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1. Wstêp  

TÜV Rheinland (rozumiany jako wszystkie spó³ki 

powi¹zane z TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz 

e.V. i TÜV Rheinland Holding AG zgodnie z § 15 

i nastêpnymi niemieckiej ustawy o spó³kach 

akcyjnych) jest spó³k¹ dzia³aj¹c¹ na ca³ym œwiecie. 

Oznacza to, ¿e musimy dopasowaæ nasze postêpowanie 

do sytuacji, w jakiej znajduje siê firma dzia³aj¹ca 

w wymiarze globalnym. Chcemy doskonaliæ nasz¹ 

kulturê przedsiêbiorstwa, by przyczyniæ siê do wzrostu 

zadowolenia klientów i pracowników, a tym samym 

naszego zysku- jednym s³owem chcemy zapewniæ 

zadawalaj¹cy rozwój ekonomiczny TÜV Rheinland.

Zaufanie, jakim darz¹ nas klienci, koledzy i opinia 

publiczna, zale¿y w du¿ym stopniu od wiarygodnoœci, 

odpowiedniego postêpowania i uprzejmoœci ka¿dego 

z nas. W ten sposób ka¿dy pracownik wp³ywa 

na postrzeganie TÜV Rheinland i w konsekwencji 

na nasz sukces rynkowy.

Zasady zawarte w naszej wyj¹tkowej oraz 

ugruntowanej  misji wdra¿amy w ka¿dym dzia³aniu. 

Aby skonkretyzowaæ zasady pod k¹tem cz³onkostwa 

w ONZ Global Compact oraz w IFIA 

[Miêdzynarodowym Zwi¹zku Jednostek Kontrolnych]  

zosta³a okreœlona polityka koncernu dotycz¹ca 

wartoœci i odpowiedzialnoœci. Nasza misja, polityka, 

wytyczne dotycz¹ce korupcji i sponsoringu oraz 

kodeks IFIA s¹ podstawowymi dokumentami 

koncernu, które stanowi¹ ramy naszego postêpowania. 

Niniejszy kodeks postêpowania stanowi wytyczne, 

które wzmacniaj¹ wzajemne zrozumienie, pomagaj¹ 

w wykonywaniu codziennej pracy i tym samym 

wspomagaj¹ nasz sukces, jako dostawcy us³ug na 

rynkach miêdzynarodowych. Zasady zawarte w tym 

kodeksie to minimum, które obowi¹zuje ka¿dego 

pracownika i kadrê zarz¹dzaj¹c¹ TÜV Rheinland na 

ca³ym œwiecie. Ich zadaniem jest dostarczenie pomocy 

w przezwyciê¿aniu codziennych wyzwañ dotycz¹cych 

kwestii prawnych lub etycznych, s³u¿enie jako punkt 

orientacyjny oraz wzmocnienie zaufania do us³ug oraz 

uczciwoœci TÜV Rheinland. 

Ka¿dy pracownik mo¿e zwróciæ siê z pytaniem lub 

informacj¹ do swojego prze³o¿onego lub do konkretnej 

jednostki w wyznaczonej w firmie. Ponadto  zosta³a

stworzona zewnêtrzna linia telefoniczna, za pomoc¹ 

której osoby z zewn¹trz, jak i pracownicy firmy, mog¹ 

anonimowo przekazywaæ informacje. Rada ds. 

Compliance oraz Dyrektor ds. Compliance (Chief 

Compliance Officer) czuwaj¹ nad przestrzeganiem 

obowi¹zuj¹cych zasad. Biuro Compliance s³u¿y rad¹ 

w przypadku sytuacji konfliktowych. Naruszenia 

systemu compliance badane s¹ przez Pe³nomocników 

ds. compliance i dokumentowane zgodnie 

z wytycznymi dotycz¹cymi Compliance. 

W razie zaistnienia potrzeby  s¹ przedstawiane 

Radzie ds. Compliance, która podejmie decyzjê 

co do dalszego postêpowania. 

2. Wartoœci i zakres ich obowi¹zywania

Pracownicy wykonuj¹ wszystkie obowi¹zki s³u¿bowe  

w sposób rzetelny, z zachowaniem zasad  uczciwoœci 

ludzkiej i zawodowej.

