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Grupa Rhiag- Kodeks etyki

Dział wydający
Komitet sterujący ds. zgodności z wymogami Grupy Rhiag (rada
dyrektorów, audyt wewnętrzny)

Osoby, do których skierowany jest Kodeks
Pracownicy, pracownicy zewnętrzni, przedstawiciele handlowi, inni 
główni interesariusze

Organ zatwierdzający
Rada dyrektorów Grupy Rhiag, której 100% udziałów posiada spółka 
LKQ Corporation

Repozytorium
Aktualna wersja niniejszego dokumentu dostępna jest 
u Małgorzaty Arbuzińskiej, Kier. Działu Kadr i Płac  
(malgorzata.arbuzinska@elitpolska.pl)
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LKQ Corporation (NASDAQ: LKQ), spółka objęta indeksem giełdowym
S&P 500, jest wiodącym dostawcą alternatywnych i specjalnych
części do naprawy oraz akcesoriów do samochodów osobowych i
innych pojazdów w Ameryce Północnej i Europie.

Grupa Rhiag

innych pojazdów w Ameryce Północnej i Europie.

W marcu 2016 r. LKQ z sukcesem ukończyła proces nabycia Grupy
kapitałowej Rhiag - wiodącego paneuropejskiego dystrybutora B2B
części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych na rynku
posprzedażowym. Grupa Rhiag obecnie działa w 9 krajach
europejskich (Włochy, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia,
Polska, Ukraina oraz Bułgaria). Jednakże, zakres geograficzny grupy
stale się poszerza dzięki wielu przeprowadzonym operacjom w
zakresie przejęcia i fuzji (M&A).

LKQ Italia S.r.l. jest obecnie jednostką dominującą Grupy i stanowi
spółkę zależną w całości należącą do LKQ Euro Ltd z siedzibą w
Wielkiej Brytanii. LKQ Euro Ltd należy w 100% do LKQ Corporation.



Grupa Rhiag



Wstęp

W ramach Grupy należącej do LKQ Corporation zarządzamy (zarównoW ramach Grupy należącej do LKQ Corporation zarządzamy (zarówno
samodzielnie jak i za pośrednictwem naszych pośrednich
i bezpośrednich Jednostek zależnych) dystrybucją części zamiennych
dla sektora motoryzacyjnego. Za kwestię fundamentalną uważamy
jasne określenie wartości, którymi kierujemy się w prowadzonej
działalności, które zamierzamy z sukcesem wcielać w życie.
Nasz Kodeks etyki („Kodeks”) stanowi mapę drogową i kompas dla
właściwego prowadzenia działalności, etycznego postępowania
i zgodności z naszymi wartościami, naszymi politykami i przepisami
prawa.



Wstęp

Zasady przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią główne wartości,Zasady przedstawione w niniejszym dokumencie stanowią główne wartości,
którymi kierujemy się w naszych działaniach. Przestrzeganie Kodeksu przez
naszych dyrektorów, audytorów, kierownictwo oraz pracowników jest kwestią
niezmiernie istotną dla osiągnięcia naszych celów. Dlatego też:

Promujemy znajomość Kodeksu wśród wszystkich Interesariuszy
i uważnie kontrolujemy przestrzeganie Kodeksu poprzez zapewnienie
odpowiednich narzędzi informacyjnych, zapobiegawczych i kontrolnych oraz
zapewnienie transparentności we wszystkich transakcjach i zachowaniach
poprzez podejmowanie środków korygujących zgodnie z wymaganiami.

Przekazujemy nasz Kodeks wszystkim osobom, które mają relacje biznesowe
z Grupą.

Ponadto, przestrzeganie zasad wskazanych w Kodeksie uważamy za istotną część
obowiązków umownych pracowników jeśli chodzi
o staranność, lojalność, jak i bezstronność. Każde naruszenie niniejszego
Kodeksu może stanowić niewykonanie podstawowych obowiązków
pracowniczych lub zachowanie niezgodne z prawem.pracowniczych lub zachowanie niezgodne z prawem.

Nasi pracownicy są zobowiązani powstrzymywać się od zachowań sprzecznych
z niniejszymi zasadami, współpracować w celu weryfikacji i zgłaszania każdego
naruszenia oraz postępować zgodnie z zasadami przyjętymi przez Grupę.



