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1. Zasady i zakres ich obowi¹zywania 

Podstaw¹ prowadzenia skutecznej i zrównowa¿onej  

dzia³alnoœci biznesowej jest dzia³anie na rzecz 

przedsiêbiorstwa w sposób nieskazitelny i przejrzysty. 

Obiektywnoœæ i uczciwoœæ wp³ywaj¹ na nasz obraz 

w oczach opinii publicznej, zaœ neutralnoœæ 

i kompetencje merytoryczne s¹ elementami 

niezbêdnymi  do budowania naszej wspó³pracy 

z klientami i dostawcami. 

Dla wszystkich przedsiêbiorstw TÜV Rheinland, 

to znaczy dla przedsiêbiorstw zwi¹zanych  

z TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. 

i TÜV Rheinland Holding AG (zwanych dalej 

TÜV Rheinland) w myœl § 15 i nastêpnych niemieckiej 

Ustawy o spó³kach akcyjnych, wi¹¿¹ce s¹ krajowe 

i miêdzynarodowe przepisy oraz wymogi prawne, 

jak i wytyczne i polityki koncernu.

Niniejsze wytyczne obowi¹zuj¹ wszystkich 

pracowników grupy TÜV Rheinland. 

2. Cel 

Celem niniejszych wytycznych jest skuteczne 

zapobieganie konfliktom interesów i korupcji oraz 

ich negatywnemu wp³ywowi na przedsiêbiorstwo, 

wykrywanie naruszeñ oraz nak³adanie odpowiedniej 

kary.

Cel ten nale¿y realizowaæ poprzez nak³adaj¹ce siê 

na siebie dzia³ania kontrolne i zapobiegawcze. 

Prze³o¿eni s¹ wzorem do naœladowania w kwestii 

radzenia sobie z niebezpieczeñstwami zwi¹zanymi 

z konfliktem interesów i korupcj¹ i powinni oni 

w sposób szczególny sprostaæ swojej roli.  Dlatego 

te¿ ca³a kadra zarz¹dzaj¹ca  jest odpowiedzialna za 

informowanie i uwra¿liwianie pracowników na 

niebezpieczeñstwa zwi¹zane z  konfliktami interesów 

b¹dŸ korupcj¹. Prze³o¿eni s¹ zobowi¹zani do 

poruszania tych tematów przy rozmowach 

z pracownikami.

3. Definicje 

Jeœli w firmie pojawi¹ siê kolizje interesów wynikaj¹ce  

z kontaktów personalnych, wewn¹trz firmowych  lub  

biznesowych, takich jak np.: 

• Dzia³alnoœæ dodatkowa 

• Udzia³y w innych spó³kach

• Dzia³alnoœæ doradcza 
• Zatrudnienie krewnych u dostawców/ klientów/ 

w firmach konkurencyjnych lub 
• Podzlecanie prac osobom spokrewnionym, 

nale¿y je natychmiast zg³osiæ Zarz¹dowi konkretnej 

spó³ki TÜV Rheinland. Zarz¹d podejmie decyzjê 

o sposobie postêpowania w danym przypadku na 

podstawie uregulowañ wewnêtrznych.

Przez korupcjê nale¿y rozumieæ takie zachowanie, 

w którym to pracownicy wykorzystuj¹ swoj¹ pozycjê, 

aby uzyskaæ dla siebie lub osób trzecich korzyœæ 

materialn¹ b¹dŸ niematerialn¹. W tym przypadku 

zastosowanie maj¹ przepisy prawne obowi¹zuj¹ce 

w danym kraju, jak i przepisy miêdzynarodowe.  

4. Przyjmowanie prezentów lub innych 
œwiadczeñ

W kwestii przyjmowania prezentów lub innego 

wsparcia finansowego obowi¹zuj¹ w TÜV Rheinland  

nastêpuj¹ce zasady, o ile nie reguluj¹ tego specjalne 

regulaminy zak³adowe lub regulaminy pracy 

poszczególnych spó³ek:

Pilnujemy naszej obiektywnoœci i nieskazitelnej opinii. 

Zabrania siê przyjmowania pieniêdzy lub œwiadczeñ 

pieniê¿nych,  rzeczy materialnych lub innych korzyœci 

od osób trzecich, w szczególnoœci od partnerów 

biznesowych i klientów. 

Wyj¹tek stanowi¹ odpowiednie, nieznaczne 

i charakterystyczne dla danego miejsca prezenty 

grzecznoœciowe, których wartoœæ nie przekracza kwoty 

ustalonej w danym roku obrotowym, od której nale¿y 

zap³aciæ podatek. Przepisy bêd¹ce odstêpstwem od tej 

zasady Zarz¹d sporz¹dza w sposób pisemny. 

