
 

 
 

GLOBALNA POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I INKLUZYJNOŚCI 

 

ZAANGAŻOWANIE GRUPY PIRELLI 

Grupa Pirelli (dalej zwana „Pirelli”) zawsze była zdecydowana szanować Równe możliwości w 

środowisku pracy, które to zaangażowanie już w 2006 roku zostało wyraźnie podkreślone w 

„Deklaracji Grupy w zakresie równych możliwości”, która z czasem została zastąpiona niniejszą 

polityką. 

Firma Pirelli jest aktywnie zaangażowana w promowanie wartości Różnorodności, równego 

traktowania i inkluzyjności (DE&I) i wzywa do ich aktywnego wsparcia cały personel oraz wszystkie 

osoby pracujące w imieniu i/lub na rachunek i/lub w interesie firmy, lub tych który mają inne relacje 

biznesowe lub współpracują z firmą (ogólnie zwanych „odbiorcami” niniejszego dokumentu) oraz 

wdrożenia zasad i  intencji zawartych w niniejszej polityce. 

Firma Pirelli działa w kontekście międzynarodowym, w którym osoby wyrażają wyjątkowe 

dziedzictwo różnorodności, którego waloryzacja jest jednocześnie przewagą konkurencyjną i 

możliwością zapewnienia wzrostu i wzbogacenia samej firmy, wierząc że większość innowacyjnych 

pomysłów oraz najlepszych rozwiązań pochodzi ze środowiska pracy, w którym osoby mogą 
wyrażać swoją unikalność. 

Firma Pirelli oferuje takie same możliwości w każdym aspekcie pracy, na etapach selekcji jak 

również przy podejmowaniu decyzji dotyczących wynagrodzeń, oceny zawodowej, przydziału 

obowiązków, szkolenia i postępu kariery.  

Decyzje te podejmowane są wyłącznie na podstawie umiejętności, doświadczenia i potencjału 

zawodowego wykazywanego przez osoby oraz osiągniętych wyników, bez jakiegokolwiek 

rozróżnienia opartego na płci, tożsamości i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, statusie 

małżeńskim, sytuacji rodzicielstwa lub udzielania opieki, przekonaniach religijnych, politycznych, 

przynależności do związków zawodowych lub innych opcjach, kolorze skóry, przeszłości 

społeczno-ekonomicznej i/lub kulturowej, pochodzeniu etnicznym, narodowości, wieku lub 

niepełnosprawności, zarówno psychicznej jak i fizycznej.  

Firma Pirelli zawsze była zaangażowana w zagwarantowanie środowiska pracy, w którym każda 

osoba jest traktowana i traktuje innych z godnością i szacunkiem, bez jakichkolwiek form 

molestowania, nadużywania lub psychologicznego i/lub fizycznego wymuszania, dyskryminacji 

osób lub grup przez inne osoby lub grupy, podejmując działania zapobiegawcze i interweniując w 

celu przerwania, jeśli dojdzie, do jakichkolwiek takich zachowań.  

Firma Pirelli zawsze wdrażała kulturę inkluzyjności która ceni indywidualność i poczucie 

przynależności do społeczności korporacyjnej, dialog, zaufanie i partycypację, które są uznawane z 

zasadnicze elementy dobrostanu organizacyjnego, przeciwstawiała się tworzeniu barier 

kulturowych i organizacyjnych ograniczających zaangażowanie i potencjał osób. 

Modele, procesy i programy zarzadzania zostały przygotowane tak, aby wspierać osoby, aby każdy 

miał takie same możliwości rozwoju do swoich najlepszych zdolności.  

Wdrożenie niniejszej Polityki wymaga aktywnego wsparcia pracowników Grupy, zgodnie z 

wewnętrznymi zaleceniami oraz udostępnianymi przez firmę Pirelli narzędziami, w celu 

zapewnienia, że: 

• decyzje dotyczące zatrudnienia i rozwoju osób są wolne od wszelkich form dyskryminacji;  

• wrażliwość i świadomość organizacji w zakresie problemów dotyczących różnorodności, 

równości szans i inkluzyjności powinna nadal być wysoka, także w zakresie zapobiegania 

potencjalnym nieświadomym uprzedzeniom; 



 
 

• utrzymywane jest inkluzyjne i pełne szacunku środowisko, zarówno w firmie Pirelli jak i w 

relacjach z zewnętrznymi interesariuszami, wolne od wszelkich form dyskryminacji i 

molestowania; 

• gwarantowana jest równość wynagrodzeń między płciami na równych zasadach opartych o 

kryteria merytoryczne, wszelkie różnice (jeśli są) są identyfikowane i stopniowo usuwane 

oraz istnieje transparentne raportowanie w tym zakresie; 

• podejmowana jest troska o motywację osób poprzez dialog, partycypację, usługi i inicjatywy 

wspomagające mentalny i fizyczny dobrostan oraz zapewniana jest równowaga między 

życiem prywatnym a zawodowym, przez przykładowo, umożliwianie elastycznego schematu 

pracy, rozpowszechnianie kultury współdzielenia odpowiedzialności w rodzinie, wdrażanie 

programów wspomagania zdrowia, zapewnianie wsparcia w rodzicielstwie.  

 

RAPORTOWANIE, POUFNOŚĆ, BRAK ODWETU I KONSEKWENCJE W PRZYPADKU 

NARUSZENIA 

Grupa Pirelli zachęca Odbiorców niniejszego dokumentu do raportowania w dobrej wierze, nawet 

anonimowo, wszelkich działań lub pominięć kogokolwiek działającego w firmie Pirelli, w związku z 

nią lub w jej imieniu, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszenia 

zasad zawartych w niniejszej Polityce. Polityka Grupy dotycząca sygnalistów, opublikowana na 

www.pirelli.com, w wielu językach, tworzy procedury przekazywania zgłoszeń, sposób zarządzania 

nimi oraz zasady gwarantowania poufności i braku odwetu. Jeśli zgłoszenie jest dobrze 

uzasadnione, firma Pirelli zastosuje sankcje przewidziane przez obowiązujący system prawa, 

kontraktowy lub dyscyplinarny.   

 

ZARZĄDZANIE  

Firma Pirelli powołała Kierownika ds. Różnorodności, Równych szans i Inkluzyjności, który działa 

we współpracy z różnymi działami firmy, zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności.    

Plany i wyniki w obszarze Różnorodności, Równych szans i Inkluzyjności są dyskutowane i 

zatwierdzane przez Komitet ds. Strategicznego zrównoważonego rozwoju, ciało którego 

przewodniczącym jest CEO, i są częścią Planów zrównoważonego rozwoju, a wyniki są 

prezentowane i dyskutowane przez odpowiedni Komitet Rady a następnie prezentowane, 

dyskutowane i zatwierdzane przez Radę dyrektorów. 

 

RAPORTOWANIE  

Firma Pirelli raportuje swoje postępy w zakresie Różnorodności, Równych szans i Inkluzyjności w 

Raporcie rocznym Grupy. 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ POLITYKA 

• KODEKS ETYKI i KODEKS POSTĘPOWANIA 

• GLOBALNA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA 

• POLITYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE HIGIENY PRACY, 

BEZPIECZEŃSTWA I PRAW ORAZ ŚRODOWISKA 

• OŚWIADCZENIE RADY DYREKTORÓW O RÓŻNORODNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI 

• POLITYKA DOTYCZĄCA SYGNALISTÓW - PROCEDURA ZGŁOSZEŃ 

 

 

Czerwiec 2022 r. 

WICEPREZES WYKONAWCZY I CEO 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/corporate-policy/diversity-and-independence-statement
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