Zasady: Ludzie

Główne zasady:
Prawa człowieka Wolność słowa Rozwój osobisty
Różnorodność i brak dyskryminacji Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ludzie są naszym kluczowym zasobem.
Pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz wszystkich interesariuszyPracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz wszystkich interesariuszy
traktujemy w taki sposób, w jaki my sami chcielibyśmy być traktowani.
Zapewniamy szacunek dla integralności fizycznej i kulturowej osób fizycznych oraz
wolność słowa. Promujemy rozwój człowieka i unikamy wszelkich przejawów
dyskryminacji. Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom jest jednym
z naszych głównych celów, a bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi również
osobistą odpowiedzialność każdego pracownika. Nasi pracownicy reprezentują
Grupę również w życiu prywatnym. Zachęcamy ich do angażowania się w działania
społeczne w swoich lokalnych społecznościach. Uczestniczenie w życiu społecznym
nigdy nie powinno stwarzać konfliktu z obowiązkami pracowniczymi danej osoby.



Zasady: Zgodność z 
wymogami

Główne zasady:
Przestrzeganie przepisów prawa, zasad i regulacji Konflikty interesów

Brak oszukiwania, ochrona aktywów spółki, uczciwa rachunkowość
Zakaz łapownictwa/przekupstwa i korupcji Zakaz prania brudnych pieniędzy 

.

Jesteśmy związani przepisami prawa.
Nigdy nie należy iść na kompromis jeśli chodzi o przestrzeganie wszelkich.Nigdy nie należy iść na kompromis jeśli chodzi o przestrzeganie wszelkich
obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
Nasi pracownicy muszą również przestrzegać wewnętrznych zasad i regulacji
przyjętych przez Grupę. Jesteśmy zobowiązani do uczciwości i lojalności
w stosunku do Grupy oraz do podejmowania decyzji biznesowych w najlepszym
interesie Grupy, unikając jakichkolwiek konfliktów interesów (nawet
potencjalnych). Nasi pracownicy nie mogą angażować się w zachowania
oszukańcze lub inne nieuczciwe zachowania dotyczące własności lub aktywów
lub sprawozdawczości finansowej i rachunkowości Grupy lub jakiejkolwiek osoby
trzeciej. Potępiamy wszelkie formy łapownictwa/przekupstwa i korupcji oraz
pranie brudnych pieniędzy.



Zasady: Relacje biznesowe

Główne zasady:
Relacje zewnętrzne Zakaz 

wykorzystywania 
informacji 
wewnętrznych 

Polityka 
antymonopolowa i 
uczciwa konkurencja

Prezenty, 
posiłki, 
rozrywka

Nasze relacje biznesowe oparte są na uczciwości i lojalności w stosunku do
Grupy.Grupy.
Nasze relacje z instytucjami publicznymi i niezależnymi organami oparte są na
szacunku w stosunku do prawa i regulacji. Kierownictwo Grupy i pracownicy
sprawdzają, czy dostawcy przestrzegają warunków umownych oraz czy
zachowują wymagane standardy etyczne. Wszystkie osoby wewnątrz naszej
Grupy muszą przestrzegać zasad dot. wykorzystywania informacji
wewnętrznych, prawa antymonopolowego oraz zasad uczciwej konkurencji. Na
naszych pracowników nie można wpływać poprzez przekazywanie im korzyści,
a nasi pracownicy nie będą niewłaściwie wpływać na innych poprzez
przekazywanie im korzyści. Możemy jedynie proponować lub przyjmować
rozsądne posiłki oraz symboliczne prezenty, które są odpowiednie w danych
okolicznościach.



Zasady: 
Prywatność

Główne zasady:

Prywatność Informacje poufne Bezpieczeństwo systemów informatycznych  

Chronimy zarówno nasze własne informacje poufne, jak i informacje innych
interesariuszy.interesariuszy.
Respektujemy i chronimy prywatność naszych pracowników. Wszelkie informacje
traktujemy jako poufne, a nasi pracownicy nie ujawniają informacji poufnych
należących do Grupy i osób trzecich. Podejmujemy zapobiegawcze środki
bezpieczeństwa w zakresie przechowywania wszystkich baz danych oraz danych
wrażliwych w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka utraty lub nieuprawnionego
dostępu.