Ka¿dy pracownik dba o dobre imiê i wizerunek 

TÜV Rheinland rezygnuj¹c z wykonania wszelkich 

czynnoœci, które mog³yby negatywnie wp³yn¹æ na 

jedno z przedsiêbiorstw TÜV Rheinland lub na ca³¹ 

grupê TÜV Rheinland. Pod pojêciem „pracownik” 

rozumiana jest ka¿da osoba zatrudniona 

w TÜV Rheinland, zarówno kobieta, jak 

i mê¿czyzna, pracownik zatrudniony na pe³ny etat, 

oraz w mniejszym wymiarze czasu pracy i pracownik 

tymczasowy, mened¿er, prezes zarz¹du i cz³onek 

zarz¹du oraz Rady Nadzorczej TÜV Rheinland 

Holding AG. 

Niniejszy kodeks postêpowania jest wi¹¿¹cy dla 

wszystkich pracowników przedsiêbiorstw, które nale¿¹ 

w ca³oœci do TÜV Rheinland Holding AG lub jeœli 

holding posiada w nich wiêcej ni¿ 51% udzia³ów. 

We wszystkich innych przypadkach Zarz¹d podejmuje 

dzia³ania zmierzaj¹ce do przyjêcia w spó³ce kodeksu 

postêpowania i zasad Compliance. Nikt nie stoi ponad 

zasadami zwartymi w tym kodeksie lub dysponuje 

prawem do odstêpstw za wyj¹tkiem przypadków,

 które s¹ podyktowane wymogami prawnymi lub 

innymi ogólnoprzyjêtymi wzglêdami.
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4. Bezpieczeñstwo i poufnoœæ danych 

Bardzo wa¿ne jest bezpieczeñstwo poufnych danych 

klienta oraz bezpieczeñstwo informacji, które musi 

byæ zapewnione w uzgodnionym zakresie w ka¿dym 

momencie, to znaczy przed, w trakcie i po wykonaniu 

us³ugi. Dotyczy to danych projektowych, zg³oszenia 

patentów, strategii, inwestycji, dzia³añ 

marketingowych, planów sprzeda¿y, prognoz 

finansowych, baz danych klientów itp. Informacje 

poufne powinny byæ chronione przed dostêpem osób 

trzecich lub pracowników niezaanga¿owanych 

w obs³ugê danego klienta. Pracownicy posiadaj¹cy 

dostêp do informacji poufnych, b¹dŸ informacji 

chronionych prawem lub sprawdzaj¹cy te informacje, 

zachowuj¹ wszelkie odpowiednie œrodki ostro¿noœci, 

¿eby zapobiec ich ujawnieniu lub nieuzasadnionemu 

wykorzystaniu tych danych.  

Ka¿da próba dotarcia do poufnych danych przez osobê 

do tego nieupowa¿nion¹ stanowi naruszenie kodeksu 

postêpowania i musi byæ niezw³ocznie zg³oszona 

prze³o¿onemu lub Pe³nomocnikowi ds. Systemu 

Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Informacji. Informacje 

3. Zasady ogólne 

Ogólnie obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ jest przestrzeganie 

przepisów prawa. Ka¿dy pracownik jest zobowi¹zany 

do stosowania siê do przepisów prawa i innych 

wymagañ, jak np. obowi¹zuj¹ce wymagania zwi¹zane 

z akredytacj¹. To samo dotyczy wytycznych, zasad 

oraz regu³ biznesowych. 

Nie dajemy wpl¹taæ siê w dzia³ania, których jawny cel 

to omijanie zasad prawa lub innych zasad. Obowi¹zuje 

nas równie¿ zasada znajomoœci wa¿nych ustaw, 

przepisów i standardów obowi¹zuj¹cych w krajach, 

w których pracujemy. Respektuj¹c ich zakres 

obowi¹zywania w naszym otoczeniu zwi¹zanym 

z wykonywan¹ prac¹, stosujemy siê do nich, jeœli 

nie znajduj¹ siê one w konflikcie z uniwersalnymi 

zasadami etycznymi. Tam, gdzie jest to mo¿liwe, 

anga¿ujemy nasze kompetencje zawodowe oraz 

krytyczne podejœcie do tematu, aby je doskonaliæ 

i rozwijaæ.  

