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*  W niniejszym 

dokumencie używamy 

męskich form 

gramatycznych; ma to 

jedynie służyć łatwiejszej 

czytelności, jednak 

dotyczy obu płci .

Przedmowa

Dr. L. Brzoska

CEO

A. Jansen

SVP HR

Szanowni Państwo,

nasze działania koncentrują się wokół trwałego tworzenia wartości 

i przestrzegania zasad etycznych. Jest to integralna część naszej 

kultury korporacyjnej i stanowi motywację do ciągłych innowacji. 

Czujemy się odpowiedzialni – za naszych pracowników, klientów, 

partnerów biznesowych i wszystkie nasze działania na całym świecie. 

Jako firmę rodzinną wyróżnia nas szacunek, uczciwość, wysoka 

etyka biznesowa oraz zrównoważone i ekologiczne zarządzanie. Nasi 

pracownicy stanowią fundament koncernu Jungheinrich. Ich ochrona 

i dobrostan, poszanowanie ich praw oraz i ich wspieranie są dla nas 

bardzo ważne. Wyjątkowa więź z naszymi klientami i partnerami biz-

nesowymi jest podstawą naszego sukcesu od wielu dekad. 

Działamy na rzecz powszechnego przestrzegania praw człowieka i 

zobowiązujemy się do przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka ONZ, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonaro-

dowych, podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organi-

zacji Pracy (ILO) oraz Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania 

wytycznych na rzecz biznesu i praw człowieka (NAP). Szacunek dla 

lokalnej specyfiki jest dla nas nieodzowny. 

Będąc globalnym dostawcą rozwiązań dla intralogistyki, zawsze 

myślimy zarówno w kategoriach społecznych, ekologicznych, jak i 

ekonomicznych. 

Jungheinrich AG
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1.1 Przestrzegamy praw człowieka 

Jako światowy lider w dziedzinie intralogistyki jesteśmy odpowie-

dzialni za naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych 

oraz nasze produkty i działania na całym świecie. Jesteśmy firmą 

rodzinną; działania zgodnie z wartościami są częścią naszej kul-

tury korporacyjnej. Zawsze wymagamy od naszych pracowników, 

 klientów i partnerów biznesowych na całym świecie odpowiedzial-

nego, etycznego, zgodnego z prawem i zrównoważonego działania. 

Przestrzegamy praw człowieka i szanujemy je. Naruszenia i wykrocze-

nia mają poważne konsekwencje. Jeśli krajowe regulacje są bardziej 

rygorystyczne, mają one pierwszeństwo stosowania.

1.2 Realizujemy krajowe i międzynarodowe wytyczne

Działamy na rzecz powszechnego przestrzegania praw człowieka i 

popieramy Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ. Ponadto 

bierzemy pod uwagę wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonaro-

dowych, podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji 

Pracy (MOP), a na szczeblu federalnym Niemiec Krajowy Plan Działania 

na rzecz biznesu i praw człowieka (NAP). 

Wprowadzenie1
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2.1. Nasze warunki pracy

Oferujemy wynagrodzenie i świadczenia socjalne, które nie są niższe 

niż standardy minimalne określone w regulacjach ustawowych lub 

branżowych. Dbamy o przestrzeganie krajowych przepisów ustawo-

wych ew. standardów branżowych dotyczących czasu pracy, przerw 

w pracy i urlopu. Dotyczy to także pracowników, którzy ze względu 

na charakter ich czynności służbowych nie mają stałego miejsca 

pracy w jednym z naszych zakładów, jak na przykład serwisanci. 

Oferujemy bardzo dobre warunki pracy na całym świecie, elastyczne 

modele pracy i różne modele kariery, promujemy innowacyjne pomy-

sły i dajemy naszym pracownikom przestrzeń do rozwoju. Oferujemy 

również naszym pracownikom szerokie możliwości kształcenia i dosko-

nalenia zawodowego. Ponadto szanujemy prawo do odpoczynku, w 

tym do płatnego urlopu, a także prawo do życia rodzinnego.

2.2. Nasza misja na rzecz większej inkluzywności i  

różnorodności

W naszej firmie nie ma miejsca na dyskryminację; traktujemy równo 

wszystkich pracowników z godnością i z szacunkiem. Celem firmy 

Jungheinrich jest eliminacja jakiekolwiek dyskryminacji ze względu 

na wiek, upośledzenie fizyczne lub umysłowe, pochodzenie etnicz-

ne, wygląd zewnętrzny, kolor skóry, płeć, ciążę, orientację seksualną, 

obywatelstwo, wyznanie, stan cywilny lub jakiekolwiek inne cechy. W 

naszych zakładach ani podczas pracy na zlecenie firmy Jungheinrich 

nie tolerujemy żadnych nadużyć fizycznych, psychicznych, seksual-

nych lub werbalnych, molestowania czy też przymusu fizycznego lub 

psychicznego. Oczekujemy, że nasi pracownicy będą traktować swych 

współpracowników, jak również klientów i partnerów biznesowych, z 

szacunkiem, profesjonalizmem i uczciwością. 