Zasady: Zgłaszanie 
niezgodności

Główne zasady:
Nieprzestrzeganie wymogów oraz sankcje i postępowania dyscyplinarne
Zgłaszanie zachowań niezgodnych z prawem lub wymogami 
Ochrona osoby zgłaszającej nadużycia

Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że wszyscy działamy w sposób uczciwyJesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że wszyscy działamy w sposób uczciwy
i odpowiedzialny we wszystkich sytuacjach.
Wszelkie przypadki nieprzestrzegania naszego Kodeksu mogą powodować
podjęcie działań dyscyplinarnych, w tym wszczęcie postępowań na drodze
prawnej lub sankcji karnych. Nasi pracownicy są zobowiązani zgłaszać wszelkie
praktyki lub działania uznane w niniejszym Kodeksie za nieodpowiednie.
Wszystkie skargi zostaną zbadane, a osoba zgłaszająca ma zagwarantowany brak
odwetu zgodnie z Polityką Zgłaszania Nadużyć (whistleblowing).



Standard postępowania

Nasi pracownicy muszą stosować się do systemu wartości orazNasi pracownicy muszą stosować się do systemu wartości oraz
standardów postępowania opisanych w naszym Kodeksie, znać treść
wytycznych oraz postępować zgodnie z nimi. Nasze wytyczne
stanowią podstawę do codziennej pracy. Nasi kierownicy ponoszą
odpowiednią odpowiedzialność za przekazywanie i wdrażanie tego
systemu wartości oraz standardów postępowania.

Własność Grupy traktujemy z taką samą dbałością, jak swoją
własność. Wszyscy pracownicy spółki dokładają wszelkich starań w
celu ochrony aktywów firmowych, traktują je z dbałością oraz nie
wykorzystują ich w sposób nieodpowiedni lub bez pozwolenia, oraz
nie dopuszczają się ich przywłaszczenia dla własnych potrzeb.

Naruszenia zasad nastawionych na wartości powodują szkodę dla
Grupy. Nasi pracownicy muszą zgłaszać wszelkie przypadki
nieprzestrzegania, nierespektowania lub naruszenia przepisów
prawa i wytycznych, o których powzięli informacje. Naruszenie
przepisów prawa, systemu wartości, standardów postępowania lub
innych zasad może również powodować konsekwencje wynikające
z kodeksu karnego i przepisów o odpowiedzialności cywilnej.



Wytyczne

Dawanie prezentów

Możemy dawać prezenty promocyjne i 
okolicznościowe o niewielkiej wartości 
(<50€), identyfikowalne jako prezenty i 
fakturowane na rzecz naszej Grupy bez 
autoryzacji z pełnym odliczeniem od 

Przyjmowanie prezentów

Możemy przyjmować prezenty 
promocyjne i okolicznościowe o 
niewielkiej wartości (<50€) bez 
autoryzacji.
Nasze biuro ds. zgodności z wymogami autoryzacji z pełnym odliczeniem od 

podatku. 
Nasze biuro ds. zgodności z wymogami 
musi zatwierdzić prezenty o większej 
wartości bez odliczenia od podatku.
Talony pieniężne jakiegokolwiek 
rodzaju (środki pieniężne, przelewy 
bankowe, pożyczki, nieuzasadnione 
kredyty) wymagają zatwierdzenia 
przez biuro ds. zgodności z 
wymogami na podstawie 
dokumentacji wspierającej.

Gościnność

Możemy proponować zwykłe posiłki, 
jeżeli jest to uzasadnione biznesowo 
oraz zgodnie z limitami ustalonymi w 
wewnętrznej polityce firmowej.

Nasze biuro ds. zgodności z wymogami 
musi zatwierdzić prezenty o większej 
wartości oraz wymagana jest 
obowiązkowa dokumentacja.
Przyjmowanie talonów pieniężnych 
jakiegokolwiek rodzaju (środki 
pieniężne, przelewy bankowe, pożyczki, 
nieuzasadnione kredyty) wymaga 
zatwierdzenia przez biuro ds. zgodności 
oraz wymagana jest obowiązkowa 
dokumentacja.