Ka¿dy pracownik jest zobligowany do 

odpowiedzialnego obchodzenia siê z rzeczami 

bêd¹cymi w³asnoœci¹ lub mieniem firmy.

5. Przeciwdzia³anie dyskryminacji 

wewnêtrzne lub osobowe, znajduj¹ce siê na 

jakimkolwiek noœniku (noœnik danych, papier itp.), 

których celem jest informowanie, zarz¹dzanie lub 

ocena pracowników lub zastosowanie ich 

w konkretnym procesie biznesowym- ³¹cznie 

z wewnêtrznymi procesami i zasadami- s¹ traktowane 

jako informacje chronione lub poufne, jeœli nie s¹ one 

odpowiednio oznaczone lub podane do wiadomoœci 

przez jednostkê do tego upowa¿nion¹. 

Od wszystkich pracowników oczekuje siê 

poszanowania godnoœci osobistej, sfery prywatnej 

i praw ka¿dej osoby. Nie tolerujemy dyskryminacji, 

obojêtnie czy to ze wzglêdu na wiek, p³eæ, orientacjê 

seksualn¹, rasê, religiê czy niepe³nosprawnoœæ. 

W naszej firmie zabrania siê molestowania zarówno 

psychicznego jak i seksualnego oraz mobbingu. 

Nie wolno stosowaæ si³y, b¹dŸ straszyæ u¿yciem si³y 

lub kary psychicznej. 

6. Konflikty interesów 

Pracownicy powinni unikaæ sytuacji, które mog³yby 

prowadziæ do osobistych konfliktów interesów. 

Konflikty interesów, których nie da siê wyeliminowaæ 

nale¿y zg³osiæ prze³o¿onemu. W razie w¹tpliwoœci 

nale¿y skonsultowaæ siê z pe³nomocnikiem. 

6.1 Kolizja interesów prywatnych i s³u¿bowych 

Ka¿dy pracownik ma obowi¹zek zapobiegania 

konfliktom interesów sfery prywatnej i s³u¿bowej. 

W odniesieniu do tego punktu obowi¹zuj¹ 

nastêpuj¹ce zasady: 

Oferty i umowy mog¹ byæ sk³adane i zawierane 

w celach biznesowych lub w celu zwiêkszenia 

konkurencyjnoœci. Zakupy musz¹ odbywaæ siê zgodnie 

z zasadami koncernowymi dotycz¹cymi zakupów.   

Indywidualne dzia³ania finansowe lub przyjmowanie 

osobistych korzyœci od klientów, dostawców, 

kooperantów lub innych partnerów biznesowych 

TÜV Rheinland s¹ sprzeczne z naszymi zasadami.  

Posiadanie udzia³ów w firmie bêd¹cej zleceniobiorc¹ 

lub zleceniodawc¹ lub firmie, która ma zostaæ 

zakupiona, stanowi potencjalne Ÿród³o konfliktu 

interesów. Niedopuszczalne jest wydawanie opinii, 

wykonywanie testów lub certyfikacji, które nie s¹ 

zgodne z obowi¹zuj¹cymi wymogami.  
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6.2 Przekazywanie i przyjmowanie korzyœci 

materialnych/prezentów 

Wykonuj¹c obowi¹zki s³u¿bowe pracownicy 

nie mog¹ oferowaæ lub przyjmowaæ ¿adnych 

korzyœci materialnych lub prezentów. 

Nale¿y ograniczyæ przekazywanie prezentów lub 

zaproszeñ partnerom biznesowym. Nie mog¹ one 

wp³ywaæ  na podjêcie decyzji biznesowej lub byæ 

odebrane jako takie dzia³anie. Granicê dobrego smaku 

w przypadku wrêczania prezentów wyznacza praktyka 

biznesowa. Niektóre kwestie zosta³y zasygnalizowane 

w wytycznych dotycz¹cych zapobiegania konfliktom 

interesów i korupcji, inne kwestie s¹ definiowane za 

ka¿dym razem indywidualnie, zgodnie z zasad¹ 

adekwatnoœci. 

Zabrania siê wrêczania  oraz przyjmowania prezentów 

i zaproszeñ, których wartoœæ przekracza wartoœæ 

„przyjêt¹ w danym miejscu“ czyli granicê wytyczon¹ 

przez prawo zwyczajowe. 

