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Polityka zaangażowania społecznego Grupy UNIMOT

Grupa UNIMOT inwestuje w kapitał społeczny poprzez utrzymywanie dobrych relacji
ze społecznościami lokalnymi na terenie, gdzie prowadzi swoją działalność. Jednocześnie buduje
lokalne partnerstwa nastawione na rozwój i współpracę.
Bezpośrednie oddziaływanie Grupy UNIMOT na życie lokalnych społeczności jest niewielkie, ale
mimo wszystko jest to ważny temat. Grupa UNIMOT będzie dążyć do eliminowania potencjalnych
uciążliwości, przy jednoczesnym wspieraniu tych aspektów, które służą zarówno organizacji, jak i jej
otoczeniu. W szczególności Grupa UNIMOT:
•

w procesie podejmowania decyzji biznesowych, w interesie własnym, jak i otoczenia
społecznego, będzie brać pod uwagę społeczne konsekwencje tych decyzji, analizując
ewentualne oczekiwania i obawy społeczne, a gdyby zaszła taka potrzeba - konsultując
je z lokalnymi władzami,

•

w miarę możliwości budżetowych i potrzeb społeczności, Grupa UNIMOT w porozumieniu
z lokalnymi władzami lub organizacjami społecznymi będzie starała się wspierać proces
rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, preferując projekty i działania
długofalowe, dające długookresowe korzyści beneficjentom,

•

Grupa UNIMOT w miarę możliwości będzie włączać się, tak na poziomie lokalnym, jak
i krajowym, w istotną działalność społeczną, powiązaną z problemami i wyzwaniami bliskimi
branżom, w których działa Grupa UNIMOT, takie w przypadku których może zaangażować
nie tylko posiadane środki, ale także posiadane kompetencje biznesowe,

•

angażując się społecznie, Grupa UNIMOT będzie zwracać szczególną uwagę na działania,
których beneficjentami są mieszkańcy lokalnych społeczności, a w szczególności
mieszkańcy, którzy zawodowo związani są z Grupą UNIMOT lub, których członkowie rodzin
pracują na rzecz Grupy UNIMOT,

•

angażując się społecznie, Grupa UNIMOT będzie kierować się zasadą wiarygodności
i transparentności, w tym przekazywać środki wyłącznie wiarygodnym organizacjom
pozarządowym, które posiadają kompetencje do oceny i weryfikacji próśb o pomoc;
jednocześnie Grupa UNIMOT będzie unikać przekazywania wsparcia osobom prywatnym,

•

mając na uwadze ryzyko powstania konfliktu interesów czy podejrzeń o działania
o charakterze korupcyjnym, Grupa UNIMOT nie będzie bezpośrednio, ani pośrednio
poprzez organizacje pozarządowe wspierać zbiórek prowadzonych imiennie na rzecz osób
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).

Polityka Zaangażowania Społecznego wspiera następujące cele zawarte w Strategii ESG:
zwiększenie bezpieczeństwa, zaangażowania i kwalifikacji pracowników oraz propagowanie wśród
nich zdrowego i aktywnego stylu życia (cel IV) oraz zarządzanie Grupą UNIMOT na rzecz

zrównoważonego rozwoju (cel V), a także bezpośrednio zadania, przez które cele strategiczne są
realizowane (9 ,10, 11 wymienione w Strategii ESG).
Niniejsza Polityka Zaangażowania Społecznego 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.