W przypadku, gdy pracownik nie jest w stanie oceniæ 

wartoœci prezentu,  powinien on postawiæ sobie 

pytanie, czy równie¿ osoba trzecia bêd¹ca osob¹ 

obiektywn¹ (prze³o¿ony, przyjaciele, opinia publiczna 

itp..) oceni³aby ten prezent jako drobny. 



www.tuv.pl

Mo¿na przyjmowaæ nastêpuj¹ce prezenty (np..): 

• niedrogie prezenty sezonowe, to znaczy prezenty

z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 

takie jak  kalendarze, artyku³y biurowe, gad¿ety, 

artyku³y spo¿ywcze i u¿ywki.

• Zaproszenia na posi³ki s³u¿bowe, jeœli ma to miejsce 

na ogólnie przyjêtych zasadach (bez specjalnych 

nak³adów finansowych i nie regularnie).Jeœli jest 

mo¿liwe zap³acenie za swój posi³ek, nale¿y za siebie 

zap³aciæ.  

• Przedmioty o wartoœciach niematerialnych, których 

rzeczywista wartoœæ jest nieznaczna. 

Z zasady nale¿y odmawiaæ przyjêcia nastêpuj¹cych 

rzeczy (jeœli przekazywane s¹ przez osoby - osoby 

trzecie- jak klienci lub partnerzy biznesowi): 

• Zaproszenia na imprezy lub wyjazdy, które nie s¹ 

bezpoœrednio zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ spó³ki. 

• Prezenty/ wsparcie finansowe na rzecz partnera 

lub krewnych 

• Pieni¹dze/ korzyœci finansowe/ przedmioty 

wartoœciowe 

• Regularne zaproszenia na kolacje s³u¿bowe 

• Korzystanie z urz¹dzeñ lub przedmiotów osób 

trzecich w celach prywatnych.

Jeœli wartoœæ prezentu przekracza granicê, po 

przekroczeniu której prezent nie mo¿e byæ rozumiany 

jako nieznaczny, b¹dŸ powstaj¹ w¹tpliwoœci co do 

jego wartoœci, nale¿y zapytaæ Pe³nomocnika ds. 

Compliance lub w miarê mo¿liwoœci zwróciæ prezent 

osobie obdarowuj¹cej. W przypadku gdy zwrot 

prezentu nie jest mo¿liwy, decyzje o jego zatrzymaniu 

podejmuje Biuro Compliance. Nale¿y odmawiaæ 

przyjmowania korzyœci niematerialnych. Przyjêcie 

takich korzyœci godzi w interesy firmy i mo¿e zostaæ 

ukarane (zgodnie z punktem 12). 

5. Kolacje s³u¿bowe 

Zaproszenia na kolacje s³u¿bowe mog¹ byæ 

przyjmowane, jeœli zaproszenie jest dobrowolne 

i nie przekracza ram biznesowych. 

Zaproszenie musi s³u¿yæ realizacji uzasadnionego celu 

biznesowego i mieæ podstawy w codziennej wspó³pracy, 

nie godz¹c przy tym w zasady uczciwoœci. 

Dok³adniejsze ustalenia podejmuje z regu³y prze³o¿ony 

lub odpowiednia jednostka. Bezpoœredni prze³o¿ony  

musi byæ informowany o tym, jak czêsto takie 

spotkania siê odbywaj¹ oraz o celu danego zaproszenia. 

6. Inne imprezy 

W odniesieniu do ewentualnych dzia³añ w zakresie 

sponsoringu lub innych imprez nale¿y przestrzegaæ 

odpowiednich wytycznych, wewn¹trz firmowych 

postanowieñ co do ich realizacji oraz koncernowego 

kodeksu postêpowania. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e 

przyjêcie zaproszenia na inne imprezy takie jak: 

imprezy sportowe lub kulturalne, imprezy i seminaria 

dotycz¹ce informacji produktowych, wymaga zgody 

kadry zarz¹dzaj¹cej. W takim przypadku zabrania siê 

co do zasady, by partner biznesowy przejmowa³ na 

siebie koszty podró¿y i noclegu, chyba ¿e jest to czêœæ 

ustaleñ zawartych w umowie.   

7. Udzia³y w firmach 

Udzia³y w firmach, które wspó³pracuj¹ 

z  TÜV Rheinland nale¿y zg³osiæ pisemnie Zarz¹dowi  

TÜV Rheinland Holding AG , jeœli stanowi¹ one wiêcej 

ni¿ 4 procent.

W razie w¹tpliwoœci pracownik powinien zwróciæ siê 

do Pe³nomocnika ds. Compliance lub dzia³u prawnego 

TÜV Rheinland Holding AG. Dzia³alnoœæ dodatkow¹ 

na rzecz takich spó³ek nale¿y równie¿ zg³osiæ 

Zarz¹dowi  TÜV Rheinland Holding AG. 