6.3 Korupcja 

Nie nale¿y naruszaæ bezstronnoœci i uczciwoœci 

urzêdników pañstwowych. Dlatego te¿ nie wolno 

sk³adaæ urzêdnikom, przedstawicielom pañstwa, 

przedstawicielom organów nadzoru, politykom lub 

przedstawicielom innych publicznych jednostek 

jakichkolwiek ofert, wrêczaæ im prezentów lub 

zaproszeñ na kolacje lub inne imprezy, które mog³yby 

mieæ wp³yw na ich uczciwoœæ i bezstronnoœæ. 

Zaproszenia na obiad lub kolacjê s³u¿bow¹ s¹ 

dopuszczalne jedynie w granicach zasad/przepisów 

obowi¹zuj¹cych w danym miejscu. Nie mog¹ one 

sprawiaæ wra¿enia przekazywania lub pobierania 

korzyœci materialnej.

Nie mo¿na obiecywaæ lub wyp³acaæ organom w³adzy 

lub ich przedstawicielom pieniêdzy lub innych 

korzyœci skierowanych do nich lub osób trzecich za 

jak¹kolwiek us³ugê lub wykonanie us³ugi. Wyj¹tek 

stanowi zap³ata mandatów na³o¿onych przez w³adze 

lub uiszczanie op³at, które musz¹ byæ podane do 

publicznej wiadomoœci.

¯aden pracownik nie mo¿e oferowaæ wykonania us³ugi 

bez zap³aty za jej wykonanie lub z zapewnieniem 

gwarancji konkretnego wyniku badania lub procesu 

certyfikacyjnego. Zabrania siê wrêczania jakichkolwiek 

³apówek. Korupcja jest przestêpstwem i grozi za ni¹ 

odpowiedzialnoœæ karna. 

7. Pranie brudnych pieniêdzy 

Wszyscy pracownicy s¹ zobowi¹zani w zakresie swoich 

obowi¹zków do zapewnienia, ¿e dzia³ania 

TÜV Rheinland zwi¹zane z wykonaniem us³ug, z dan¹ 

firm¹, fuzj¹ lub akwizycj¹  nie zostan¹ wykorzystane 

w celu prania brudnych pieniêdzy. Do obowi¹zku 

pracowników nale¿y zdobycie wystarczaj¹cych 

informacji dotycz¹cych celu transakcji i wspó³pracy, 

jakiej ¿yczy sobie klient, przed zaanga¿owaniem 

w dan¹ transakcjê. Dotyczy to równie¿ informacji 

na temat reputacji klienta lub potencjalnego partnera 

i reputacji innych jego partnerów, oraz powi¹zanych 

spó³ek. Dopuszcza siê œwiadczenia finansowe, 

materialne lub o wartoœci niematerialnej bez 

otrzymania w zamian ¿adnych œwiadczeñ 

(„Sponsoring“) zgodnie z zasadami i ograniczeniami 

zawartymi w wytycznych dotycz¹cych sponsoringu. 

Œrodki oraz cele, na jakie zosta³y one wydane,  nale¿y 

przedstawiæ w sposób transparentny i mo¿liwy do 

sprawdzenia oraz podaæ do wiadomoœci w skali ca³ego 

koncernu. 

W razie w¹tpliwoœci nale¿y skonsultowaæ siê 

z jednostk¹ centraln¹  odpowiedzialn¹ za tê kwestiê 

(np. obszar finanse/podatki) lub z lokalnym 

Pe³nomocnikiem ds. Compliance.

8. Przestrzeganie prawa konkurencji 
oraz uczciwa konkurencja i marketing

Poszanowanie prawa do zwiêkszania konkurencyjnoœci 

oraz uczciwej konkurencji i marketingu w TÜV 

Rheinland jest realizowane w myœl zasady, ¿e cele 

ekonomiczne oraz biznesowe osi¹gane s¹ w sposób 

przejrzysty i legalny.  Wierzymy w wolny i spo³ecznie 

odpowiedzialny porz¹dek rynku. Nie popieramy 

jakichkolwiek dzia³añ, których celem jest uzyskanie 

korzyœci ekonomicznych w sposób nielegalny lub 

poprzez nieetyczne zachowanie. 

