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KODEKS ETYCZNY  
CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 

MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH  
 

 
Mając na uwadze, że jednym z najważniejszych zadań Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i 
Urządzeń Rolniczych, jako organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej swoich 
członków na zasadzie dobrowolności, jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w 
działalności gospodarczej, w szczególności poprzez opracowywanie i doskonalenie norm 
rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, ustala się co następuje: 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

Zasady etyki członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych (dalej: 
Izba) wynikają z ogólnych norm moralnych oraz dobrych zwyczajów, jakie powinny 
obowiązywać w obrocie gospodarczym oraz w kontaktach międzyludzkich. 

 
§ 2 

1. Zasady etyki zawarte w niniejszym Kodeksie obowiązują członków Izby, osoby 
upoważnione do reprezentowania członków Izby, członków władz i organów oraz 
pracowników Izby. 

2. Członkowie Izby winni dążyć do przestrzegania zasad etyki zawartych w niniejszym 
Kodeksie przez swoich pracowników.  

 
ZASADY ETYCZNE 

§ 3 
Ogólne zasady i normy etyczne obejmują:  
1) kierowanie się przepisami prawa, normami moralnymi i dobrymi obyczajami, 
2) wykonywanie i przestrzeganie uchwał i innych decyzji organów i władz Izby,  
3) dbanie o dobre imię Izby, 
4) dbanie o dobry wizerunek Izby, 
5) uwzględnianie interesu i dobra Izby w codziennej działalności, 
6) aktywne i twórcze uczestniczenie w pracach Izby,  
7) zakaz rozpowszechniania wewnętrznych ustaleń dotyczących Izby 
8) nakaz dochowania tajemnicy korporacyjnej,  
9) zakaz nierównego traktowania członków,  
10) obowiązek terminowego realizowania zobowiązań wobec Izby oraz kontrahentów,  
11) zakaz upowszechniania negatywnych niesprawdzonych opinii o innych członkach oraz 

osobach z Izbą związanych,  
12) nie podejmowanie działań kolidujących z interesem izby,  
13) zakaz jakakolwiek działalności politycznej w związku z funkcjonowaniem Izby. 
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§ 4 
Członkowie Izby winni: 
1) dążyć do polubownego rozwiązywania konfliktów pomiędzy sobą, 
2) opierać współpracę oraz kontakty z innymi członkami Izby na dobrej woli i poszanowaniu,  
3) w przypadku konfliktu interesów z działalnością Izby informować o tym Izbę, 
4) nie podejmować działań kolidujących z działalnością Izby,  
5) uczciwie współzawodniczyć z konkurentami, bez dyskredytowania i podważania 

wiarygodności konkurentów, 
6) w działalności reklamowej i promocyjnej unikać podawania nieprawdziwych, nierzetelnych 

i mylących informacji, 
7) zapewniać swoim klientom wysoki poziom usług,  
8) zachować w tajemnicy poufne informacje uzyskane od swoich klientów, 
9) nie podejmować prób uzyskiwania informacji o konkurentach w sposób nielegalny – 

sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami, 
 

§ 5 
Członkowie władz i organów Izby winni: 
1) zawsze działać zgodnie z zasadami bezstronności, obiektywizmu, uczciwości i 

odpowiedzialności,  
2) odmawiać pełnienia funkcji, których sprawowanie kolidowałyby z interesem Izby, 
3) nie angażować się w działania mające wpływ na pełnienie funkcji,  
4) unikać czerpania nieformalnych korzyści osobistych w związku z pełnioną funkcją, 
5) nie wykorzystywać pełnionej funkcji do szczególnego uprzywilejowywania swoich firm, 
6) w przypadku uczestniczenia w konferencjach, imprezach itp. jako przedstawiciele Izby 

unikać wykorzystywania tych spotkań do celów nie związanych z Izbą, 
7) stosunki z innymi przedstawicielami organów i władz a także stosunki z pracownikami 

Izby opierać na szacunku do ich godności osobistej.  
 

§ 6 
Pracownicy Izby winni: 
1) odnosić się z szacunkiem do przedstawicieli członków oraz władz i organów Izby, a także 

współpracowników,  
2) nie wykorzystywać do żadnego innego celu niż związany z Izbą informacji uzyskanych o 

działalności Izby i jej członkach,  
3) nie przyjmować prezentów pieniężnych,  
4) unikać przyjmowania prezentów innego rodzaju - w tym korzyści niematerialnych - od 

klientów Izby, a w przypadku przyjęcia prezentu o wartości przekraczającej 100 zł winni 
poinformować przełożonego,  

5) nie wręczać prezentów kontrahentom Izby o wartości powyżej 200 zł bez zgody 
przełożonego. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 7 
1. Każdy z członków Izby, jej władz i organów winien reagować na przejawy naruszania 

zasad i norm etycznych określonych niniejszym Kodeksem poprzez wskazanie 
niewłaściwości zachowania ora nakłanianie do ich przestrzegania.  

2. Sprawy naruszenia zasad etycznych wynikających z niniejszego Kodeksu Etycznego 
rozpatruje Sąd Koleżeński działający na podstawie Regulaminu postępowania przez Sądem 
Koleżeńskim Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.  