Zarz¹d danego przedsiêbiorstwa mo¿e- w przypadku 

zagro¿enia, jakim jest  pojawienie siê konfliktu 

interesów- za¿¹daæ zbycia udzia³ów w danej firmie 

lub zaprzestania dzia³alnoœci. Nale¿y poinformowaæ 

równie¿ o  dzia³alnoœci dodatkowej, na któr¹ zosta³a 

wyra¿ona zgoda, a która mo¿e oznaczaæ konflikt 

interesów.

8. Inne konflikty interesów

Do obowi¹zku Zarz¹dów spó³ek TÜV Rheinland 

nale¿y  monitorowanie zleceñ przychodz¹cych

 i wychodz¹cych, us³ug certyfikuj¹cych oraz innych 

dzia³añ biznesowych pod k¹tem ewentualnych 

konfliktów interesów, które mog¹ dotyczyæ cz³onków 

Zarz¹du lub pracowników i w razie w¹tpliwoœci 

informowanie o nich prze³o¿onych lub Pe³nomocnika 

ds. Compliance. Bazuj¹c na zasadach oraz wytycznych 

obowi¹zuj¹cych w koncernie osoby te podejm¹ 

decyzjê, czy dan¹ wspó³pracê nale¿y kontynuowaæ, 

zawêziæ, czy zakoñczyæ. 
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9. Zg³aszanie podejrzenia  korupcji 

Ka¿dy pracownik jest zobowi¹zany do 

natychmiastowego zg³aszania podejrzenia dzia³añ 

korupcyjnych osobom wymienionym w punkcie 10. 

Pracownicy  s¹ zobligowani do bezzw³ocznego 

informowania o próbach przekupstwa. 

Aby z jednej strony chroniæ pracowników przed 

nieprzyjemnoœciami zwi¹zanymi z  bezpodstawnymi 

zarzutami, a z drugiej strony mieæ mo¿liwoœæ 

poinformowania kontroli wewnêtrznej lub w razie 

potrzeby organów œci¹gania i wsparcia ich w pracach 

dochodzeniowych, nale¿y postêpowaæ zgodnie 

z procedur¹ opisan¹ w punkcie 10. 

10. Obowi¹zek konsultacji

Ka¿dy pracownik TÜV Rheinland w przypadku 

uzasadnionych poszlak b¹dŸ w przypadku prawnych 

w¹tpliwoœci co do wyst¹pienia korupcji lub 

przestêpczoœci gospodarczej ma obowi¹zek zwróciæ siê 

o poradê lub pomoc. W takim przypadku zwraca siê do 

bezpoœredniego prze³o¿onego, Pe³nomocnika ds. 

Compliance  lub innej jednostki upowa¿nionej do 

tego przez Zarz¹d. 

W przypadku, gdy dostêp do wymienionych wy¿ej 

osób nie bêdzie mo¿liwy ze wzglêdu na przeszkody 

rzeczowe  lub z innych powodów, istnieje zawsze 

mo¿liwoœæ skontaktowania siê z rzecznikiem za 

pomoc¹ linii telefonicznej Helpline. 

Osoby kontaktowe wymienionych wy¿ej jednostek s¹ 

zobowi¹zane do sprawdzenia przekazanej informacji 

z zachowaniem dyskrecji  tj. poufnoœci i starannoœci 

co do ochrony danych osobowych pracownika 

i  interesów TÜV Rheinland  oraz zastosowania 

odpowiednich œrodków. 

Jednostkami wymienionymi wy¿ej mog¹ byæ: Dzia³ 

prawny, kontrola koncernu, Dzia³ HR oraz, jeœli jest 

to zasadne, Rada Zak³adowa.

11. System compliance 

Dyrektor ds. compliance (CCO) jest powo³ywany 

i odwo³ywany przez Zarz¹d. Pod wzglêdem 

organizacyjnym CCO funkcjonuje jako dzia³. Funkcje 

jakie spe³nia Dyrektor ds. Compliance to  udzielanie 

wsparcia i porad oraz wprowadzenie dzia³añ 

zapobiegawczych.  Dzia³ania kontroluj¹ce oraz 

nadzoruj¹ce le¿¹ w gestii wyznaczonych do tego 

jednostek (Controlling oraz kontrola wewnêtrzna). 

CCO mo¿e zostaæ w³¹czony do sprawy wyjaœniania 

podejrzenia korupcji,  we wczeœniej ustalonym 

zakresie, na polecenie Zarz¹du. Aby zbadaæ sprawy 

Zarz¹d mo¿e powo³aæ we wszystkich obszarach 

biznesowych w kraju i za granic¹ lokalnych 

Pe³nomocników ds. Compliance. Osoby te pod 

wzglêdem funkcyjnym podlegaj¹ pod koncernowe 

Biuro Compliance oraz pod CCO.  Pe³nomocnicy ds. 