W szczególnoœci niedozwolone s¹ zmowy cenowe 

z konkurentami lub prowadzenie rozmów 

z konkurencyjnymi firmami dotycz¹cych podzia³u 
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regionalnego, podzia³u klientów lub Ÿróde³ 

zaopatrzenia. Ponadto zabroniona jest wymiana 

informacji z konkurencj¹, która mog³aby byæ 

interpretowana jako zmowa cenowa lub ustalanie 

zmian cen, rabatów czy czêœci sk³adowych ceny, 

warunków handlowych, kosztów, zdolnoœci 

przerobowych, rozwoju technicznego, inwestycji, 

sk³adania ofert i ich treœci oraz sposobu postêpowania 

wzglêdem dostawców lub klientów.  Równoleg³e 

z³o¿enie oferty bez intencji zawarcia transakcji 

handlowej, czego celem jest przekazanie informacji 

konkurencji lub wp³ywanie na cenê, jest równie¿ 

niedopuszczalne. Nie popieramy przekazywania 

b³êdnej lub nieprawdziwej informacji w celach 

reklamowych. 

9. Zorientowanie na klienta i partnerów 
biznesowych 

Nasi klienci s¹ kluczem do naszego sukcesu. Powinni 

byæ ca³y czas traktowani uczciwie i otwarcie, jak 

i otrzymywaæ od nas poradê oraz wsparcie zgodnie 

z najwy¿szymi standardami biznesowymi. Klienci 

powinni mieæ mo¿liwoœæ podejmowania na bazie us³ug 

œwiadczonych przez TÜV Rheinland decyzji popartych 

informacj¹. Jeœli jest to mo¿liwe, nale¿y obj¹æ tym 

kodeksem partnerów biznesowych, w szczególnoœci 

dostawców, maklerów lub partnerów sprzeda¿owych 

prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ lub  komisantów 

naszych us³ug. 

10. Przejrzystoœæ us³ug 

Wyniki badañ oraz dane w raportach odzwierciedlaj¹ 

tylko i wy³¹cznie wnioski z obserwacji oraz fakty. Maj¹ 

one wp³yw na bezpieczeñstwo i zdrowie przysz³ych 

u¿ytkowników produktów oraz us³ug naszych 

klientów.  Z tego powodu wszelkie dane do raportów 

powinny byæ przygotowywane ze szczególn¹ 

starannoœci¹  co do sposobu ich sporz¹dzania, 

czytelnoœci, poufnoœci, przejrzystoœci i dostêpnoœci. 

W TÜV Rheinland dba siê, by wyniki badañ i raporty 

by³y kompletne i zgodne z obowi¹zuj¹cymi 

standardami technicznymi i s³u¿bowymi.

Zabrania siê stosowania w dokumentach takich jak 

wyniki, raporty, sprawozdania lub oœwiadczenia, 

stwierdzeñ lub wpisów niezgodnych z prawd¹ lub 

mog¹cych wprowadziæ w b³¹d. 

11. Uczciwoœæ w przekazywaniu 
informacji i komunikacja 

Wszystkie dokumenty, akta, sprawozdania, obojêtnie 

czy przeznaczone na u¿ytek wewnêtrzny czy 

zewnêtrzny, nale¿y prowadziæ w sposób poprawny 

pod wzglêdem formalnym. Dokumenty te powinny 

zawieraæ informacje, które s¹ bezb³êdne, zgodne 

z prawd¹ oraz wiarygodne i potwierdzone. Dotyczy 

to przede wszystkim bilansów lub innych akt, które 

stanowi¹ czêœæ ksi¹g przedsiêbiorstwa lub siê do nich 

odnosz¹, ³¹cznie z fakturami.   

Sk³adanie oficjalnych oœwiadczeñ przedstawicielom 

mediów, jak równie¿ prowadzenie korespondencji 

z inwestorami lub reprezentantami interesów rynku 

finansowego, nale¿y wy³¹cznie do zakresu dzia³añ 

Zarz¹du lub jego  przedstawiciela w danym kraju. 

Obowi¹zki te mog¹ byæ wykonywane jedynie przez 

pracowników do tego upowa¿nionych. Równie¿ 

zapytania zewnêtrzne nale¿y przekazywaæ osobom 

upowa¿nionym. 

