematyce.

 Uświadomienie obowiązujących w Grupie Accor zasad różnorodności to
element procesu integracji nowych pracowników.

Za pomocą narzędzi komunikacji wewnętrznej informujemy pracowników i
partnerów we wszystkich krajach o naszej polityce w zakresie różnorodności
oraz o działaniach, jakie podejmujemy w ramach Grupy.

 Informacje na temat Międzynarodowej karty różnorodności Grupy oraz
prowadzonych w ramach Grupy działań na rzecz różnorodności są dostępne
na stronie intranetowej Grupy Accor.

 W krajach, w których jesteśmy obecni, podejmujemy dialog na temat
różnorodności z lokalnymi partnerami społecznymi.

Jesteśmy Ambasadorami różnorodności wobec naszych klientów i tego
samego wymagamy od naszych partnerów (dostawców, właścicieli obiektów
hotelowych, inwestorów...), w ramach dążenia do podobnego rozumienia
etyki.

 Brak dyskryminacji stanowi jedną z kluczowych zasad Karty Zakupów i
Zrównoważonego Rozwoju Grupy.

Raz w roku, w ramach globalnego raportu na temat różnorodności, zdajemy
sprawozdanie Komitetowi Wykonawczemu z prowadzonych w łonie Grupy
działań na rzecz różnorodności, a także wysłuchujemy jego sugestii i zaleceń
dotyczących kierunków dalszego postępowania.

 Komitet Wykonawczy traktuje różnorodność jako strategiczne podejście
prowadzone na najwyższych szczeblach kierowniczych.

 W każdym kraju Komitet sprawdza, czy polityka na rzecz różnorodności jest
faktycznie wdrażana, a zobowiązania wynikające z Międzynarodowej karty
różnorodności Grupy są przestrzegane.

 Komitet stanowi instancję, do której pracownicy, w przypadku zetknięcia się
z nieprzestrzeganiem zobowiązań wynikających z Międzynarodowej karty
różnorodności Grupy, mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora
odpowiedzialnego za sprawy dotyczące różnorodności.
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