Compliance maj¹ za zadanie doradzanie w kwestiach 

Compliance prze³o¿onym oraz pracownikom i s¹ 

upowa¿nieni do wydawania rekomendacji oraz do 

identyfikowania spraw istotnych ze wzglêdu na 

podejrzenie korupcji i do badania tych spraw po 

konsultacji z  wy¿sz¹ kadra zarz¹dzaj¹c¹. 

W firmie funkcjonuje zewnêtrzny rzecznik (zwany 

równie¿ Compliance Helpline), który jest objêty 

obowi¹zkiem  zachowania tajemnicy. Informacje 

i zg³oszenia s¹ sprawdzane i w przypadku podejrzenia 

dzia³añ korupcyjnych przekazywane dalej w celu 

przeprowadzenia dochodzenia. 

Dok³adniejszy opis systemu jak i kompetencji znajduje 

siê w wytycznych dotycz¹cych compliance. 

12. Sankcje i œrodki przewidziane 
w prawie pracy 

W przypadku zdarzeñ wa¿nych ze wzglêdu na 

podejrzenie pope³nienia przestêpstwa, zastosowanie 

maj¹ œrodki, które przewidziane s¹ w Kodeksie Pracy 

³¹cznie z dyscyplinarnym zwolnieniem pracownika.  

TÜV Rheinland zastrzega sobie prawo do roszczeñ 

odszkodowawczych dla wszystkich spó³ek  i spó³ek 

córek, jeœli w skutek korupcji i podobnych zdarzeñ, 

spó³ce zostanie wyrz¹dzona szkoda. W szczególnie 

ra¿¹cych przypadkach firma bêdzie aktywnie wspiera³a 

œciganie przestêpcy wszczête przez odpowiednie organy 

œcigania.

13. Dzia³ania zapobiegawcze i nadzór

W celu zapobiegania i zwalczania naruszeñ compliance 

wskazany jest nadzór organizacyjny poprzez 

odpowiedni proces informacyjny oraz dostateczne 

dzia³ania kontrolne. 
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W obszarach nara¿onych na dzia³ania korupcyjne 

zasadne jest zastosowanie poni¿szych œrodków: 

• fachowy dobór personalny rzetelnej kadry 

zarz¹dzaj¹cej oraz pracowniczej 

• jednoznaczne i sporz¹dzone w formie papierowej 

zakresy odpowiedzialnoœci 

• „zasada dwóch par oczu“

• wewnêtrzny system kontroli

• kontrola procesów wspierana przez narzêdzia IT 

• przejrzyste prowadzenie akt

• mo¿liwoœæ sprawdzenia podstaw podjêcia decyzji 

w aktach.

Odpowiedni dobór œrodków zapobiegawczych 

w obszarach biznesowych, przedsiêbiorstwach oraz 

regionach nale¿y do danego prze³o¿onego. Nie 

narusza to prawa gremiów posiadaj¹cych mo¿liwoœæ 

wspó³decydowania przy podejmowaniu decyzji.

Zasady ONZ Global Compact 

TÜV Rheinland zobowi¹za³o siê w roku 2006 do 

przestrzegania  10 zasad ONZ Global Compact

i wspiera ich wdro¿enie. Ka¿dy pracownik jest 

zobligowany do dzia³ania zgodnie z zasadami 

Global Compact. 

Zasady 

Dziesiêæ zasad podzielonych jest na 4 czêœci: 

Prawa Cz³owieka

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw cz³owieka
 przyjêtych przez spo³ecznoœæ 

miêdzynarodow¹. 
Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków ³amania 

praw cz³owieka przez firmê. 
Standardy pracy

Zasada 3. Poszanowanie wolnoœci stowarzyszania siê. 

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy
 przymusowej. 

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci. 

Zasada 6. Efektywne przeciwdzia³anie dyskryminacji 
w sferze zatrudnienia. 

Œrodowisko naturalne

Zasada 7. Prewencyjne podejœcie do œrodowiska 
naturalnego. 

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych na celu 
promowanie postaw odpowiedzialnoœci 
ekologicznej. 

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych
 œrodowisku technologii. 

Przeciwdzia³anie korupcji

Zasada 10. Przeciwdzia³anie korupcji we wszystkich

 formach, w tym wymuszeniom 

i ³apówkarstwu. 
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® TÜV, TUEV i TUV s¹ zarejestrowanymi znakami. 

Korzystanie z nich wymaga uzyskania wczeœniejszej 

zgody. 


