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Stan na styczeñ 2011
„Compliance” oznacza dzia³anie w zgodzie z przyjêtymi standardami, obowi¹zuj¹cym prawem
i wytycznymi, co dla dostawcy us³ug certyfikacyjnych takiego jak my, ma ogromne znaczenie. Compliance- zgodnoœæ
z prawem- jest istot¹ naszych dzia³añ oraz podstaw¹ naszego istnienia.
Wymogi przeprowadzania badañ, wymogi akredytacyjne, przepisy prawa i inne regulacje s¹ dla ka¿dego z nas w TÜV
Rheinland na porz¹dku dziennym. Jesteœmy dostawc¹ us³ug, który jest bezstronny, niezawodny i akceptowany przez
firmy, klientów oraz wszystkie grupy spo³eczne, ciesz¹cy siê du¿ym szacunkiem i zaufaniem.
Korupcja oraz zachowania niezgodne z prawem w TÜV Rheinland mog³yby spowodowaæ ogromne szkody w ca³ej
grupie. Dlatego musimy dobrze poznaæ ryzyka zwi¹zane z nieprawid³owym zachowaniem, jak i mówiæ o nich
otwarcie oraz okreœliæ œrodki zapobiegawcze.
W³aœnie to mo¿emy osi¹gn¹æ za pomoc¹ programu compliance w TÜV Rheinland: chcemy Pañstwu pomóc, doradzaæ
i wspieraæ, aby nasza firma nadal odnosi³a sukcesy oraz by zapewniæ wysok¹ jakoœæ naszej pracy. Chcielibyœmy
zapobiec pojawieniu siê negatywnych opinii w prasie i wi¹¿¹c¹ siê z tym utrat¹ zaufania.
Opowiadaj¹c siê za ONZ Global Compact i bêd¹c cz³onkiem IFIA (Miêdzynarodowego Zwi¹zku Jednostek
Kontrolnych), miêdzynarodowej organizacji zrzeszaj¹cej dostawców us³ug certyfikacyjnych, jesteœmy zobowi¹zani do
przestrzegania wysokich standardów etycznych oraz wartoœci. Na tych standardach opiera siê ju¿ nasza misja, jak
równie¿ polityka koncernu dotycz¹ca wartoœci i odpowiedzialnoœci. Standardy te s¹ przez nas konsekwentnie
podwy¿szane.
Jako odpowiedzialna firma musimy daæ œwiadectwo, w jaki sposób chcemy realizowaæ nasze zobowi¹zania spo³eczne,
ekologiczne i etyczne, jakich narzêdzi u¿ywamy do regulowania tych kwestii i najwa¿niejsze: do kogo mo¿na siê
zwróciæ, jeœli nie wiadomo, jak odpowiedzieæ na trudne pytania lub w przypadku powstania sytuacji konfliktowej.

Kontakt:
Björn Clüsserath
Dyrektor ds. Compliance (CCO)
Tel. +49 221 806-4568
Fax +49 221 806-369932

Tania Shamsaifar
Senior Compliance Officer
Tel. +49 221 806-4569

compliance-office@de.tuv.com
Uwaga: wytyczne compliance i CSR s¹ zintegrowane z centralnym systemem zarz¹dzania oraz z blueye i tam
mo¿na je znaleŸæ.
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Infolinia Compliance w TÜV Rheinland
Co oznacza compliance?
Termin „compliance” pochodzi z jêzyka angielskiego i oznacza zgodnoœæ dzia³añ w przedsiêbiorstwie, wyra¿onych
postêpowaniem kadry zarz¹dzaj¹cej i pracowników TÜV Rheinland z przepisami prawa oraz wewnêtrznymi zasadami
przedsiêbiorstwa. W tym zakresie dostêpne s¹ wytyczne compliance, kodeks postepowania, wytyczne koncernu
dotycz¹ce przeciwdzia³ania konfliktom interesów oraz korupcji, jak równie¿ inne obowi¹zuj¹ce wytyczne oraz
instrukcje.
Co nale¿y zrobiæ w przypadku naruszenia prawa?
Ka¿dy pracownik zobligowany jest do zg³aszania potencjalnych naruszeñ systemu compliance – w ten sposób
przyczynia siê do ograniczania h skutków naruszeñ oraz unikniêcia podobnych wykroczeñ w przysz³oœci.
W przypadku pojawienia siê pytañ, skarg lub konkretnych zdarzeñ, nale¿y je zg³aszaæ wykorzystuj¹c nastêpuj¹ce
mo¿liwoœci:
1. Zg³oszenie nale¿y skierowaæ do prze³o¿onego, do Dyrektora ds. compliance, pe³nomocnika ds. compliance
odpowiadaj¹cego za dana spó³kê/ centrum kosztów, do Rady Zak³adowej lub innych uprawnionych osób.