Nie możemy żądać prezentów.

Rozrywka

Możemy uczestniczyć w zdarzeniach, 
jeżeli jest to istotne dla biznesu oraz 
jeżeli ich wartość jest niska.
Możemy przyjmować zaproszenia wewnętrznej polityce firmowej.

Posiłki niezwiązane bezpośrednio z 
biznesem wymagają zatwierdzenia 
przez nasze biuro ds. zgodności z 
wymogami oraz wymagana jest 
obowiązkowa dokumentacja. 
Nie możemy żądać zaproszeń.
Wnosząc o zwrot kosztów należy 
podać imię i nazwisko gościa oraz 
nazwę firmy. 
Wytyczne mają zastosowanie 
również do przyjmowania 
zaproszeń.

Możemy przyjmować zaproszenia 
wyłącznie na zdarzenia, które nie 
są związane z podróżami, 
pobytem w hotelach lub 
imprezami dodatkowymi.

Zaproszenia o większej wartości lub 
niezwiązane bezpośrednio z biznesem 
wymagają zatwierdzenia przez nasze 
biuro ds. zgodności z wymogami oraz 
wymagana jest obowiązkowa 
dokumentacja.



Wytyczne

Urząd publiczny

Surowo zakazane są talony rzeczowe 
i nierzeczowe jakiegokolwiek rodzaju 
dla pracowników lub urzędników 
organów publicznych lub ich rodzin.

Środowisko

Materiały biurowe, takie jak papier, 
toner i artykuły piśmiennicze 
wykorzystujemy w sposób 
odpowiedzialny i oszczędny.organów publicznych lub ich rodzin.

Surowo zakazane są talony 
jakiegokolwiek rodzaju dla partii 
politycznych, osób, które uzyskały 
mandat wyborczy i kandydatów do 
pełnienia funkcji politycznych.
Unikamy podejrzenia, że należy 
wpływać niezgodnie z prawem na 
osoby piastujące funkcje publiczne.  

Prywatność i bezpieczeństwo 
informatyczne

Nie ujawniamy informacji poufnych 
Grupy osobom postronnym lub 
dawnym kolegom.
Dane Grupy zapisujemy w naszej sieci 

odpowiedzialny i oszczędny.
W naszych biurach stosujemy 
nowoczesną i dobrze przemyślaną 
koncepcję utylizacji.

Konflikt interesów

Unikamy wszelkich konfliktów 
interesów, nawet tych potencjalnych, 
oraz nie możemy brać udziału lub 
wspierać działań konkurencyjnych Dane Grupy zapisujemy w naszej sieci 

oraz chronimy dane osobowe naszych 
pracowników. 
Na komputerach należących do Grupy 
nie wykorzystujemy oprogramowania, 
które nie zostało zamówione przez
Grupę.
Nie zapisujemy prywatnych plików oraz 
nie wchodzimy na strony zawierające 
treści pornograficzne lub niezgodne z 
prawem.
Nie zapisujemy danych dot. Grupy na 
prywatnych nośnikach danych.

wspierać działań konkurencyjnych 
wobec Grupy.
Nasi pracownicy, którzy posiadają lub 
nabywają, pośrednio lub bezpośrednio, 
udział w firmie klienta, dostawcy lub 
innym przedsiębiorstwie powiązanym z 
działalnością prowadzoną przez Grupę 
muszą niezwłocznie zgłosić ten fakt do 
biura ds. zgodności z wymogami.
Zdecydowanie zalecamy powiadomienie 
biura ds. zgodności z wymogami nawet 
jeżeli posiadane/nabywane 
przedsiębiorstwo nie jest związane z 
naszym sektorem lub z działalnością 
prowadzoną przez nas.



Wytyczne

Uczciwość

Jesteśmy uprzejmi w stosunku do 
siebie nawzajem i szanujemy opinie 
naszych kolegów. 
Jesteśmy otwarci i dążymy do 

Pranie brudnych pieniędzy

Przestrzegamy wszelkich obowiązków 
w zakresie rachunkowości, 
wykazywania i sprawozdawczości 
finansowej dotyczących płatności Jesteśmy otwarci i dążymy do 

dobrych, uczciwych 
relacji z innymi osobami.
Zawsze zachowujemy się 
odpowiednio i traktujemy wszystkich 
równo.
Nie wyrażamy się źle o innych i nie 
faworyzujemy nikogo.

