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Bran¿owy kodeks etyczny

przedsiêbiorstw sektora ch³odniczego
Preambu³a
Nadrzêdnym celem Krajowego Forum Ch³odnictwa Zwi¹zku Pracodawców (KFCh)
jest rozszerzanie swobody i mo¿liwoci wspó³pracy oraz porozumienia pracodawców bran¿y ch³odniczej ze rodowiskiem pracowników oraz u¿ytkowników urz¹dzeñ
ch³odniczych. Intencj¹ Cz³onków KFCh jest ponadto wszechstronny rozwój bran¿y
ch³odniczej, podnoszenie standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie oraz
ochrona praw i reprezentowanie interesów Cz³onków Zwi¹zku. Poprzez KFCh, przedsiêbiorcy uczestnicz¹ tak¿e w trudnym procesie dostosowania polskich przepisów
prawnych (dotycz¹cych wszelkich sfer dzia³alnoci Cz³onków Forum) do dorobku
legislacyjnego Unii Europejskiej.
Celem Bran¿owego Kodeksu Etycznego przedsiêbiorstw sektora ch³odniczego jest
prezentacja wartoci uznanych za szczególnie cenne oraz przedstawienie zasad, którymi powinni kierowaæ siê wszyscy Cz³onkowie KFCh. Kodeks powinien przyczyniaæ
siê do kszta³towania wiadomoci spo³ecznej i wra¿liwoci etycznej wszystkich osób
wystêpuj¹cych w imieniu Cz³onków KFCh. Kodeks u³atwiæ ma równie¿ podejmowanie w³aciwych decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
1. Cz³onkowie KFCh zobowi¹zuj¹ siê do przestrzegania prawa, zasad wspó³¿ycia spo³ecznego i dobrych obyczajów, a w szczególnoci
 do przestrzegania postanowieñ Statutu Krajowego Forum Ch³odnictwa Zwi¹zku Pracodawców oraz zapisów niniejszego Kodeksu.
2. Cz³onkowie KFCh uznaj¹, i¿ wolna i uczciwa
konkurencja jest wartoci¹ warunkuj¹c¹ d³ugotrwa³y wzrost gospodarczy i dobro ogólnospo³eczne.
3. Cz³onkowie KFCh przeznaczaj¹ wypracowane
dobra na rozwijanie i doskonalenie swojej dzia³alnoci, zabiegaj¹c o wysoki poziom, jakoæ i
nowoczesnoæ oferowanych towarów i us³ug.
4. Cz³onkowie KFCh pragn¹ rzetelnie i uczciwie
wype³niaæ swoje zobowi¹zania wobec wszystkich grup osób przyczyniaj¹cych siê do funkcjonowania ich przedsiêbiorstw, tj. pracowników i wspó³pracowników, klientów i kontrahentów, w³acicieli oraz konkurentów i spo³ecznoci lokalnej.

Rozdzia³ II
Relacje z pracownikami
1. [Zdrowie i bezpieczeñstwo pracowników]
Cz³onkowie KFCh troszcz¹ siê o zdrowie, bezpieczeñstwo i dobrobyt pracowników, przestrzegaj¹c zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz zapewniaj¹c wszystkim pracownikom
godne warunki pracy.
2. [Równoæ szans wszystkich pracowników]
Cz³onkowie KFCh zak³adaj¹, ¿e ich sukces zale¿y od pe³nego zaanga¿owania wszystkich
pracowników. W zwi¹zku z tym, Cz³onkowie
KFCh stwarzaj¹ równe szanse wszystkim pracownikom w zakresie rekrutacji, szkolenia,
promocji, awansu, korzyci, zwolnienia, itd.
Wszyscy pracownicy s¹ traktowani indywidu-

alnie, zgodnie z ich mo¿liwociami spe³nienia
oczekiwañ profesjonalnych.
3. [Prywatnoæ] Godnoæ i prywatnoæ ka¿dego
pracownika musi byæ szanowana. Zbierane
mog¹ byæ tylko takie informacje personalne,
które s¹ konieczne dla funkcjonowania firmy.
Pracownicy musz¹ byæ poinformowani jakiego rodzaju informacje o nich s¹ gromadzone i
wyraziæ na to zgodê oraz musz¹ mieæ mo¿liwoæ systematycznego wgl¹du do swojej kartoteki personalnej. Informacje personalne maj¹
charakter poufny, nie mog¹ byæ ujawniane bez
zgody zainteresowanych osób, z wyj¹tkiem
wypadków okrelonych przez prawo.
4. [Komunikacja] Pracownicy powinni byæ poinformowani o wszystkich aspektach dzia³ania
firmy, które ich dotycz¹. Ka¿dy pracownik powinien mieæ mo¿liwoæ porozmawiania o problemach firmy ze swoim prze³o¿onym lub
cz³onkiem kierownictwa.
5. [Rozwój i wynagrodzenie pracowników] Wszystkim swym pracownikom Cz³onkowie KFCh
stwarzaj¹ twórcze warunki pracy, stymuluj¹ce ich rozwój. Ka¿dy pracownik powinien mieæ
takie same szanse doskonalenia swoich umiejêtnoci profesjonalnych w ramach mo¿liwoci firmy. P³ace powinny odzwierciedlaæ indywidualne mo¿liwoci, osobisty wk³ad i efekty
pracy, w ramach mo¿liwoci firmy.