Działania w kierunku ochrony praw człowieka 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 2
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2.3. Nasze prawa zbiorowe

Respektujemy prawa swobody zawierania umów i prowadzenia 

negocjacji zbiorowych z zachowaniem przysługujących praw i 

obowiązujących regulacji. Oparta na zaufaniu i ścisła współpraca 

z przedstawicielami pracowników jest istotnym elementem naszej 

działalności. Podstawą do wzajemnego zaufania i współdziałania 

jest otwarty i konstruktywny dialog prowadzony w duchu wzajem-

nego szacunku. Ustalenia będące wynikiem negocjacji zbiorowych 

są udokumentowane i wdrażane w sposób przejrzysty dla wszystkich 

pracowników.

2.4. Nasze zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia i  

bezpieczeństwa w miejscu pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy mają dla nas szczególne znaczenie. 

Zapewniamy wysokie jednolite standardy na całym świecie. W ramach 

naszych wewnętrznych polityk i procesów oraz zarządzania bezpie-

czeństwem i higieną pracy zarówno identyfikacja i unikanie możliwych 

zagrożeń, jak i zapobieganie zagrożeniom, bezpieczeństwo urzą-

dzeń, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podlegają ciągłemu 

doskonaleniu. Dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów 

ustawowych i regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i 

zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy. Ponadto wspieramy ciągły rozwój środków i systemów bez-

pieczeństwa i higieny pracy oraz oferujemy naszym pracownikom 

konkretne wsparcie w formie szkoleń.  

Nasze główne komponenty i zasady działania to:

	X Pracownicy wyższego szczebla są odpowiedzialni za wypełnianie 

delegowanych obowiązków i są wzorcami do naśladowania w 

zakresie realizacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

	X Nasi pracownicy działają zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i 

aktywnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy.

Działania w kierunku ochrony praw człowieka 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy2
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Działania w kierunku ochrony praw człowieka 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 2

	X Poprzez edukację i szkolenia umożliwiamy naszym pracownikom 

skuteczne wdrożenie naszych zasad działania. Zobowiązuje to 

wszystkich pracowników do zgłaszania zagrożeń i potencjalnych 

zagrożeń przełożonemu, specjaliście ds. bezpieczeństwa lub osobie 

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

	X Biorąc pod uwagę aktualny stan techniki i medycyny pracy, nasze 

stanowiska pracy są zaprojektowane tak, aby były zdrowe, ergo-

nomiczne i bezpieczne oraz regularnie sprawdzane pod kątem 

zagrożeń.

	X Zapobiegamy urazom, wypadkom lub chorobom związanym 

z pracą. Wszystkie wypadki są rejestrowane i analizowane, aby 

zapobiec ich powtórzeniu poprzez podejmowanie odpowiednich 

środków. Naszym celem jest ograniczenie do minimum liczby 

wypadków przy pracy i wynikającej z nich absencji.

2.5. Nasze zaangażowanie przeciw pracy przymusowej i pracy 

nieletnich

Działamy z poszanowaniem uznanych międzynarodowo praw 

człowieka i wspieramy ich przestrzeganie, nie tolerujemy pracy 

przymusowej, pracy nieletnich ani pracy karnej, niewolnictwa i 

 handlu ludźmi. Przestrzegamy minimalnego wieku dopuszczenia 

do zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi. 

Jeśli nie istnieją krajowe przepisy prawa, punktem odniesienia są dla 

nas uznane w skali międzynarodowej standardy Organizacji Naro-

dów Zjednoczonych. Przepisy obowiązujące w poszczególnych 

krajach, takie jak brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie, 

są przywoływane oddzielnie. 

	X UK – Ustawa o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) 

https://www.jungheinrich.co.uk/resource/blob/112444/b1be98089453595e48432e0f2b5c8ce7/download-modern-slavery-act-jungheinrich-uk-modern-slavery-statement-data.pdf
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Działania w kierunku ochrony praw człowieka 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy2

2.6. Nasza oferta podnoszenia kwalifikacji

Rozwój osobisty i zawodowy naszych pracowników opiera się na 

następujących punktach:

	X systematyczne wspieranie talentów i rozwój,

	X duży interdyscyplinarny wybór wewnętrznych kursów  

szkoleniowych,

	X ustanowione w całym koncernie rozumienie kierownictwa, 

	X strategiczny i międzynarodowy rozwój kadry kierowniczej, 

	X wysokiej jakości, udane programy szkoleniowe od ponad 40 lat,

	X coaching, mentoring i inne indywidualne formy rozwoju,

	X współpraca międzynarodowa z partnerami zewnętrznymi w  

dziedzinie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.

Centrum Szkoleniowe Jungheinrich oferuje następujące usługi:

	X kompleksowe koncepcje podnoszenia kwalifikacji dla wszystkich 

grup docelowych w dystrybucji (w tym certyfikaty),

	X Jungheinrich „CAMPUS” jako cyfrowa platforma edukacyjna dla 

wszystkich pracowników na całym świecie,

	X wewnętrzne podnoszenie kwalifikacji trenerów poprzez 

 Jungheinrich Trainer Academy,

	X międzynarodowy system mnożnikowy zapewniający wdrażanie 

globalnie dostosowanych standardów szkoleniowych,

	X ustanowienie systemu zarządzania jakością w celu stałego 

 utrzymania naszych standardów kwalifikacyjnych,

	X ciągły rozwój wszystkich szkoleń poprzez Jungheinrich Academy.

