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KODEKS ETYKI DLA KONTRAHENTÓW GRUPY MOL 
 
Drogi Kontrahencie, 

 
Kodeks Etyki dla Kontrahentów Grupy MOL jest wyciągiem z Kodeksu Etyki Grupy MOL  
i zawiera normy etyczne, które uważamy za szczególnie istotne w naszych kontaktach 
biznesowych i oczekujemy, że nasi kontrahenci będą stosować się do tychże norm. Termin 
„kontrahenci” obejmuje dostawców, klientów oraz pozostałych partnerów handlowych Grupy 
MOL. 

 
1. Przekazywanie informacji – Oczekujemy, że nasi kontrahenci będą przestrzegać 

wszelkich obowiązujących norm postępowania przy przekazywaniu informacji ustnych  
i pisemnych. Kontrahenci muszą traktować informacje dotyczące kontrahentów jako 
poufne. 

2. Sprawozdania i raporty – Kontrahenci pod żadnym pozorem nie mogą naruszać 
rzetelności sprawozdań finansowych ani raportów. 

3. Majątek – Kontrahenci są odpowiedzialni za ochronę majątku Grupy MOL przed 
szkodami, niedozwolonym użyciem i marnotrawstwem. 

4. Produkty intelektualne – Kontrahenci przyjmują do wiadomości fakt, że cenne i poufne 
koncepcje, strategie oraz innego rodzaju informacje handlowe utworzone lub opracowane 
przez Grupę MOL stanowią własność spółki, a w niektórych przypadkach są chronione 
prawem własności intelektualnej. 

5. Wykorzystywanie informacji wewnętrznych – Kontrahenci nie mogą w sposób 
niedozwolony wykorzystywać informacji wewnętrznych (“insider trading”) do uzyskiwania 
korzyści materialnych. 

6. Prawa człowieka – Kontrahenci Grupy MOL muszą respektować wolność przekonań 
religijnych i zgromadzeń przysługującą jej pracownikom, a także ich prawo do 
odpoczynku, wolnego czasu i regularnego płatnego urlopu, a ponadto zobowiązują się 
realizować uczciwą politykę zatrudniania i wynagradzania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi. 

7. Unikanie dyskryminacji – Kontrahenci Grupy MOL nie mogą dyskryminować nikogo  
z powodu płci, stanu cywilnego, wieku, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, przekonań 
politycznych, niepełnosprawności, religii ani orientacji seksualnej. 

8. Molestowanie i napastowanie – Kontrahenci Grupy MOL nie mogą zachowywać się  
w sposób, który można by określić jako napastliwy, zastraszający, złośliwy lub obraźliwy. 

9. Praca przymusowa i zatrudnianie dzieci – Kontrahenci Grupy MOL nie mogą tolerować 
żadnych form przymusowej lub niewolniczej pracy, jak również zatrudniania nieletnich. 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska – Kontrahenci Grupy MOL 
mają obowiązek przestrzegać odpowiednich przepisów prawa dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

11. Korupcja – Kontrahenci Grupy MOL mają obowiązek prowadzić swoją działalność  
w sposób wolny od wszelkiego rodzaju korupcji i oszustw, włącznie z odrzucaniem 
propozycji lub prób składanych lub podejmowanych na korzyść lub na rzecz ich 
pracowników i organizacji i mających na celu zapłatę nieuczciwych kwot. 

12. Konflikty interesów – Kontrahenci Grupy MOL nie mogą zatrudniać osób, którzy są 
pracownikami dowolnej spółki Grupy MOL ani też zezwalać im na nabywanie majątku lub 
udziałów w ich spółkach. 

13. Uczciwa konkurencja – Kontrahenci Grupy MOL mają obowiązek prowadzić swoją 
działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, a także obowiązującymi przepisami 
prawa ochrony konkurencji. 

14. Produkty i usługi – Dostawcy Grupy MOL mają obowiązek dostarczać bezpieczne 
produkty i usługi wysokiej jakości, a także przekazywać w odpowiednim terminie 
prawdziwe, wiarygodne, dokładne i przejrzyste informacje. 

 
Kontrahenci Grupy MOL zadbają o to, aby każdy interesariusz został powiadomiony  
o powyższych oczekiwaniach i ich zastosowaniu. Kontrahenci muszą natychmiast 
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powiadamiać Grupę MOL o każdym naruszeniu Kodeksu Etyki oraz wdrożeniu działań 
naprawczych.  

 

 

Jeśli normy Kodeksu Etyki dla Kontrahentów Grupy MOL będą systematycznie lub w istotnym 

stopniu naruszane, Grupa MOL zerwie współpracę z danym kontrahentem. 

Oprócz zagwarantowania przestrzegania powyższych norm kontrahenci Grupy MOL mają 

również obowiązek zapoznawania się z całą treścią Kodeksu Etyki dostępną na stronie 

internetowej Grupy MOL (www.mol.hu) w celu jego lepszego zrozumienia oraz 

zagwarantowania jego przestrzegania, niezależnie od zastosowania skutków prawnych 

zastrzeżonych w umowach, które dodatkowo obowiązują. Grupa MOL będzie zachęcać 

swoich kontrahentów do stosowania i przestrzegania powyższych postanowień w obrębie 

całego łańcucha ich własnych dostawców, podwykonawców i kontrahentów. 
 

Wszelkie pytania lub skargi dotyczące kwestii etycznych, jak również przypadki zachowań 

nieetycznych prosimy zgłaszać do Rady Etyki Grupy MOL. 

Adres korespondencyjny: MOL Group Ethics Council, H-1117 Budapest, Október 

huszonharmadika u. 18. 

E-mail: ethicscouncil@mol.hu 

Telefon całodobowy z automatyczną sekretarką: (+36 1) 464-1725 (zwykły stacjonarny) 

lub 21-725 (wewnętrzny). 
 

 
Prosimy o wspieranie naszych działań mających na celu etyczne prowadzenie działalności! 
 
Grupa MOL 
 

http://www.mol.hu/
mailto:ethicscouncil@mol.hu

