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*  У цьому документі 

використовується 

чоловіча форма, метою 

цього є лише легкість 

для читання і при 

цьому маються на увазі 

обидві статі

Передмова

Dr. L. Brzoska

CEO

A. Jansen

SVP HR

Шановні пані та панове! 

В основі нашої роботи лежить мета створення екологічно стійких 

цінностей і дотримання етичних принципів. Це невіддільні частини 

нашої корпоративної культури й мотивації нашого прагнення 

до інновацій. Ми беремо на себе відповідальність за наших 

співробітників, клієнтів, ділових партнерів і за всю нашу діяльність 

по всьому світі. 

Нас як сімейне підприємство визначають повага, висока ділова 

етика, а також стійка й екологічна підприємницька діяльність. 

Наші співробітники є основою концерну Jungheinrich. Їхній захист 

та стан здоров’я, повага до їх прав і заохочення мають для нас 

дуже важливе значення. Особливий зв’язок із нашими клієнтами 

й діловими партнерами вже багато десятиріч є основою нашого 

успіху. 

Ми виступаємо за всесвітній захист прав людини й дотримуємось 

Загальної декларації прав людини Організації Об’єднаних Націй, 

Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств, 

Основоположних норм праці Міжнародної організації праці 

(МОП), а також Національного плану дій у сфері бізнесу та прав 

людини (НПД). При цьому дотримання місцевих особливостей для 

нас безперечно необхідне. 

Як світовий постачальник рішень для інтралогістики ми 

безперестанно й в однаковій мірі мислимо в соціальному, 

екологічному й економічному напрямках. 

Jungheinrich AG
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1.1. Ми захищаємо права людини 

Як світовий лідер у сфері рішень для інтралогістики ми несемо 

відповідальність за наших співробітників, клієнтів, ділових 

партнерів, а також за наші продукти та діяльність у всьому 

світі. Ми — сімейне підприємство, та орієнтованість на 

цінності є частиною нашої корпоративної культури. Від наших 

співробітників, клієнтів і ділових партнерів по всьому світу 

ми завжди очікуємо відповідальної, етично бездоганної та 

законної діяльності. Ми поважаємо та захищаємо права людини. 

Порушення та проступки призводять до серйозних наслідків. 

Якщо національне законодавство висуває суворіші вимоги, 

вони є пріоритетними.

1.2. Ми впроваджуємо національні та міжнародні 
директиви

Ми виступаємо за всесвітній захист прав людини й підтримуємо 

Загальну декларацію прав людини Організації Об’єднаних Націй. 

Окрім цього ми дотримуємось Керівних принципів ОЕСР для 

багатонаціональних підприємств, Основоположних норм праці 

Міжнародної організації праці (МОП), а також на федеральному 

рівні Національного плану дій у сфері бізнесу та прав людини 

(НПД). 

Вступ1
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2.1. Наші умови праці

У процесі виплати заробітної плати й соціальних виплат ми 

враховуємо мінімальні законодавчі й галузеві стандарти. Ми 

стежимо за дотриманням національних законів і норм або 

галузевих стандартів стосовно робочого часу, перерв у роботі 

й відпустки. Це стосується також тих співробітників, які у своїй 

діяльності не мають конкретного робочого місця на жодному з 

наших підприємств, наприклад сервісних техніків. 

Ми пропонуємо дуже добрі умови праці по всьому світу, 

гнучкі моделі праці та різноманітні моделі кар’єрного розвитку, 

підтримуємо інноваційні ідеї й надаємо нашим співробітникам 

простір для розвитку. Додатково ми пропонуємо нашим 

співробітникам широкий спектр можливостей навчання та 

підвищення кваліфікації. Окрім цього ми поважаємо право на 

відпочинок, включно оплачувану відпустку, та право на сімейне 

життя.

2.2. Наша місія зі збільшення інтеграції та 
багатонаціональності

Ми — вільне від дискримінації підприємство, й ставимося до 

всіх наших співробітників однаково, з гідністю та повагою. 

Метою компанії Jungheinrich є запобігання або усунення 

дискримінації на ґрунті віку, фізичних або психічних обмежень, 

етнічного походження, зовнішності, кольору шкіри, статі, 

вагітності, сексуальної орієнтації, громадянської приналежності 

й релігії співробітників. Будь-які форми фізичного, психічного, 

сексуального або словесного насильства, домагань чи фізичного 

або ментального примусу на наших підприємствах або при 

виконанні робіт для компанії Jungheinrich є неприпустимими. Від 

наших співробітників ми очікуємо шанобливого, професійного 

та чесного ставлення до колег, а також до клієнтів та ділових 

партнерів. 