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej wydajności i szans na 

zatrudnienie w perspektywie długoterminowej. Oprócz kwalifikacji 

zawodowych kluczowe znaczenie ma również rozwój osobisty. 

Równe szanse są dla nas istotnym aspektem w zakresie dostępu  

do podnoszenia kwalifikacji i szkoleń. 
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Działania w kierunku ochrony praw człowieka 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 2

2.7. Nasze zaangażowanie na rzecz prywatności i ochrony 

danych osobowych

Przetwarzamy dane partnerów biznesowych, takich jak klienci i 

dostawcy, ale także pracowników i kandydatów. Są to między innymi 

dane osobowe i dlatego muszą być traktowane zgodnie z przepisami 

o ochronie danych. Respektujemy prawo o ochronie danych oraz 

prawa każdej osoby do samostanowienia i stosujemy się ściśle do 

obowiązujących przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa 

danych osobowych – w szczególności do europejskiego ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. Troszczymy się o to, aby dane 

były bezpieczne, nie były niewłaściwie wykorzystywane ani tracone. 

Zapewniamy również transparentne przetwarzanie danych.

Gwarantuje to obowiązujący w całym koncernie system zarządzania 

ochroną danych z odpowiednimi wewnętrznymi wytycznymi, szcze-

gółowymi instrukcjami pracy, szkoleniami pracowników w zakresie 

obowiązków należytej staranności w zakresie ochrony danych oraz z 

zapewnieniem odpowiedniego poziomu technicznego bezpieczeń-

stwa i odpowiednich struktur naszych systemów informatycznych. 

Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe 

można znaleźć w naszych zasadach ochrony danych osobowych na 

stronie: www.jungheinrich.pl.

	X  Zasady ochrony danych osobowych Jungheinrich 

https://www.jungheinrich.pl/polityka-prywatnosci-607328
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Oczekiwania i kontakty z partnerami 
zewnętrznymi3

Nasze wymagania wobec partnerów biznesowych i  

kontrahentów

Dla firmy Jungheinrich uczciwe postępowanie to nie tylko warunek 

opartej na wzajemnym zaufaniu współpracy w ramach naszego 

przedsiębiorstwa, lecz także punkt wyjścia dla współpracy z naszymi 

dostawcami, klientami i innymi kontrahentami. Niniejszy kodeks 

postępowania zawiera nasze podstawowe zasady. Na tej podstawie 

podejmujemy współpracę z partnerami, którzy kierują się takimi 

samymi zasadami. 

 

	X Kodeks postępowania Jungheinrich 

	X Kodeks dostawców Jungheinrich 

https://www.jungheinrich.com/resource/blob/5970/f24cd0894299a05a4bdec30210f07a3c/verhaltenskodex-2020-data.pdf
https://www.jungheinrich.com/en/about-us/purchasing/transparency-and-responsibility-in-our-supply-chain-655322
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4.1. Nasza odpowiedzialność

Działania zorientowane na wartość mają dla nas, jako międzyna-

rodowej firmy rodzinnej, szczególne znaczenie. Gwarantujemy 

poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka. Zapewniamy, że 

wszyscy pracownicy znają i spełniają nasze standardy jakościowe i 

wymagania określone w kodeksie praw człowieka i bezpieczeństwa 

pracy. Wszyscy pracownicy i zewnętrzne strony trzecie mają różne 

możliwości bezpośredniego lub anonimowego kontaktu.

4.2. Nasza jednostka kontrolna 

Oczekujemy przestrzegania kodeksu praw człowieka i bezpieczeństwa 

pracy przez wszystkie spółki grupy Jungheinrich na całym świecie. 

Za regularną kontrolę tej zgodności odpowiedzialny jest audyt grupy 

Jungheinrich. 

4.3. Twoje możliwości kontaktu

Nasi pracownicy mają różne możliwości bezpośredniego kontaktu. 

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości lub możliwych naruszeń 

mogą kontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym, 

 pełnomocnikiem ds. zgodności w swojej jednostce lub centralnym 

pełnomocnikiem ds. zgodności. Ponadto mogą też anonimowo 

korzystać z Jungheinrich OpenLine. 

Mamy również osobiste osoby kontaktowe dla zewnętrznych stron 

trzecich. Oprócz tego nasz portal i telefon Jungheinrich OpenLine 

umożliwiają anonimowy kontakt z centralnym pełnomocnikiem ds. 

zgodności. 

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie:

	X www.jungheinrich.com/compliance

Wdrażanie i sprawdzanie kodeksu praw 
człowieka i bezpieczeństwa pracy 4

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/corporate-governance/compliance-6230
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Jungheinrich 

Polska Sp. z o.o.

Bronisze, ul. Świerkowa 3

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
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