Zrównoważony rozwój

Informacja prasowa

Zespół Formuły 1 Mercedes-AMG Petronas inicjuje
program Accelerate 25 na rzecz zwiększenia
różnorodności i integracji
Zespół Mercedes-AMG Petronas Formula One Team z dumą ogłasza
Accelerate 25 – pięcioletni program, którego celem jest sformalizowanie
wizji zespołu bardziej zróżnicowanego i inkluzywnego. Wprowadzając
w tym sezonie czarne malowanie, ekipa podjęła zobowiązanie, by
promować większą różnorodność i silniejszą integrację – zarówno
w samym zespole, jak i w całej Formule 1. W ciągu ostatnich miesięcy
w ekipie przeprowadzono liczne badania i prace nad pogłębieniem
naszego zrozumienia w tym aspekcie oraz rozwojem naszej kultury
i odpowiednich praktyk.
Rok 2020 był historycznym rokiem dla zespołu nie tylko na torze, ale także
pod względem naszych wartości i ambicji. Jesteśmy przekonani, że bardziej
zróżnicowany i inkluzywny zespół będzie nie tylko szybszy, ale i zainspiruje
innych do wyznaczania ambitnych celów w tym obszarze. Dzięki Accelerate
25 chcemy dążyć do nieustannego podnoszenia naszych standardów
przyjmowania zawodników; początkowy cel zakłada, by do końca 2025 r.
co najmniej 25% wszystkich nowych zawodników startujących w barwach
naszej ekipy pochodziło z niedostatecznie reprezentowanych grup.
Aby lepiej rozumieć się jako członkowie zespołu, w swoich wartościach
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Rozpoczęliśmy również nasz program edukacyjny. Około 200 rekruterów
w ekipie ukończyło szkolenie z nieświadomych uprzedzeń, a 150 menedżerów
przeszło szkolenie z zakresu różnorodności i integracji; do końca roku
ukończą je wszyscy nasi menedżerowie. Do czerwca 2021 r. każdy pracownik
weźmie udział w szkoleniu na temat różnorodności i integracji. Dla
zatrudnionych z niedostatecznie reprezentowanych grup powstanie forum
poświęcone tej tematyce – z myślą o dzieleniu się wzorcami zachowań oraz
pomysłami na przyspieszenie zmian.
EW Group – zewnętrzna firma wyspecjalizowana w zakresie różnorodności
i integracji w miejscu pracy – przeprowadziła dogłębną analizę naszych
procesów rekrutacji i rozwoju. Powstały już plany działań mające na celu
dotarcie do niedostatecznie reprezentowanych grup poprzez mentoring,
wzbogacanie doświadczenia zawodowego, sponsoring i ukierunkowaną
reklamę. Zespół współpracuje również z Association for Black and Minority
Ethnic Engineers (AFBE-UK, z ang. stowarzyszenie na rzecz inżynierów
ciemnoskórych i pochodzących z mniejszości etnicznych), którego bogate
doświadczenie w pracy z organizacjami i inżynierami pomoże nam
w zwiększeniu różnorodności talentów w naszym zespole.
Wiemy, że przeprowadzenie realnej zmiany to długoterminowe zobowiązanie
– i że zaczyna się od edukacji utalentowanych młodych ludzi, którzy
w przyszłości staną się naszymi kolegami z pracy. By zachęcać i wspierać
uczniów z niedostatecznie reprezentowanych środowisk aspirujących do
świata Formuły 1, zaczęliśmy tworzyć ukierunkowane inicjatywy edukacyjne.
W ubiegłym miesiącu ruszył projekt Mulberry STEM Academy – partnerstwo
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pomiędzy naszym zespołem a Mulberry Schools Trust. To pięcioletni program
zapewniający młodym ludziom z Trust i nie tylko dostęp do inspirujących
wzorów do naśladowania oraz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z myślą
o rozwijaniu pasji do przedmiotów STEM (akronim, który powstał od
pierwszych liter słów w języku angielskim: nauki, technologii, inżynierii
i matematyki).
Z przyjemnością ogłaszamy również zbliżające się partnerstwo ze Stemettes –
organizacją społeczną, która zajmuje się inspiracją kolejnego pokolenia
dziewcząt, młodych kobiet i młodych ludzi niebinarnych w dziedzinach STEM.
Chcemy, by zmiany, do których dążymy w zespole Formuły 1 Mercedes-AMG
Petronas, znalazły odzwierciedlenie w naszym sporcie i jesteśmy dumni,
że możemy wspólnie pracować nad tym z kluczowymi interesariuszami
Formuły 1. Zarówno FIA, poprzez kampanię #PurposeDriven, jak i Formuła 1,
poprzez swoje działania #WeRaceAsOne, rozpoczęły w tym sezonie
kampanie na rzecz zwiększenia atrakcyjności oraz dostępności Formuły 1.