Заходи із захисту прав людини  
й охорони праці 2
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2.3. Наші колективні права

Ми поважаємо права на свободу укладання договорів і колективні 

переговори в разі дотримання чинних законів і норм. Довірча 

й тісна взаємодія з представниками працівників є важливою 

складовою нашої роботи. Базою для взаємної довіри й колегіальної 

взаємодії є відкритий і конструктивний діалог на умовах 

взаємоповаги. Домовленості як результат колективних переговорів 

прозоро документуються й реалізовуються.

2.4. Наша діяльність у сфері захисту здоров’я й 
забезпечення безпеки на робочому місці

Охорона праці та здоров’я мають для нас особливе значення. 

Ми дбаємо про високі єдині стандарти по всьому світу. Як 

розпізнання й уникнення можливих ризиків, так і їх запобігання, 

безпека установок, безпека праці й охорона здоров’я підлягають 

постійному покращенню в рамках внутрішніх директив і процесів 

та управління безпекою праці. Ми стежимо за дотриманням 

застосовних законів, норм і правил щодо охорони здоров’я та 

праці й забезпечуємо безпечні та здорові умови праці для наших 

співробітників. Окрім цього ми підтримуємо постійний подальший 

розвиток заходів і систем із безпеки праці та пропонуємо нашим 

співробітникам конкретну підтримку в формі навчання.  

Важливими складовими нашої компанії й принципами дії є:

	X керівні співробітники ставляться до переданих зобов’язань 

відповідально й подають приклад впровадження безпеки праці 

й охорони здоров’я;

	X наші співробітники дотримуються правил техніки безпеки й 

активно роблять внесок у покращення захисту персоналу;

	X завдяки навчанню та підвищенню кваліфікації наші 

співробітники мають можливість успішно впроваджувати 

наші принципи роботи; таким чином усі співробітники 

зобов’язуються повідомляти про реальні та потенційні загрози 

безпосереднім керівникам, спеціалістам з безпеки або 

уповноваженому з техніки безпеки;

Заходи із захисту прав людини  
й охорони праці2
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Заходи із захисту прав людини  
й охорони праці 2

	X наші робочі місця організовані з урахуванням стану техніки 

й виробничої медицини, а також безпеки для здоров’я, 

ергономіки й техніки безпеки, і регулярно перевіряються на 

можливі загрози;

	X необхідно уникати травм, нещасних випадків і професійних 

захворювань. Усі нещасні випадки реєструються й аналізуються, 

щоб ужити відповідних заходів задля уникнення їх повторення. 

Ми прагнемо звести кількість нещасних випадків на виробництві 

та пов’язаного з ними часу простою до мінімуму.

2.5. Наш внесок до протидії примусовій і дитячій праці

Ми поважаємо й підтримуємо дотримання визнаних міжнародною 

спільнотою прав людини та вважає неприпустимим застосування 

примусової, дитячої праці, штрафних робіт, рабства й работоргівлі. 

Ми дотримуємось мінімального віку допуску до трудової 

діяльності згідно з вимогами відповідного національного 

законодавства. Якщо національні вимоги відсутні, ми керуємося 

визнаними міжнародними стандартами Організації Об’єднаних 

Націй. На національне законодавство, наприклад, на Закон 

Великобританії «Про сучасне рабство» буде зроблено окреме 

посилання. 

	X Закон Великобританії «Про сучасне рабство» 

https://www.jungheinrich.co.uk/resource/blob/112444/b1be98089453595e48432e0f2b5c8ce7/download-modern-slavery-act-jungheinrich-uk-modern-slavery-statement-data.pdf
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Заходи із захисту прав людини  
й охорони праці2

2.6. Наша пропозиція підвищення кваліфікації

Подальший персональний та професійний розвиток наших 

співробітників ґрунтується на наступних пунктах:

	X систематичне сприяння розвитку здібностей і талантів;

	X великий вибір міжгалузевих внутрішніх навчань;

	X реалізоване в межах усього концерну розуміння керівництва; 

	X стратегічний і міжнародний розвиток керівних співробітників; 

	X високоякісні й успішні програми стажування протягом понад 

40 років;

	X коучинг, менторінг та інші формати індивідуального розвитку;

	X міжнародне співробітництво із зовнішніми партнерами в 

області професійного навчання та підвищення кваліфікації.

