
Informacja nt. zasad różnorodności stosowanych  

w Grupie Kapitałowej Unibep 

Spółka nie opracowała sformalizowanego dokumentu polityki różnorodności w postaci 

jednolitego dokumentu, niemniej jednak na przestrzeni lat wypracowane zostały pewne 

reguły postępowania w tym zakresie, w tym opisane zasady postępowania pt. „Wspólnota 

zasad i celów”, z którym zapoznawany jest każdy nowo zatrudniony pracownik firmy. 

Ze względu na umiejscowienie siedziby firmy na Podlasiu, które jest uważane za tygiel 

narodowościowy, kulturowy i społeczny, pracownicy i członkowie organów Spółki to osoby 

pochodzące z różnych środowisk i kultur, reprezentujące różne style myślenia i punkty 

widzenia oraz posiadające różne doświadczenia życiowe i zawodowe. W gronie pracowników 

i organów Spółki istnieje zróżnicowanie wiekowe. Oprócz pracowników będących pomiędzy 

trzydziestym, a pięćdziesiątym rokiem życia, którzy stanowią najliczniejszą grupę wiekową, 

Spółka zatrudnia sporo osób będących powyżej pięćdziesiątego i poniżej trzydziestego roku 

życia. Spółka zatrudnia na różnych stanowiskach zarówno kobiety, jak i mężczyzn. 

Zróżnicowanie na rynku pracy, Spółka  stara się umiejętnie wykorzystać, wierząc, że działania 

promujące różnorodność pomagają tworzyć współpracujący  i uzupełniający się zespół.  

Zgodnie z przyjętymi zasadami w Unibep jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, 

bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, 

rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 

etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub 

nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu jest 

niedopuszczalna.  

Spółka kładzie duży nacisk na politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością, 

szczególnie w obszarze rekrutacji, oceny wyników pracy, szkoleń, awansów i wynagrodzeń. 

Realizowane działania w obszarze różnorodności obejmują m.in. uwzględnienie jej zasad w 

dokumentach wewnętrznych takich jak kultura organizacyjna czy zakładowy układ zbiorowy 

pracy. Istotną częścią realizacji zasad w obszarze różnorodności jest tworzenie właściwej 

atmosfery w pracy, sprawiającej, że pracownicy czują się doceniani, szanowani oraz mają 

poczucie, że mogą się rozwijać i w pełni realizować swój potencjał zawodowy.  

W odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących Spółka wyjaśnia, iż  skład Zarządu i 

Rady Nadzorczej Spółki jest zróżnicowany pod względem wykształcenia, wieku i doświadczenia 

zawodowego. Jednocześnie w Zarządzie Spółki brak jest zróżnicowania pod względem płci.  

 

 

 