Komunikacja

Promujemy i chronimy wolność 
poglądów, a problemy omawiamy 
bezpośrednio z daną osobą.
Nie omawiamy wewnętrznych 

finansowej dotyczących płatności 
gotówkowych i innych płatności 
związanych z zawieranymi transakcjami.
O wszelkich podejrzanych 
zachowaniach informujemy 
Dyrektora ds. zgodności z 
wymogami.

Dyskryminacja

Pracujemy w zespole z kolegami o 
innym kolorze skóry, innej 
narodowości i innym pochodzeniu, w 
każdym wieku, każdej płci, o innym Nie omawiamy wewnętrznych 

spraw firmy na portalach 
społecznościowych.
Wszystkich partnerów biznesowych 
traktujemy z szacunkiem i nigdy nie 
zapominamy o dobrych manierach.
Nie dopuszczamy się 
znieważenia, obrażającego 
tonu głosu, krytyki osobistej, 
nie krzyczymy i nie 
dopuszczamy się agresji 
fizycznej. 

każdym wieku, każdej płci, o innym 
pochodzeniu etnicznym, religii i 
światopoglądzie. 
Aktywnie wspieramy kolegów 
narażonych na wykluczenie.
Nie tolerujemy dyskryminacji.
Rozumiemy to jako wszelkie
formy nieuzasadnionej
dyskryminacji, niesprawiedliwego
traktowania oraz nękania na tle 
seksualnym lub innym.



Zgłaszanie nieprawidłowości 
(whistleblowing)

Nasi pracownicy, którzy wiedzą lub mają dobre powody, aby uważać, że doszło do naruszenia
przepisów prawa, regulacji, naszego Kodeksu lub innych zasad wewnętrznych powinni zwrócić
uwagę na ten fakt poprzez wewnętrzny system zgłaszania nadużyć.

Powiadomienie można złożyć anonimowo za pomocą systemu zgłaszania nadużyć. Ponieważ
nie są podawane żadne dane umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej nadużycia,nie są podawane żadne dane umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej nadużycia,
System BKMS w sposób techniczny zapewnia anonimowość. O naruszeniach należy
informować niezależnie od stanowiska osoby odpowiedzialnej za nie. Nasze biuro ds.
zgodności z wymogami zbada wszystkie powiadomienia a jeżeli zajdzie taka konieczność,
zostaną podjęte działania korygujące.

Nasi pracownicy mogą zgłaszać anonimowe ostrzeżenia
poprzez:

System BKMS: System oparty na dostawcy serwera aplikacji (ASP) a nie 
na poczcie e-mail

ma zastosowanie do spółek z siedzibą w Czechach i we Włoszech, 
dostępny przez stronę internetową:

https://www.bkms-system.net/rhiag

VoiceIntake: Linia telefoniczna o numerze 00800 321 14 05

dostępna dla spółek z wszystkich krajów (z wyjątkiem 
Włoch)

Osoby zgłaszające System BKMS Badacz
Osoby zgłaszające 
nieprawidłowości

Zgłasza ryzyka i 
nieprawidłowości

Otrzymuje informacje 
zwrotne, 

odpowiada na pytania

System BKMS

Gwarantuje 
bezpieczeństwo 
techniczne zgłoszeń

Chroni zgłoszenia 
przed dostępem osób 
nieuprawnionych

Przetwarza raporty 

Prowadzi
(anonimowy) dialog

Zawsze gwarantujemy anonimowość



LKQ Italia S.r.l. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
jednym udziałowcem z siedzibą przy Via Vincenzo Monti n. 

23/D Pero (MI)
Kapitał zakładowy: 10.010.000 euro, wpłacony w całości

Wpisana do Rejestru Spółek w Mediolanie, NIP:  09200590967 - N. REA: MI -
2075297

Zatwierdzono przez Radę dyrektorów 
25.07.2017 r. Wydanie z lipca 2017 r.