W tym roku siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton wspólnie z Królewską
Akademią Inżynierii założył Komisję Hamiltona. Jej celem jest identyfikacja
kluczowych barier w rekrutacji i rozwoju osób ciemnoskórych w brytyjskim
sporcie
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przezwyciężania tych ograniczeń. Komisja będzie głównym źródłem inspiracji,
wiedzy i wsparcia także dla naszego zespołu. Doktor Nike Folayan MBE,
przewodniczący
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współzałożycielka Stemettes, zostali nowymi komisarzami w zarządzie Komisji
Hamiltona.
Toto Wolff, dyrektor generalny i szef zespołu Formuły 1 Mercedes-AMG
Petronas, powiedział: „Przed rozpoczęciem tego sezonu Formuły 1
zobowiązaliśmy się do wykorzystania naszej globalnej platformy, aby zmieniać
świat wokół nas. Chcemy to robić za sprawą starannie przemyślanego
programu różnorodności i integracji. Nasze dziedzictwo poza torem jest dla
zespołu tak samo ważne jak sukces, jaki osiągnęliśmy dzięki naszym
zwycięstwom. Mamy prawdziwą okazję do wprowadzenia zmian, których
wszyscy oczekujemy – poprzez wzmocnienie integracyjnej i zróżnicowanej
kultury w naszym zespole oraz wykorzystanie naszej platformy, by przenieść
to myślenie poza naszą fabrykę. Jestem dumny z pracy, którą wykonaliśmy
w ciągu ostatnich kilku miesięcy, aby dogłębnie przyjrzeć się naszym
praktykom, ocenić słabości i opracować długoterminowy plan działań, a także
zidentyfikować korzyści, jakie płyną z większego zróżnicowania. Taka jest
wizja wyrażona w naszym nowym programie Accelerate 25”.
Paul Mills, szef ds. zasobów ludzkich w zespole Formuły 1 Mercedes-AMG
Petronas: „Zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia zmiany i traktujemy
Accelerate 25 jako jej początek. Większe zróżnicowanie naszego zespołu nie
jest czymś, co da się osiągnąć z dnia na dzień. Uczymy się i podejmujemy
ukierunkowane działania, które naszym zdaniem mogą coś zmienić. Wsparcie
organizacji takich jak Mulberry Schools Trust, Association for Black and
Minority Ethnic Engineers oraz Stemettes będzie cenne w poszerzaniu
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naszych perspektyw i pomoże nam dotrzeć do talentów, które nie są
dostatecznie reprezentowane w naszym sporcie”.
Lewis Hamilton dodał: „Dla wszystkich to był bardzo trudny rok, ale jestem
niesamowicie dumny z mojego zespołu. Piszemy historię nie tylko na torze –
razem dążymy do zmian poza torem i pracujemy nad tym, by nasza ekipa
i nasz sport były bardziej zróżnicowane. W tym roku zrobiliśmy już ważne
postępy, ale wciąż mamy przed sobą długą drogę. Wiem, że Accelerate 25 da
nam podstawy do przeprowadzenia bardziej znaczących zmian. Naprawdę
wierzę, że będzie to miało wymierny i długotrwały wpływ na oblicze sportu
w oczach przyszłych pokoleń”.
Kontakt dla mediów:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
Mercedes-Benz AG w skrócie
Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność biznesową Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans,
zatrudniając na całym świecie ponad 173 000 pracowników. Prezesem Zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola
Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych oraz
usług. Ponadto, dzięki swoim pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie łączności,
zautomatyzowanej jazdy oraz alternatywnych układów napędowych. Gama produktów obejmuje markę
Mercedes-Benz wraz z submarkami Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me, a także markę smart
oraz markę produktowo-technologiczną w segmencie elektromobilności – EQ. Mercedes-Benz AG jest jednym z
największych producentów osobowych aut premium. W 2019 r. sprzedał blisko 2,4 miliona samochodów
osobowych i ponad 438 tysięcy pojazdów dostawczych. W swoich dwóch segmentach biznesowych stale rozwija
światową sieć produkcyjną, liczącą ponad 40 zakładów na czterech kontynentach, a jednocześnie przygotowuje
się do spełnienia wymogów w zakresie elektromobilności. W tym samym czasie, na trzech kontynentach, firma
buduje globalną sieć produkcji akumulatorów. Decydującą rolę w obu segmentach odgrywają działania
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zrównoważone. Dla Mercedes-Benz AG zrównoważony rozwój oznacza generowanie wartości trwałej dla
wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych oraz całego
społeczeństwa. Podstawę stanowi tu zrównoważona strategia biznesowa Daimlera, w ramach której firma bierze
odpowiedzialność za ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności biznesowej z
uwzględnieniem całego łańcucha wartości.
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