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óżnorodność jest
fundamentalną wartością
współczesnego społeczeństwa.
Polityka równego traktowania
i zarządzanie różnorodnością przynosi
wymierne korzyści i wpływa na rozwój
oraz innowacyjność organizacji. Mając na
uwadze poszanowanie dla różnorodnego,
wielokulturowego społeczeństwa oraz
kładąc szczególny nacisk na politykę
równego traktowania ze względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia,
rasę, narodowość, pochodzenie
etniczne, religię, wyznanie,
bezwyznaniowość, przekonanie
polityczne, przynależność związkową,
orientację psychoseksualną, tożsamość
płciową, status rodzinny, styl życia,
formę, zakres i podstawę zatrudnienia,
pozostałe typy współpracy oraz inne
przesłanki narażające na zachowania
dyskryminacyjne nasza organizacja
zobowiązuje się do wdrażania
zasad zarządzania różnorodnością
i polityki równego traktowania oraz
ich promowania i upowszechniania
wśród wszystkich interesariuszy
organizacji. Mając na uwadze powyższe,
zobowiązujemy się do:

— tworzenia atmosfery i kultury
organizacyjnej, która zapewnia
szacunek dla różnorodności, poprzez
włączanie zarządzania różnorodnością,
kwestii zarządzania wiekiem
i równości płci do polityk i procedur
stosowanych w naszej organizacji;
— wprowadzenia instytucjonalnych,
wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań
w celu rozwoju polityki równego
traktowania, w tym wskazania
osoby lub zespołu koordynującego
przeciwdziałanie dyskryminacji
i mobbingowi w miejscu pracy;
— wypracowania i wdrożenia polityki
równego traktowania i zarządzania
różnorodnością w miejscu pracy,
ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów: rekrutacji, dostępu
do szkoleń i awansów, wynagrodzeń,
godzenia obowiązków zawodowych
z życiem prywatnym i rodzinnym,
ochrony przed mobbingiem oraz
ochrony przed nieuzasadnionym
zwolnieniem;
— wprowadzenia monitoringu
antydyskryminacyjnego oraz
antymobbingowego, a także cyklicznej

edukacji na temat przeciwdziałania
dyskryminacji i mobbingowi,
w celu podnoszenia świadomości
i wiedzy na ten temat poprzez
szkolenia, warsztaty i działania
skierowane odpowiednio do
wszystkich osób zatrudnionych,
w tym w szczególności do kadry
zarządzającej;
— prowadzenia dialogu z osobami
zatrudnionymi na temat przyjętej
polityki zarządzania różnorodnością
oraz informowania interesariuszy
organizacji – w szczególności osób
zatrudnionych, ale także klientów/
ek, współpracowników/ek, partnerów
biznesowych, akcjonariuszy,
dostawców i podwykonawców –
o stosowaniu modelu zarządzania
różnorodnością oraz rezultatach
takiego podejścia;
— corocznego raportowania na temat
podjętych działań i ich praktycznych
rezultatów;
— promowania i upowszechniania
zarządzania różnorodnością w Polsce.