Центр навчання компанії Jungheinrich пропонує наступні 

послуги:

	X комплексні концепти професійного навчання для всіх  

цільових груп продажу (включно сертифікацію);

	X цифрова навчальна платформа компанії Jungheinrich  

«CAMPUS» для всіх співробітників у всьому світі;

	X власне професійне навчання інструкторів в Академії  

навчання Jungheinrich;

	X міжнародна система викладачів, яка гарантує впровадження 

адаптованих у всьому світі стандартів навчання;

	X формування системи менеджменту якості для тривалого 

збереження наших стандартів професійного навчання;

	X постійний подальший розвиток усіх програм навчань в 

академії Jungheinrich.

Нашою метою гарантія довгострокової працездатності й 

профпридатності. Окрім професійного навчання персональний 

розвиток також має центральне значення. Рівність можливостей 

є для нас важливим аспектом у доступі до заходів підвищення 

кваліфікації й навчання. 
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Заходи із захисту прав людини  
й охорони праці 2

2.7. Наша діяльність у сфері права на недоторканість 
приватного життя та захисту персональних даних

Ми оброблюємо дані ділових партнерів, наприклад, клієнтів 

і постачальників, але також і співробітників і претендентів на 

вакансії. Ці дані є зокрема персональними й тому повинні 

оброблятися з дотриманням норм захисту даних. Ми поважаємо 

права на захист персональних даних та основні права кожної 

людини й дотримуємось відповідних законів — особливо 

європейського Загального регламенту захисту персональних 

даних — для захисту та безпеки персональних даних. Ми 

піклуємося про те, щоб ваші дані зберігалися в безпеці, ними не 

зловживали або вони не втратились. Окрім цього ми гарантуємо 

прозору обробку ваших даних.

Єдина система керування захистом даних, яка діє в концерні, 

разом з внутрішніми директивами, а також докладні робочі 

інструкції, інформування співробітників про обов’язки щодо 

безпечного поводження з особистими даними, включаючи 

забезпечення належного рівня технічної безпеки й відповідних 

структур нашої інформаційної системи забезпечує все це. 

Дізнатися більше про захист даних, включаючи контактні дані, 

можна в Політиці конфіденційності за посиланням  

www.jungheinrich.ua. 

	X Політика конфіденційності Jungheinrich

https://www.jungheinrich.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-607354
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Сподівання й робота із  
зовнішніми партнерами3

Наші вимоги до ділових партнерів і підрядних організацій

Для Jungheinrich чесна поведінка є не лише умовою довірчої 

співпраці всередині нашої компанії, але й основою для роботи 

з постачальниками, клієнтами й іншими діловими партнерами. 

Наші основні принципи ми визначили в кодексі поведінки. На 

цьому ґрунті ми шукаємо співпраці з партнерами, які мають такі 

ж принципи. 

 

	X Кодекс поведінки Jungheinrich 

	X Кодекс постачальників 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. Наша відповідальність

Як для міжнародного сімейного підприємства, орієнтованість 

на цінності має для нас особливе значення. Ми зобов’язуємось 

дотримуватись і захищати права людини. Ми гарантуємо, що всі 

співробітники знають і відповідають нашим вимогам і стандартам 

якості, які визначені в кодексі прав людини й охорони праці. Для 

всіх співробітників, у тому числі й для зовнішніх осіб існують різні 

можливості для прямого чи анонімного контакту.

4.2. Наш контролюючий орган 

Ми очікуємо, що всі компанії Jungheinrich у всьому світі 

дотримуються Кодексу прав людини й охорони праці. 

Корпоративний аудит компанії Jungheinrich відповідальний  

за регулярну перевірку цього дотримання. 

4.3. Ваші можливості зв’язку

Для наших співробітників існують різні можливості особистого 

зв’язку. Для цього ви можете на вибір звернутися до вашого 

безпосереднього керівника, до відповідального за внутрішній 

контроль вашого підрозділу або також до головного 

відповідального за внутрішній контроль, щоб роз’яснити ваші 

питання або уникнути можливих порушень. Ви також можете 

анонімно звернутися до Jungheinrich OpenLine. 

Для зовнішніх осіб ми також пропонуємо особистих контактних 

осіб. Окрім цього портал і телефон Jungheinrich OpenLine надає 

можливість анонімного зв’язку з головним відповідальним за 

внутрішній контроль. 

Отримати детальнішу інформацію ви можете за посиланням: 

	X www.jungheinrich.com/compliance

Впровадження й перевірка Кодексу  
прав людини й охорони праці 4

https://www.jungheinrich.com/en/investor-relations/corporate-governance/compliance-6230
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ТОВ «Юнгхайнріх Ліфт Трак»

вул. Качалова, 5-Г

03126, Київ, Україна

Тел. 044 583 1 583

факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua
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