To samo dotyczy sk³adania oœwiadczeñ 

reprezentantom rz¹du lub organów pañstwowych. 

Ka¿da oficjalna informacja wychodz¹ca powinna byæ 

sprawdzona i kontrasygnowana przez osobê, która nie 

bra³a udzia³u w tworzeniu informacji (zasada dwóch 

par oczu). 

Wszelkie stwierdzenia i wyniki badañ musz¹ byæ jasne, 

zrozumia³e i mo¿liwe do odtworzenia. Klienci maj¹ 

prawo od uzyskania niezbêdnych informacji b¹dŸ 

szczegó³owych wyjaœnieñ , w jaki sposób dosz³o 

do decyzji o wpisaniu danego stwierdzenia. 

Na proœbê klienta musz¹ zostaæ udostêpnione 

procesy oraz naukowe podstawy danej decyzji. 

Nale¿y specjalnie oznaczyæ opinie ekspertów.  

12. Wykluczenie i brak poparcia 

TÜV Rheinland popiera postêpowanie zgodnie 

z obowi¹zuj¹cymi zasadami,  opowiada siê za 

wartoœciami etycznymi i spe³nianiem wymagañ 

standardów, dlatego te¿ firma nie wspó³pracuje 

z przedsiêbiorstwami, które œwiadomie naruszaj¹ 

te wartoœci. Nasze wartoœci przewodnie s¹ zgodne  
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z zasadami organizacji ONZ Global Compact  

i zasadami Miêdzynarodowego Zwi¹zku Jednostek 

Kontrolnych(IFIA). Zasady te ujête s¹ w naszej 

szczegó³owej polityce koncernu dotycz¹cej wartoœci 

i odpowiedzialnoœci. 

Unikamy transakcji biznesowych z firmami 

produkuj¹cymi miny przeciwpiechotne i broñ 

masowej zag³ady. Nie popieramy kontaktów 

biznesowych z przedsiêbiorstwami, które regularnie 

popadaj¹ w konflikt z prawem z powodu nie 

respektowania praw cz³owieka, pracy niewolniczej 

lub przymusowej oraz systematycznego korzystania 

z pracy wykonywanej przez dzieci, oraz 

z przedsiêbiorstwami,  których dzia³alnoœæ 

biznesowa opiera siê na wymienionych dzia³aniach.  

Odpowiednie informacje w tym zakresie nale¿y 

przekazywaæ powo³anej jednostce lub do Biura 

Compliance.

Jeœli oka¿e siê, ¿e firmy wspó³pracuj¹ce z nami 

regularnie naruszaj¹ przepisy œrodowiskowe lub 

poprzez ich dzia³ania powstaj¹ du¿e szkody 

w œrodowisku lub stosuj¹ metody maj¹ce niszcz¹cy 

wp³yw na œrodowisko, taki kontakt handlowy mo¿e 

zostaæ zerwany. Odpowiednie informacje w tym 

zakresie nale¿y przekazywaæ powo³anej jednostce 

lub do Biura Compliance.

Jeœli po nawi¹zaniu kontaktu biznesowego 

TÜV Rheinland otrzyma informacjê o niew³aœciwym 

zachowaniu danej firmy, nale¿y zg³osiæ to  powo³anej 

jednostce lub do Biura Compliance. Zostanie tam 

podjêta decyzja, co do dalszego postêpowania. 

W przypadku informacji, ¿e w najbli¿szym czasie nie 

jest prawdopodobne, aby zachowanie klienta/ partnera 

uleg³o zmianie, nale¿y zerwaæ taki kontakt biznesowy. 

Nale¿y dodaæ odpowiedni¹ klauzulê do ogólnych 

warunków handlowych spó³ek operacyjnych w tym 

zakresie. Nale¿y równie¿ doprowadziæ do tego, aby 

klauzula ta by³a czêœci¹ sk³adow¹ umów z klientami.  

