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Zasady Etyki KION Group dla Niezależnych Partnerów w Organizacji Sprzedaży 

i Usług 
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KION Group wraz ze swoimi markami jest na całym świecie synonimem najwyższego 

poziomu technologii i wiedzy fachowej dotyczącej usług w zakresie wózków widłowych oraz 

maszyn magazynowych. Jesteśmy liderem na rynku europejskim i jedną z dwóch 

największych firm na świecie w naszej branży posiadając ponad 21.000 pracowników 

i przedstawicielstw na całym świecie. 

KION Group posiada szczególny obowiązek wobec swoich klientów, partnerów 

biznesowych, pracowników, środowiska i społeczeństwa wynikający z osiągniętej pozycji 

lidera. Jasne zasady mające zastosowanie w prowadzeniu interesów są ważne dla sukcesu 

naszej firmy, ponieważ przyczyniają się one do trwałych i zrównoważonych procesów, 

zmniejszają ryzyko, zapewniają zgodność z prawami i przepisami, w ten sposób docelowo 

podnosząc wydajność firmy. Zgodność z wyznaczonymi zasadami służy tym celom. 

Nasze podstawowe zobowiązania w tym zakresie przedstawiono w Kodeksie Etycznym 

KION Group (dalej: Kodeks Etyczny), który stanowi ramy dla naszej działalności. 

Wydajność, osobista odpowiedzialność, uczciwość, zorientowanie na klienta, a także 

szacunek dla ludzi i środowiska są częścią podstawowych wartości naszej kultury 

korporacyjnej i stanowią podstawę przedmiotowego Kodeksu. . 

Nasz Kodeks Etyczny ma na celu przyczynić się do tworzenia i dalszego rozwoju kultury 

poszanowania zawartych w nim zasad w ramach KION Group, aby wspierać efektywność i 

wiarygodność KION Group oraz aby wspierać naszych pracowników i partnerów 

biznesowych w ich codziennej pracy. 

Sukces KION zależy w dużej mierze od długotrwałej współpracy biznesowej z niezależnymi 

przedstawicielami handlowymi. Nasza wspólna reputacja, stanowiąca część najlepszej oferty 

dla naszych klientów, może ucierpieć z powodu niepożądanych działań, takich jak stosowanie 

nielegalnych praktyk handlowych. Jesteśmy więc zobligowani do uczynienia wszystkiego co 

możliwe, aby upewnić się, iż my oraz nasi partnerzy biznesowi we wspólnych działaniach 

dotyczących sprzedaży i usług ulepszamy naszą najlepszą ofertę poprzez działania zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Z powyższych względów polityka KION Group ma na celu nawiązanie współpracy z naszymi 

partnerami biznesowymi co do realizacji wskazanych celów. W ramach tej współpracy 

chcemy mieć pewność, że wszyscy nasi niezależni przedstawiciele handlowi rozumieją nasz 



 

 

Kodeks Etyczny i Zasady Etyki KION Group dla Niezależnych Partnerów w Organizacji 

Sprzedaży i Usług (dalej: Zasady Etyki)), aby byli w stanie kierować swoimi 

przedsięwzięciami biznesowymi i stosować praktyki będące w zgodzie z tymi zasadami. 

Wywodzące się z Kodeksu Etycznego niniejsze Zasady Etyki stanowią podstawę naszych 

stosunków umownych. 

KION Group i jej marki cenią bliską i produktywną współpracę ze swoimi partnerami 

w Organizacji Sprzedaży i Usług. Dlatego uważamy, że wspólne zrozumienie zasad 

dotyczących prowadzenia interesów jest niezbędne dla wzajemnie korzystnych relacji 

biznesowych. Jeśli nasi niezależni partnerzy w Organizacji Sprzedaży i Usług nie są w stanie 

przestrzegać owych zasad i kierować swoją działalnością w zgodzie z nimi, oczekujemy, iż 

zostaniemy poinformowani w odpowiedni sposób, aby móc otwarcie omówić widoczny 

konflikt co do wskazanych w niniejszym dokumencie oczekiwań. W ramach naszego 

podejścia do współpracy w prowadzeniu interesów, chcielibyśmy mieć możliwość zajęcia 

stanowiska względem jakichkolwiek niezgodności pomiędzy nami a niezależnym partnerem 

w związku z przedstawionymi zasadami działania, które mogą wpływać na prowadzoną 

współpracę handlową i w ostateczności uniemożliwić kontynuowanie dalszych stosunków 

handlowych. 

W oparciu o niniejsze przemyślenia Zasady Etyki KION Group zawierają następujące reguły: 

Unikanie konfliktu interesów  

Interesy będą prowadzone w sposób uczciwy. Jakiekolwiek płatności, usługi, prezenty, 

rozrywki lub inne korzyści nie wynikające z zawartych umów lub przekraczające 

dopuszczalne granice oferowane lub prezentowane któremukolwiek pracownikowi KION 

Group lub osobie trzeciej, wpływające na sposób, w jaki pracownik KION Group lub osoba 

trzecia prowadzi interesy nie będą akceptowane. 

Kontrola eksportowa  

Przedstawiciele handlowi muszą przestrzegać przepisów prawnych dotyczących kontroli 

eksportowej, jeśli jest to wymagane i powinni dostarczyć niezbędnych informacji w tym 

aspekcie do KION Group i jej marek. 

Poufność i ochrona potrzeb biznesowych 

Każdy przedstawiciel handlowy jest zobowiązany do przestrzegania poufności w odniesieniu 

do informacji biznesowych i do podejmowania działań zapobiegających przypadkowemu 

ujawnieniu takich informacji. Mogą oni używać tylko informacji handlowych w sposób 

zgodny z interesem przedsiębiorstwa. 

Rzetelność sprawozdawczości finansowej  

Transakcje handlowe są dokumentowane i przesyłane w sposób dokładny i szybki. 

Ochrona i Bezpieczeństwo Danych  

Należy zapobiegać dostępowi przez nieupoważnione osoby trzecie do systemów IT  

przedstawicieli handlowych oraz utracie lub zniszczeniu danych. 



 

 

 

Walka z dyskryminacją  

Prawa człowieka będą przestrzegane. Napastowanie lub dyskryminacja pracowników 

w jakiejkolwiek formie jest nie do przyjęcia. Obejmuje to w szczególności: płeć, pochodzenie 

etniczne, kolor skóry, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność lub wiek. 

Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko 

Przedstawiciele handlowi powinni posiadać bezpieczne i higieniczne warunki pracy 

spełniające lub przewyższające obowiązujące normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wszelkie działania przeprowadzane będą z uwzględnieniem troski o środowisko i 

zgodne z wszystkimi odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie danego 

kraju. Wszystkie produkty i usługi będą dostarczane w taki sposób, aby spełniały kryteria 

dotyczące środowiska, jakości i bezpieczeństwa określone w istotnych częściach umowy. 

W ramach naszego podejścia do współpracy, oczekujemy, iż nasi partnerzy biznesowi 

przyjmą odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych Zasad Etyki oraz dołożą wszelkich 

starań, aby zapewnić przestrzeganie tych zasad w swojej codziennej działalności. 

Przestrzeganie tych standardów jest długotrwałym procesem uczenia się i rozwoju. Będziemy 

współpracować z naszymi partnerami biznesowymi w celu osiągnięcia zgodności 

i nieustannie będziemy dokonywać przeglądu oraz weryfikacji tych zasad w razie zaistnienia 

takiej potrzeby. Jest dla nas oczywistym fakt, że powyższe działania stanowią stały element 

naszego dialogu z Wami. 
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