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KODEKS ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA  

Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków  
 

 

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) będące dobrowolnym, 

samorządnym, trwałym Stowarzyszeniem które zgodnie ze swoim statutem działa w dobrze 

pojętym interesie branży sokowniczej, mając na celu integrowanie i reprezentowanie 

środowiska producentów soków, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 

sprzyjających rozwojowi przemysłu produkcji soków w Polsce, wytwarzanie atmosfery 

zaufania i szacunku do producentów soków, stwarzanie warunków do rozwoju upraw 

sadowniczych a także przyczynianie się do zwiększenia spożycia soków w Polsce oraz 

wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które 

podejmują takie działania. 

 

W swoich działaniach KUPS dba o to by jego działania były:  

 

1. etyczne – to znaczy nie tylko mieściły się w ramach powszechnie obowiązujących 

norm prawnych, ale ponadto aby były przyzwoite,  

2. moralne – to znaczy odpowiadały ogólnie przyjętym wzorcom zachowania, tak aby 

nie zmierzały do wykorzystania przymusowego położenia drugiej strony  

3. transparentne – dbamy o to by nasze działania były jawne – w zakresie w jakim nie 

wiąże nas – tajemnica wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów, w 

szczególności  ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub postanowień 

umownych, z chęcią współpracujemy z mediami, udzielając wyczerpujących 

wyjaśnień w zakresie prowadzonych przez nas działań,  

4. przejrzyste finansowo – rozliczamy się zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wyłącznie w oparciu o stosowne dokumenty finansowe,  

5. nie dyskryminujemy -   nikogo z uwagi na jego poglądy polityczne, wyznanie, płeć, 

orientację seksualną itp.,  

6. dbamy o kulturę dyskusji -  tak aby była to dyskusja merytoryczna oparta o fakty, a 

nie argumentację „argumentum ad personam”, 

7. apolityczne – w swoich działaniach jesteśmy apolitycznie, nie jesteśmy związani z 

żadną partią polityczną oraz nie zabiegamy o niczyje poparcie polityczne, choć 

oczywiście nasi członkowie mają poglądy polityczne i to różne, co traktujemy jako 

naszą siłę, że mimo tego potrafimy współdziałać w interesie branży sokowniczej.  

We współpracy z osobami trzecim (osobami fizycznymi, prawnymi jednostkami nie 

posiadającymi osobowości prawej) nie akceptujemy:  

 

1. korupcji i łapownictwa – w żadnym zakresie nie akceptujemy korupcji (czynnej i 

biernej),  

2. nieetycznych formy wywierania nacisku polegających na wprowadzaniu w błąd 

opinii publicznej poprzez stosowanie narzędzi informatycznych multiplikujących w 

Internecie rzeczywiste opinie wyrażone przez użytkowników sieci lub tworzonych na 

zamówienie – tzw. „troli”,    

3. braku szacunku – dla innych, nawet jeśli mają zupełnie inne poglądy od naszych.  

 

 

Naszych parterów, współpracowników, zleceniobiorców, prosimy o zapoznanie się z 

powyższymi zasadami, przed zawarciem z nami jakiejkolwiek umowy czy nawiązaniu 

współpracy i jeżeli ich nie akceptują albo mają inne poglądy, to o nie zawieranie umowy.  