13. Ochrona œrodowiska
TÜV Rheinland anga¿uje siê aktywnie w kwestie 

ochrony œrodowiska, co podkreœla w misji, wytycznych 

dotycz¹cych œrodowiska oraz celów œrodowiskowych 

oraz  w polityce koncernu dotycz¹cej wartoœci 

i odpowiedzialnoœci. Zobowi¹zaliœmy siê œwiadczyæ 

us³ugi na rzecz 

cz³owieka i œrodowiska, w zwi¹zku z tym 

TÜV Rheinland wzywa pracowników do zastanawiania 

siê nad konsekwencjami ich postêpowania pod k¹tem 

wp³ywu ich dzia³añ na cz³owieka, œrodowisko 

i spo³eczeñstwo. 

Wykonuj¹c swoje obowi¹zki wszyscy pracownicy s¹ 

œwiadomi, jak wp³ywaj¹ one na œrodowisko i staraj¹ 

siê eliminowaæ ich powstanie, b¹dŸ, w ramach 

mo¿liwoœci, zmniejszaj¹ wymiar szkód wyrz¹dzonych 

œrodowisku. 

14. Dobroczynnoœæ i Sponsoring 

Przekazywanie dotacji na rzecz przedsiêbiorstw, 

sponsoring i zaanga¿owanie w imprezy dobroczynne 

s¹ dozwolone jedynie zgodnie z przepisami prawa 

i wewnêtrznymi wytycznymi TÜV Rheinland. 

W przypadku darowizn na rzecz organizacji z obszaru 

edukacji, nauki, sztuki i kultury lub wspierania 

projektów wa¿nych ze wzglêdów spo³ecznych powinny 

byæ one postrzegane jako dobroczynne i charytatywne. 

Zabrania siê dotowania partii politycznych, chyba ¿e 

Zarz¹d wyda pisemn¹ zgodê w tym zakresie. Jeœli jest 

to mo¿liwe, nale¿y ¿¹daæ potwierdzenia wp³aty 

darowizny.

15. Ochrona pracownika 

Wszyscy pracownicy chronieni s¹ zgodnie ze 

standardami dotycz¹cymi zdrowia i bezpieczeñstwa 

w miejscu pracy.  W tym odniesieniu obowi¹zuj¹ 

prawo krajowe i miêdzynarodowe konwencje oraz 

ustalenia wewn¹trz koncernowe z przedstawicielami 

pracowników. Ustalenia te s¹ dostêpne dla ka¿dego 

pracownika. 

16. Œrodowisko pracy 

Pracownicy, którzy za¿ywaj¹ lekarstwa zaburzaj¹ce 

zdolnoœæ prowadzenia pojazdów lub obs³ugi maszyn 

i mimo to s³u¿bowo prowadz¹ pojazdy lub obs³uguj¹ 

maszyny nara¿aj¹ na niebezpieczeñstwo siebie i inne 

osoby.  Alkoholizm i narkomania wp³ywaj¹ 

negatywnie na bezpieczeñstwo w miejscu pracy oraz 

wydajnoœæ pracownika. TÜV Rheinland s³u¿y pomoc¹ 

w znalezieniu punktów konsultacyjnych lub 

profesjonalnych placówek medycznych. 
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17. Implementacja, mechanizmy 
sk³adania skarg i raportowania 
o niew³aœciwym zachowaniu

Ka¿dy pracownik stosuje siê do wszystkich regu³ 

i zasad zawartych w tym kodeksie, postêpuj¹c 

zgodnie z przepisami. Zarz¹dy spó³ek i prze³o¿eni s¹ 

odpowiedzialni za znajomoœæ kodeksu postêpowania 

przez pracowników im podleg³ych oraz za regularne 

omawianie jego zasad. Prze³o¿eni stanowi¹ wzór 

bêd¹cy potwierdzeniem stosowania tych zasad i sami 

pokazuj¹ na swoim przyk³adzie, jakie kwestie powinny 

byæ wdro¿one do stosowania w obszarze na jaki 

maj¹ wp³yw. 

Ka¿dy z pracowników mo¿e poprosiæ o poradê 

prze³o¿onego lub Pe³nomocnika ds. Compliance, 

jeœli stosowanie siê do tego kodeksu lub innych regu³ 

obowi¹zuj¹cych wewn¹trz firmy nie jest dla niego 

jasne. 

