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Polityka BHP Grupy UNIMOT

Grupa UNIMOT realizuje aktywności biznesowe z dużym naciskiem na dbałość o bezpieczeństwo
i higienę pracy. Jednocześnie, podejmuje działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków
przy pracy – przede wszystkim poprzez zmniejszenie ekspozycji na ryzyko ich wystąpienia.
Niniejsza Polityka realizowana jest poprzez:
▪

regularne prowadzenie zindywidualizowanych szkoleń w zakresie BHP,

▪

uzupełnianie szkoleń BHP o nowe czynniki ryzyka (np. czynniki biologiczne o charakterze
epidemicznym), ze szczególnym uwzględnieniem aktualności i praktyczności omawianych
zagadnień,

▪

tworzenie i uzupełnianie instrukcji BHP dla istniejących i przyszłych stanowisk pracy,

▪

identyfikację i oceny ryzyka poszczególnych stanowisk pracy, w tym w szczególności nowych
stanowisk, które mogą pojawiać się np. w wyniku powoływania do życia lub przejmowania
nowych podmiotów gospodarczych,

▪

podejmowanie działań mających na celu lepsze i pełniejsze opisanie oraz przeciwdziałanie
potencjalnym zagrożeniom,

▪

stworzenie i wdrożenie jednolitej procedury przepływu informacji w przypadku wystąpienia
wypadku, zidentyfikowania sytuacji potencjalnie wypadkowej lub podejrzenia istnienia
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, analizę tego typu zdarzeń w celu aktualizacji wiedzy
o potencjalnych zagrożeniach,

▪

bieżące aktualizacje informacji o dostępnych na rynku rozwiązaniach technicznych mogących
ograniczyć ryzyka występujące na stanowiskach pracy w spółkach Grupy UNIMOT,

▪

dążenie do angażowania pracowników w działania mające na celu doskonalenie rozwiązań
w zakresie BHP, prowadzenie działań uświadamiających i edukacyjnych, ukierunkowanych
na postawę, krytyczną analizę zachowań własnych, unikanie rutyny, uwrażliwienie na
konieczność zgłaszania zagrożeń i zauważonych nieprawidłowości,

▪

ograniczanie skutków potencjalnych wypadków poprzez finansowanie, w miarę bieżących
możliwości budżetowych, nieobligatoryjnych szkoleń dla wybranych pracowników z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej, a w dalszej kolejności z zakresu działań
przeciwpożarowych,

▪

dążenie do zobowiązywania dostawców i podwykonawców do szczególnego poszanowania
kwestii BHP,

▪

promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie pracowników do aktywności fizycznej oraz
regularnych badań profilaktycznych.

Polityka BHP wspiera następujące cele zawarte w Strategii ESG: zwiększenie bezpieczeństwa,
zaangażowania i kwalifikacji pracowników oraz propagowanie zdrowego stylu życia (cel III) oraz
zarządzanie Grupą UNIMOT na rzecz zrównoważonego rozwoju (cel V), a także bezpośrednio
zadania, przez które cele strategiczne są realizowane (6, 8, 11, 12 wymienione w Strategii ESG).
Niniejsza Polityka BHP Grupy UNIMOT została przyjęta przez Zarząd UNIMOT S.A. i obowiązuje
w spółce UNIMOT S.A. oraz wszystkich pozostałych spółkach z Grupy UNIMOT. Polityka jest
ogólnodostępna, a Grupa dokłada wszelkich starań w celu zaznajomienia z nią odpowiednich
interesariuszy.
Zarząd UNIMOT S.A. deklaruje wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki oraz
zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do realizacji określonych w niej celów i działań.

