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Jako firma Lincoln Electric prowadzimy działalność w sposób uczciwy i rzetelny oraz przestrzegamy 

przepisów prawa i regulacji obowiązujących w krajach, w których działamy. Staramy się dobierać 

partnerów biznesowych, którzy podzielają te same wartości. Niniejszy Kodeks postępowania dla 

partnerów dystrybucyjnych przedstawia nasze oczekiwania dotyczące praktyk biznesowych wobec 

naszych dystrybutorów, agentów, integratorów i sprzedawców. Oczekiwania zawarte w niniejszym 

Kodeksie mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o nasze decyzje dotyczące nawiązywania lub 

rozszerzania relacji biznesowych. Oczekiwania wymienione w Kodeksie nie zastępują określonych 

wymagań przewidzianych w umowach – Kodeks ma stanowić jedynie uzupełnienie takich wymagań.  

 
PRZEKUPSTWO I KORUPCJA 

Łapówki, tajne prowizje i inne tego typu korzyści materialne są zabronione. Partnerzy dystrybucyjni nie mogą 

oferować, zapewniać, obiecywać ani przyjmować niczego, co mogłoby być uznane za korzyść majątkową w 

zamian za uzyskanie niedozwolonej przewagi biznesowej.  Partnerzy dystrybucyjni nie mogą oferować w 

naszym imieniu płatności, możliwości podróży, rozrywki ani prezentów urzędnikom państwowym ani 

funkcjonariuszom publicznym. Partnerzy dystrybucyjni mają obowiązek przestrzegać Konwencji OECD 

o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach 

handlowych, amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA), brytyjskiej ustawy 

antykorupcyjnej oraz przepisów prawa antykorupcyjnego i antyłapówkarskiego we wszystkich krajach, w 

których prowadzą działalność.  

 

UCZCIWA KONKURENCJA 

Partnerzy dystrybucyjni muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa 

antymonopolowego i prawa konkurencji oraz nie podejmować działań, które mogłyby skutkować 

ograniczeniem konkurencji. Do takich działań należy ustalanie cen, zmowy przetargowe, podział rynku, 

nielegalne praktyki monopolistyczne, bojkoty, nielegalna wymiana wrażliwych informacji z konkurencją lub 

inne nieuczciwe praktyki handlowe.  Partnerzy dystrybucyjni nie mogą stwarzać nawet pozorów 

niewłaściwych praktyk. 

 
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI HANDLOWYMI 

Partnerzy dystrybucyjni muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli 
eksportu i sankcji gospodarczych (w tym przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i innych 

krajach), które regulują import, eksport, odsprzedaż i ponowny eksport produktów i technologii firmy Lincoln 

Electric.  Partnerzy dystrybucyjni nie mogą sprzedawać ani przekazywać produktów i technologii firmy 

Lincoln Electric niedozwolonym użytkownikom końcowym ani klientom podlegającym sankcjom Stanów 

Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak 

również podmiotom lub osobom z krajów lub obszarów objętych kompleksowymi sankcjami.  

KONFLIKTY INTERESÓW 

Partnerzy dystrybucyjni ujawniają wszelkie rzeczywiste lub potencjalne konflikty interesów, w tym w 
przypadku, gdy jednego z pracowników łączy relacja z innym pracownikiem, który może podejmować 

decyzje mające wpływ na działalność partnera dystrybucyjnego, lub w sytuacji, gdy jeden z naszych 

pracowników ma jakiekolwiek udziały finansowe w działalności partnera dystrybucyjnego. 

PREZENTY, PODRÓŻE I ROZRYWKA 

Partnerzy dystrybucyjni nie mogą w żadnym przypadku wręczać ani przyjmować czegokolwiek, co ma 
określoną wartość w celu uzyskania niedozwolonej przewagi biznesowej lub wywarcia wpływu na czyjąś 

zdolność do podjęcia decyzji biznesowej w sposób uczciwy i bezstronny. Partnerzy dystrybucyjni muszą 

zapewnić, aby wszelkie prezenty, odpłatne podróże i zaproszenia na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe 
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miały skromny charakter, były wręczane sporadycznie, spełniały normy biznesowe i były przekazywane w 

zgodnym z prawem celu.  Partnerzy dystrybucyjni nie mogą oferować w naszym imieniu płatności, 

możliwości podróży, rozrywki ani prezentów urzędnikom państwowym ani funkcjonariuszom publicznym. 

Firma Lincoln Electric zabrania wręczania prezentów oraz ofert podróży i rozrywki, które są niezgodne z 

prawem, ekstrawaganckie, mają regularny charakter lub mogą sprawić wrażenie niestosownych. 

INFORMACJE POUFNE; WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

Partnerzy dystrybucyjni muszą działać odpowiedzialnie w zakresie postępowania z informacjami poufnymi, w 

tym informacjami zastrzeżonymi i biznesowymi. Partnerzy dystrybucyjni muszą zachować poufność naszych 

tajemnic handlowych i innej własności intelektualnej oraz używać nazw marek i znaków towarowych wyłącznie 

po uzyskaniu na to pisemnej zgody. 

 
ZAPOBIEGANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY 

Partnerzy dystrybucyjni muszą unikać prania brudnych pieniędzy i nie mogą ułatwiać tego procederu. 

Partner dystrybucyjny zwróci szczególną uwagę na działania, które wydają się nietypowe lub podejrzane.  

Do działań takich zalicza się próby dokonania płatności gotówką, porozumienie dotyczące przekazania 

środków między krajami lub stronami niezwiązanymi z daną transakcją, nadmiernie skomplikowane 

transakcje, które nie odzwierciedlają faktycznego celu biznesowego albo próby uniknięcia wymogów 

prowadzenia dokumentacji lub raportowania.  

 
MONITOROWANIE I ZGODNOŚĆ 

Partnerzy dystrybucyjni muszą korzystać z systemu zarządzania, który zapewnia zgodność z powyższymi 

oczekiwaniami. Możemy zażądać potwierdzenia zgodności z niniejszym Kodeksem. 

 

ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI I NĘKANIU 

Partner dystrybucyjny musi zapewnić środowisko pracy wolne od wszelkich form dyskryminacji i nękania, 

w tym m.in. dyskryminacji rasowej, płciowej, religijnej, ze względu na kolor skóry, pochodzenie, dotyczącej 

wieku, niepełnosprawności, macierzyństwa, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.  

 

ZGŁASZANIE PODEJRZEŃ NARUSZENIA KODEKSU  
 

W przypadku przekonania lub podejrzenia naruszenia przez pracownika firmy Lincoln Electric lub partnera 
dystrybucyjnego obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Kodeksu postępowania należy zgłosić 

swoje wątpliwości za pośrednictwem infolinii ds. zgodności: https://lincolnelectric.ethicspoint.com.  Nasza 

Infolinia ds. zgodności, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami niektórych krajów, zezwala na 

dokonywanie zgłoszeń w sposób anonimowy.  Firma Lincoln Electric nie będzie tolerować działań 

odwetowych wobec pracowników lub partnerów dystrybucyjnych, którzy w dobrzej wierze zgłoszą 

naruszenie lub podejrzenie naruszenia. 
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