Osobami do kontaktu w grupie TÜV Rheinland s¹:
Björn Clüsserath
Dyrektor ds. Compliance (CCO)
Tel. +49 221 806 4568
compliance-office@de.tuv.com

Tania Shamsaifar
Senior Compliance Officer
Tel. +49 221 806 4569

2. Infolinia Compliance w TÜV Rheinland
Za³o¿yliœmy infoliniê pod opiek¹ kancelarii prawniczej, której pracownicy s¹ zobowi¹zani do zachowania poufnoœci.
Za poœrednictwem tej infolinii mo¿na zg³aszaæ przypadki, które Pañstwo uwa¿aj¹ za podejrzane lub niezgodne z
prawem. Dzwoni¹c na infoliniê i podaj¹c swoje dane, nie ponosz¹ Pañstwo ¿adnych konsekwencji. W tym przypadku
prawnicy z kancelarii s¹ zobligowani do ochrony anonimowoœci swojego rozmówcy równie¿ wzglêdem TÜV
Rheinland.
Ameryka: Tel. +1 646 469-8848, godziny pracy: 6-22 (Central Time)
Azja:

Tel. +86 2161 381699, godziny pracy: 6-22 (China Standard Time)

Europa: Tel. +49 211 1368368, godziny pracy : 6-22 (Central European Time)

Poza godzinami pracy biura, jak równie¿ w przypadku problemów technicznych zg³oszenia i pytania mo¿na wysy³aæ
pod wskazane poni¿ej adresy mailowe:
Ameryka: tuev-compliance-america@lovells.com
Azja:

