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KODEKS POSTĘPOWANIA
Wprowadzenie
Firma Kitotec GmbH jest świadoma swojej odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej
i wypełnia ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedzialność
Kitotec GmbH zobowiązuje się do odpowiedzialnego działania.
Firma Kitotec GmbH jest świadoma swojej odpowiedzialności społecznej i zobowiązuje się w pełni
przestrzegać standardów społecznych obowiązujących w jej lokalizacji, między innymi poprzez:
- zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i przyjemnego środowiska pracy,
– zastosowanie branżowych przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia.

Prawodawstwo
Kitotec GmbH zobowiązuje się zawsze i w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa.

Przestrzeganie i poszanowanie podstawowych praw pracowniczych
Kitotec GmbH szanuje godność każdego człowieka i oczekuje tego samego od swoich dostawców i klientów.
Kitotec GmbH zobowiązuje się:
–	gwarantować równość szans i równe traktowanie pracowników bez względu na ich kolor skóry, narodowość, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania polityczne lub religijne, płeć czy wiek,
–	szanować godność osobistą, prywatność i prawa osobiste każdego człowieka,
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–	nie tolerować niedopuszczalnego traktowania pracowników, takiego jak psychiczne
znęcanie się, molestowanie seksualne, mobbing czy dyskryminacja.

KODEKS POSTĘPOWANIA
Zwalczanie korupcji
Kitotec GmbH zobowiązuje się nie tolerować żadnej formy korupcji lub łapówkarstwa oraz
nie brać w nich udziału w jakikolwiek sposób.

Pranie brudnych pieniędzy
Kitotec GmbH zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów mających
na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz nie brać udziału w działaniach związanych z praniem pieniędzy.
Minerały konfliktowe
Kitotec GmbH zobowiązuje się zapewnić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że dostarczone
produkty nie zawierają żadnych minerałów konfliktowych (pochodzących z DR Konga lub innych krajów ujętych w prawie krajowym, europejskim lub ustawie Dodd-Frank).

Eksport / import / embargo
Kitotec GmbH zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących krajowych i europejskich przepisów i regulacji w zakresie handlu zagranicznego.
Jako upoważniony przedsiębiorca AEO (Authorised Economic Operator) firma Kitotec GmbH
jest świadoma obowiązku dochowania należytej staranności w handlu zagranicznym.

Praca dzieci / praca przymusowa

Kitotec GmbH zapewnia, że nie wspiera ani nie toleruje pracy przymusowej, ani nie zamawia
towarów czy usług u dostawców wykorzystujących pracę przymusową.
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Kitotec GmbH potępia pracę dzieci i jej wykorzystywanie. Kitotec GmbH zobowiązuje się do
zatrudniania wyłącznie pracowników, którzy osiągnęli obowiązujący w danym regionie minimalny wiek zatrudnienia. Kitotec GmbH zobowiązuje się do zaopatrywania się wyłącznie ze
źródeł, które przestrzegają krajowych i europejskich przepisów i regulacji.

KODEKS POSTĘPOWANIA
Unikanie konfliktów interesów
Kitotec GmbH zobowiązuje się do podejmowania decyzji w kontaktach z dostawcami i klientami wyłącznie w oparciu o obiektywne kryteria. Z miejsca wyklucza się wszelkie czynniki,
które wpływają lub mogą wpływać na podejmowanie decyzji na podstawie konfliktów interesów prywatnych, biznesowych lub innych.

Ochrona środowiska
Kitotec GmbH zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących krajowych i europejskich praw, przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska. Z tego powodu firma
Kitotec GmbH wprowadziła certyfikowany system zarządzania środowiskowego DIN EN ISO
14001:2015 w celu redukcji wpływu na środowisko lub zagrożeń dla środowiska oraz poprawy ochrony środowiska w codziennej działalności.

Łańcuch dostaw
Firma Kitotec GmbH gwarantuje zastosowanie się jej dostawców do niniejszego kodeksu postępowania w możliwie najlepszy sposób. Z tego powodu Kitotec GmbH posiada certyfikat
SA8000 (Social Accountability 8000), świadczący o wdrożeniu międzynarodowej normy w
zakresie odpowiedzialności społecznej. Kitotec GmbH zobowiązuje się zapewnić zgodnie ze
swoją najlepszą wiedzą, że nie posiada żadnych relacji biznesowych z firmami, które naruszają ten standard.

Meckenheim, 08.04.2021
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Peter Müller (Dyrektor generalny)