Jeœli pracownik zauwa¿y odstêpstwa od niniejszego 

kodeksu postêpowania lub dowie siê o niew³aœciwym 

zachowaniu lub ciê¿kim naruszeniu prawa, 

w szczególnoœci o przypadkach przekupstwa, 

korupcji, naruszeniu prawa konkurencji, fa³szowaniu 

bilansu lub innych dzia³aniach, które s¹ wystarczaj¹ce 

do wszczêcia postêpowania w tej sprawie  lub stanowi¹ 

przekroczenie obowi¹zuj¹cych zasad, ma on 

obowi¹zek poinformowania o tym swojego 

prze³o¿onego lub jedn¹ z powo³anych jednostek 

(kontrola wewnêtrzna, HR, Pe³nomocnik ds. 

Compliance lub zewnêtrzna linia telefoniczna). 

Przekazana informacja bêdzie traktowana jako œciœle 

tajna i zostanie wykorzystana do dok³adnego zbadania 

danego przypadku i do wprowadzenia niezbêdnych

i odpowiednich œrodków koryguj¹cych. W przypadku 

ciê¿kich naruszeñ prawa mog¹ zostaæ podjête 

wewnêtrzne kroki w tej sprawie lub informacja 

na ten temat mo¿e zostaæ przekazana do dalszego 

rozpoznania przez prokuraturê, aby nie nara¿aæ firmy 

na szkody. Zapewniona jest mo¿liwoœæ anonimowego 

dokonywania zg³oszeñ poprzez zewnêtrzn¹ liniê 

telefoniczn¹. 

Ka¿dy pracownik, klient, partner oraz reprezentant 

interesów firmy ma prawo do sk³adania skarg do jednej 

z wymienionych osób kontaktowych. Osoba ta ma 

obowi¹zek  zbadania  danej skargi. Jej zadaniem jest

równie¿ poinformowanie osoby sk³adaj¹cej skargê 

o œrodkach naprawczych. Stworzony zostanie rejestr 

skarg, a statystyki zwi¹zane z tym tematem bêd¹ 

dostêpne. 

Pracownik, który poinformuje o niew³aœciwym 

zachowaniu lub naruszeniu zasad kodeksu 

postêpowania, nie mo¿e ponieœæ z tego powodu 

odpowiedzialnoœci, chyba ¿e dowody bêd¹ wskazywa³y 

na to, ¿e dochodzenie zosta³o przez to celowo lub 

podstêpnie skierowane na fa³szywy tor. 

Poza tym, ¿e ka¿de niew³aœciwe zachowanie mo¿e  

zaszkodziæ dobremu imieniu TÜV Rheinland, 

naruszenie zasad kodeksu postêpowania mo¿e 

poci¹gaæ za sob¹ konsekwencje dyscyplinarne 

lub prawne, które mog¹ wi¹zaæ siê z okreœlonymi 

sankcjami.  

W celu zapewnienia nienaruszalnoœci powo³anych 

osób bêd¹cych mê¿ami zaufania i w celu ochrony 

pracowników, Zarz¹d koncernu zrezygnowa³ 

zasadniczo i bezwarunkowo ze swojego prawa do 

uzyskiwania informacji od tych osób. 

18. Postanowienia koñcowe
Niniejszy kodeks postêpowania obowi¹zuje w grupie 

TÜV Rheinland. Przepisy krajowe lub obowi¹zuj¹ce w 

danym regionie, które nie stoj¹ w sprzecznoœci 

z zasadami ujêtymi w tym kodeksie, s¹ dopuszczalne, 

aich zasadnoœæ wspierana. Prawa krajowych gremiów 

wspó³decyduj¹cych w danych kwestiach pozostaj¹ 

nie naruszone. Postêpy przy wdra¿aniu kodeksu 

postêpowania bêd¹ na bie¿¹co monitorowane. Mo¿liwe 

jest wprowadzenie zmian do niniejszego dokumentu. 

Obecne Zarz¹dy spó³ek oraz prze³o¿eni do³o¿¹ wszelkich 

starañ, aby wszyscy pracownicy zawsze znali treœæ 

aktualnej wersji kodeksu postêpowania. Kodeks 

postêpowania stanowi czêœæ ogólnego szkolenia 

pracowników oraz osobistego kszta³cenia 

i dokszta³cania. 

Kolonia, maj 2008 
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® TÜV, TUEV i TUV s¹ zarejestrowanymi znakami. 

Korzystanie z nich wymaga uzyskania uprzedniej zgody. 