tuev-compliance-asia@lovells.com

Europa: tuev-compliance-europe@lovells.com
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Jakie naruszenia powinny byæ zg³aszane?
Przede wszystkim naruszenia, które wskazuj¹ na pope³nienie przestêpstwa, np. kradzie¿, oszustwo, przekupstwo – lub
systematycznie naruszane praw oraz ³amanie zasad obowi¹zuj¹cych wewn¹trz firmy.
O czym nale¿y pomyœleæ przed skorzystaniem z infolinii?
Pañstwa informacja powinna spe³niaæ poni¿sze wymagania:
• Nale¿y poinformowaæ szczegó³owo o zdarzeniach, osobach, które by³y w dan¹ czynnoœæ zaanga¿owane (jeœli to
konieczne, nale¿y wskazaæ nazwiska osób), podaæ daty, itd.
• Jeœli maj¹ Pañstwo podejrzenie, ale nie maj¹ dowodów, powinni Pañstwo ostro¿nie rozwa¿yæ poni¿sze aspekty:
• Czy istniej¹ powa¿ne oznaki zachowañ niezgodnych z prawem?
• Czy istniej¹ uzasadnione oznaki do wszczêcia postêpowania?
• Nale¿y unikaæ ogólnikowych oskar¿eñ.
• Osoby, które œwiadomie nadu¿ywaj¹ korzystania z infolinii, nara¿aj¹ innych pracowników na nieuzasadnione
oskar¿enia, dzia³aj¹c tym samym na szkodê TÜV Rheinland oraz swoich kolegów.
• Zg³aszaæ nale¿y tylko takie przypadki, w których ³amanie prawa lub polityki naszej grupy wydaj¹ siê byæ mo¿liwe.
• Ogólne problemy wystêpuj¹ce w œrodowisku pracy lub trudnoœci w pracy zg³aszaj za pomoc¹ wewnêtrznych
systemów informacyjnych.
Co siê dzieje z Pañstwa informacjami?
• Informacje przekazywane za poœrednictwem infolinii bêd¹ traktowane jako œciœle poufne. Anonimowoœæ
informatora pozostaje – na jego ¿yczenie– chroniona.
• Zdarzenia zg³aszane za poœrednictwem infolinii zostan¹ zarejestrowane pod specjalnym numerem
identyfikacyjnym, nastêpnie ich wiarygodnoœæ zostanie sprawdzona przez upowa¿nion¹ do tego kancelariê
prawnicz¹ oraz przekazane do CCO, z zachowaniem absolutnej anonimowoœci.
• TÜV Rheinland zbada wszystkie zg³oszone zdarzenia , równie¿ jeœli bêdzie zachodzi³a potrzeba powo³ania
zewnêtrznych doradców prawnych.
• Osoby, którym zostanie udowodnione naruszenie zasad polityki koncernu, musz¹ liczyæ siê ze œrodkami
dyscyplinarnymi, które mog¹ doprowadziæ nawet do zakoñczenia stosunku pracy.
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Informacja dla nowych pracowników
Szanowni Pañstwo, Drogie Kole¿anki i Drodzy Koledzy!
Witamy w TÜV Rheinland. Cieszymy siê, ¿e zdecydowali siê Pañstwo do³¹czyæ do naszej grupy. ¯yczê Pañstwu wielu
sukcesów oraz pasji w wykonywaniu swojej pracy.
Na samym pocz¹tku Pañstwa kariery w naszej firmie chcia³bym skierowaæ uwagê na wa¿ny temat, jakim jest ONZ
Global Compact, który TÜV Rheinland wspiera od 2006 roku. Co siê za tym kryje?
ONZ Global Compact to miêdzynarodowa inicjatywa wspierana przez firmy, organizacje oraz grupy spo³eczne pod
egid¹ Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do tej pory cz³onkostwo w tej inicjatywie zdeklarowa³o ponad 5 000
firm i ponad 1 000 organizacji ze 120 krajów. Global Compact odpowiada siê za respektowaniem praw cz³owieka,
podstawowych zasad zatrudnienia, popiera ochronê œrodowiska i walkê z korupcj¹ .
My, czyli wszyscy pracownicy TÜV Rheinland, popieramy cele tej jak¿e wa¿nej inicjatywy. Podpisanie siê pod
zasadami Global Compact oznacza równie¿, ¿e we wszystkich mo¿liwych przypadkach,, wspieramy dziesiêæ zasad.
Global Compact, co bardzo dobrze odzwierciedla standardy etyczne naszej pracy. Jesteœmy odpowiedzialn¹,
neutraln¹ i niezale¿n¹ jednostk¹, która zobowi¹za³a siê do zapewnienia oraz rozwoju bezpieczeñstwa i jakoœci we
wzajemnym oddzia³ywaniu pomiêdzy cz³owiekiem, technologi¹ i œrodowiskiem. Naszym celem jest staæ siê
najlepsz¹, niezale¿n¹ jednostk¹, która testuje i bada jakoœæ pod k¹tem bezpiecznych rozwi¹zañ.
W naszej polityce koncernu dotycz¹cej wartoœci i odpowiedzialnoœci zosta³o dok³adnie okreœlone, co oznacza dla nas
jako TÜV Rheinland , a tym samym dla naszych pracowników, wsparcie inicjatywy Global Compact.
Wiedz¹ ju¿ Pañstwo, ¿e w ostatnich dziesiêcioleciach grupa TÜV Rheinland z powodzeniem stawia³a czo³a
miêdzynarodowej konkurencji. Dzisiaj mo¿emy z dum¹ powiedzieæ, ¿e jesteœmy przedsiêbiorstwem o globalnym
zasiêgu z niemieckimi korzeniami. Firma, która dzia³a na arenie miêdzynarodowej, w ró¿nych krajach, na ró¿nych
rynkach i w ró¿nych kulturach wymaga wspólnego zrozumienia jej wartoœci i odpowiedzialnoœci. I to zrozumienie
znajduje odzwierciedlenie w naszej misji, jak i w polityce koncernu dotycz¹cej wartoœci i odpowiedzialnoœci.
Z chwil¹ rozpoczêcia pracy w TÜV Rheinland, równie¿ od Pañstwa zale¿y, czy nasze cele i wartoœci bêd¹ obecne w
codziennych dzia³aniach. Bêdzie mi niezmiernie mi³o, jeœli zapoznaj¹ siê Pañstwo z informacjami na temat Global
Compact i bêd¹ je przekazywaæ dalej. Te dziesiêæ zasad Global Compact stanowi wa¿n¹ czêœæ naszej kultury
korporacyjnej, co czyni nas silnymi i odró¿nia od naszych konkurentów.
Z powa¿aniem
Dr.- Ing. Manfred Bayerlein
Prezes Zarz¹du TÜV Rheinland AG
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Zasady Global Compact
Inicjatywa ONZ Global Compact wymaga od przedsiêbiorstw, na które ma wp³yw, przyjêcia, wsparcia i wdro¿enia
do codziennej praktyki katalogu podstawowych wartoœci w zakresie respektowania praw cz³owieka, norm pracy,
ochrony œrodowiska i zwalczania korupcji:
Prawa cz³owieka
Zasada 1 Przedsiêbiorstwa powinny wspieraæ i szanowaæ ochronê miêdzynarodowych praw cz³owieka w zakresie
swojej strefy wp³ywów i
Zasada 2 zapewniæ , ¿e nie maj¹ udzia³u w ³amaniu praw cz³owieka.
Normy pracy
Zasada 3 Przedsiêbiorstwa powinny zagwarantowaæ wolnoœæ zrzeszania siê i prawo do zawierania uk³adów
zbiorowych pracy oraz wspieraæ
Zasada 4 zniesienie wszelkich form pracy przymusowej,
Zasada 5 likwidacjê pracy dzieci,
Zasada 6 zniesienie dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników oraz w trakcie wykonywania pracy.
Ochrona œrodowiska
Zasada 7 W przypadku problemów œrodowiskowych przedsiêbiorstwa powinny kierowaæ siê zasad¹ zapobiegania
wyst¹pienia takich sytuacji,
Zasada 8 przejmowaæ inicjatywê w celu budowania szerszej œwiadomoœci w zakresie odpowiedzialnoœci za
œrodowisko
Zasada 9 oraz wspieraæ rozwój i rozpowszechnianie technologii przyjaznych dla œrodowiska.
Zwalczanie korupcji
Zasada 10 Przedsiêbiorstwa powinny wystêpowaæ przeciwko wszelkim rodzajom zachowañ korupcyjnych, ³¹cznie
z szanta¿em i ³apownictwem .

Publikacja: Biuro ONZ Global Complact, unglobalcompact.org
Kontakt: unglobalcompact@un.org
Kontakt w Grupie TÜV Rheinland:
Björn ClüsserathPe³nomocnik koncernu ds. CSR i zrównowa¿onego rozwoju
TÜV Rheinland AG
bjoern.cluesserath@de.tuv.com
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