Rozdzia³ III
Relacje z klientami,
kontrahentami i konkurencj¹
1. [Wysoka jakoæ towarów i us³ug] Cz³onkowie
KFCh staraj¹ siê zapewniaæ swoim klientom
najwy¿szej jakoci us³ugi i towary w godziwej
cenie, tak aby byli oni zadowoleni i chcieli w
dalszym ci¹gu korzystaæ z oferty firmy.
2. [Rzetelna informacja] Cz³onkowie KFCh troszcz¹ siê o takie informowanie klientów o swoich
mo¿liwociach, us³ugach i towarach, które nie
nadu¿ywa ich zaufania ani nie wykorzystuje
braku dowiadczenia lub wiedzy klientów.

3. [Uwzglêdnianie reklamacji] Cz³onkowie KFCh
ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za wszelkie
sprzedane us³ugi i towary, które nie spe³niaj¹
deklarowanych parametrów, standardów bezpieczeñstwa, jakoci i niezawodnoci. Uzasadnione reklamacje bêd¹ za³atwiane szybko i fachowo. Ka¿dy Cz³onek KFCh opracuje i wdro¿y w³asne zasady i sposoby postêpowania w
sprawach reklamacji.
4. [Doskonalenie towarów i us³ug] Cz³onkowie
KFCh zobowi¹zuj¹ siê do sta³ego doskonalenia oferowanych towarów i us³ug. Doskonaleniu us³ug s³u¿yæ bêdzie cykliczna ocena
swych pracowników dokonywana przez odpowiednich prze³o¿onych oraz rozpatrywanie i
odpowiadanie na nowe potrzeby ich motywacji, kszta³cenia i rozwoju zawodowego. Doskonaleniu oferty towarowej s³u¿yæ bêd¹ cis³e
kontakty z orodkami naukowo-badawczymi
oraz z powszechnie uznanymi i powa¿anymi
na rynku producentami sprzêtu ch³odniczego.
5. [Procedury wyboru kontrahentów] Cz³onkowie KFCh rozwijaj¹ i chroni¹ trwa³e relacje z
kontrahentami oparte na wzajemnym zaufaniu. Wybór towarów i us³ug powinien byæ uzale¿niony wy³¹cznie od ceny, jakoci i potrzeby. Wybór dostawców i nabywców powinien
opieraæ siê na nastêpuj¹cych zasadach:
· ca³ociowa ocena kompetentnych i odpowiedzialnych kontrahentów
· dopuszczenie maksimum konkurencji
· selekcja odpowiednich kontraktów ze
wzglêdu na potrzeby
· zgodnoæ z prawem, odpowiednimi regulacjami i zaci¹gniêtymi zobowi¹zaniami
· adaptacja efektywnego systemu monitorowania i kontroli mened¿erskiej maj¹cej na
celu wykrycie i zapobieganie korupcji,
oszustwom i innym nadu¿yciom w procesie pozyskiwania dostawców i nabywców
6. [Polityka cenowa] Cz³onkowie KFCh uznaj¹
zasadê gospodarki wolnorynkowej, zgodnie z
któr¹ cena jest kszta³towana przez poda¿ i
popyt. Cz³onkowie KFCh oferuj¹ klientom towary i us³ugi najwy¿szej jakoci w cenach, któ-

re pozwalaj¹ na osi¹gniêcie obopólnych korzyci.
7. [P³atnoci] Cz³onkowie KFCh zobowi¹zuj¹ siê
regulowaæ swoje wszelkie zobowi¹zania finansowe w nale¿ytym terminie i zgodnie z uzgodnionymi warunkami.
8. [Uczciwa i jawna konkurencja] Cz³onkowie
KFCh popieraj¹ i stosuj¹ uczciw¹ i jawn¹ konkurencjê. Jako niedopuszczalne traktuje siê
takie czyny jak:
· naruszanie tajemnicy s³u¿bowej innych firm
· naruszanie praw autorskich
· stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy

Rozdzia³ IV
Relacje z w³acicielami
1. [Zwrot z kapita³u i d³ugoterminowy wzrost]
Cz³onkowie KFCh d¹¿¹ do zapewnienia d³ugotrwa³ych dochodów swoim w³acicielom. W³aciciele bêd¹ czerpaæ dochód ze sprawnej,
efektywnej i konkurencyjnej dzia³alnoci firmy.
2. [Rzetelna informacja] Cz³onkowie KFCh udzielaj¹ swoim w³acicielom (aktualnym oraz potencjalnym  za zgod¹ tych pierwszych) wszelkich informacji, które s¹ niezbêdne do ewaluacji efektywnoci inwestycji.
3. [Rzetelna i uczciwa polityka i praktyka ksiêgowa] Cz³onkowie KFCh maj¹ obowi¹zek prowadzenia i przechowywania pe³nej i dok³adnej
dokumentacji rachunkowej. Wszystkie dokumenty ksiêgowe i raporty sporz¹dzone na ich
podstawie musz¹ byæ zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem i profesjonalnymi standardami
ksiêgowania. Dokumentacja ksiêgowa powinna w uzasadniony i dok³adny sposób odzwierciedlaæ transakcje prowadzone przez firmê i
gospodarowanie jej zasobami. Szczegó³owe
wytyczne ksiêgowe i finansowe powinny byæ
dostêpne odpowiednim pracownikom. Firma
powinna w wyrany sposób dbaæ o to, by ¿adne fa³szywe, sztuczne lub niejednoznaczne
stwierdzenia lub wyniki nie znalaz³y siê w jej
dokumentach, zapisach ksiêgowych, rachun-

kach. Ka¿dy cz³onek kierownictwa lub pracownik posiadaj¹cy informacjê o ukrytych finansach lub fa³szywych notatkach w dokumentacji firmy powinien ujawniæ posiadane informacje swym prze³o¿onym.
2.

Rozdzia³ V
Relacje z otoczeniem i spo³ecznoci¹
1. [Ochrona rodowiska] Troska o rodowisko
naturalne jest jednym z wa¿niejszych obowi¹zków Cz³onków KFCh. Wszystkie dzia³ania firmy musz¹ byæ zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem i uregulowaniami oraz podejmowane bez
zagro¿enia dla zdrowia ludzi i rodowiska.
2. [Wspieranie aktywnoci spo³ecznej] Cz³onkowie KFCh zachêcaj¹ swoich pracowników do
podejmowania aktywnoci na rzecz lokalnej
spo³ecznoci i inicjatyw obywatelskich.
3. [Zasady i praktyka sponsorowania] Cz³onkowie
KFCh mog¹ wspieraæ organizacje charytatywne oraz zachêcaæ do takiego postêpowania
swych pracowników i innych przedsiêbiorców.

3.

4.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
5.
1. [Rozumienie Kodeksu] Ka¿dy pracownik i wspó³pracownik przedsiêbiorstw zrzeszonych w
Krajowym Forum Ch³odnictwa ma obowi¹zek
znaæ, rozumieæ i przestrzegaæ niniejszego Bran¿owego Kodeksu Etycznego. Problemy, które

pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z wdra¿aniem i interpretacj¹ Kodeksu oraz wszelkie komentarze i
sugestie usprawnieñ powinny byæ zg³aszane Zarz¹dowi KFCh, którego zadaniem jest monitorowanie funkcjonowania Kodeksu w praktyce.
[Nieprzestrzeganie Kodeksu] KFCh nie bêdzie
tolerowaæ ¿adnych nielegalnych lub nieetycznych dzia³añ swych Cz³onków. Ka¿de naruszenie zasad Kodeksu bêdzie podlegaæ postêpowaniu dyscyplinarnemu prowadzonemu przez
S¹d Dyscyplinarny KFCh.
[Skargi] Skargi mog¹ byæ sk³adane przez
wszystkich obecnych i potencjalnych Cz³onków
KFCh, ich w³acicieli, a tak¿e ich dostawców,
kontrahentów i wszystkich pracowników danego Cz³onka KFCh. Skargi mog¹ byæ sk³adane
bezporednio do S¹du Dyscyplinarnego KFCh
zajmuj¹cego siê przyjmowaniem i badaniem
skarg. S¹d Dyscyplinarny odpowiada przez
Cz³onkami Zwi¹zku za wyczerpuj¹ce i efektywne rozpatrywanie skarg. Wszystkie otrzymane
skargi bêd¹ traktowane jako poufne.
[ród³a Kodeksu] Niniejszy zbiór zasad etycznych zosta³ opracowany przez Krajowe Forum Ch³odnictwa. Opiera siê on na w³asnych
przemyleniach przedstawicieli KFCh oraz
m.in. na wzorcach wypracowanych w Kodeksie Etycznym Centrum Kreowania Liderów SA.
[Wejcie w ¿ycie] Niniejszy Kodeks wchodzi
w ¿ycie po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie Cz³onków Krajowego Forum Ch³odnictwa Zwi¹zku Pracodawców.
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