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1
Wstęp
od Zarządu Koncernu
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
zaufanie klientów i interesariuszy pokładane w naszym
przedsiębiorstwie i jego produktach jest naszym największym dobrem.
Tylko postępując zgodnie z prawością i uczciwie umacniamy zaufanie
społeczeństwa i chronimy Koncern Volkswagen, jego pracowników i
nasze środowisko. Należy do tego również znajomość obowiązujących
wytycznych ustawowych i reguł wewnętrznych oraz ich przestrzeganie.
Podstawę naszych działań stanowi Kodeks Postępowania (Code of
Conduct).
Nasz koncern jest różnorodny. Obecnie

rozpoznawaniu błędów i w odpowiednim

środowisko koncernowe to: dwanaście marek z

reagowaniu na nie. Bo w Koncernie Volkswagen

siedmiu krajów europejskich, p r a w i e 664.000

obowiązuje zasada: odwracanie wzroku nie było i

pracowników, 123 zakłady produkcyjne i klienci w

nie jest właściwą drogą. O błędach mówimy

ponad 150 krajach. Nieważne, jak różni jesteśmy

otwarcie – również gdy nie jest to wygodne. W

my sami, jak różne jest nasze pochodzenie, nasze

wątpliwych przypadkach musimy zasięgnąć

zadania i nasza odpowiedzialność: Naszą postawą i

kompetentnej rady i poprosić o wsparcie.

naszym postępowaniem odpowiadamy za sukces

My, jako Zarząd Koncernu Volkswagen, jesteśmy

naszego przedsiębiorstwa i wnosimy swój wkład w

przekonani: nasz Kodeks Postępowania jest

zrównoważony rozwój. Nasze wspólne wartości

fundamentem sukcesu Koncernu Volkswagen i

określają sposób, w jaki pracujemy, podejmujemy

jego marek. Dlatego prosimy Was:

decyzje i jak odpowiedzialnie obchodzimy się ze
sobą wzajemnie i ze wszystkimi żyjącymi istotami.

Korzystajcie z tej regulacji w swojej codziennej pracy
i pytajcie, jeśli nie jesteście czegoś pewni. Pracujmy

Kodeks Postępowania Koncernu Volkswagen (Code

wspólnie nad tym, aby Koncern Volkswagen jako

of Conduct) wspiera prawidłowe i odpowiedzialne

odpowiedzialny pracodawca kojarzył się zarówno ze

postępowanie. Za pomocą właściwych i bliskich

wspaniałymi produktami oraz usługami, jak i z

praktyce przykładów daje orientację, oferuje pomoc i

prawością i uczciwością.

radę w codziennej pracy. Poza tym jest pomocny w
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Wstęp
od Zarządu Marki
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
Volkswagen Samochody Dostawcze jest od wielu lat silnym i
odnoszącym sukcesy przedsiębiorstwem. Nasz Bulli, najdłużej
produkowany model Volkswagena, był siłą napędową gospodarki i
zmobilizował naszą branżę oraz wiele innych europejskich kluczowych
branż. Obecnie w naszej strategii GRIP 2025+ wyznaczyliśmy sobie nowe,
ambitne cele. Ze zwykłego producenta samochodów zmieniamy się w
firmę oferującą długotrwałą mobilność. Nasi klienci oczekują jednak od
nas dużo więcej niż pierwszorzędnych produktów i usług, a mianowicie
uczciwego i postępowania.
Volkswagen Samochody Dostawcze, to my

Tylko wtedy, gdy będziemy działać uczciwie,

wszyscy. Dlatego każdy z nas ponosi wielką

osiągniemy sformułowane w niej cele strategiczne.

odpowiedzialność, obojętnie na jakim stanowisku

Prawość i Compliance muszą być na stałe

w firmie pracuje. Przyznanie się do tej

umocowane w naszej organizacji i w naszej

odpowiedzialności jest elementarnie ważne dla

kulturze przedsiębiorstwa jako element oczywisty.

sukcesu naszej Marki.
Nasza prośba do Państwa: Zapoznajcie się z treścią
Oznacza to również, że my wszyscy musimy

Kodeksu Postępowania i postępujcie zgodnie z tymi

każdego dnia od nowa krytycznie sprawdzać nasze

zasadami. Jeśli mają Państwo pytania, zasięgnijcie

zachowanie i podejmować decyzje z dużą

rady w podanych jednostkach. Pracujmy wspólnie

starannością i uczciwością. Musimy przy tym

nad tym, aby Marka Volkswagen Samochody

zawsze przestrzegać przepisów prawnych,

Dostawcze kojarzyła się nie tylko z najlepszymi

wewnętrznych regulacji i własnych zobowiązań.

rozwiązaniami transportowymi, lecz również z

Pomoc i orientację w tym temacie daje nam przy

prawością i uczciwością. Tylko wtedy możliwa jest

tym Kodeks Postępowania Koncernu Volkswagen

realizacja naszego hasła:

(Code of Conduct). Zawarte w nim zasady

Transportujemy sukces!

postępowania są wiążące dla nas wszystkich. Mogą
Państwo przy tym liczyć w każdej chwili na wsparcie z
naszej strony jako Zarządu Marki.

Wasz

Prawość i zgodne z regułami postępowanie idą

Zarząd Marki Volkswagen Samochody
Dostawcze

ręka w rękę z naszą strategią Marki.
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2
Nasza odpowiedzialność
za Compliance
Sukces naszego przedsiębiorstwa zależy

Kodeks Postępowania służy nam jako wiążąca

zdecydowanie od tego, czy my wszyscy, to znaczy

wytyczna w codziennej pracy zawodowej. Kodeks

zarząd, kadra kierownicza i każdy pojedynczy

ten jest uzupełniany wewnętrznymi wytycznymi i

pracownik będziemy postępować uczciwie, zgodnie

regulacjami oraz porozumieniami dotyczącymi

z prawością i etycznie. Oznacza to również, abyśmy

umów o pracę. Poza tym przestrzegamy oczywiście

zarówno wewnętrznie jak i na zewnątrz raportowali

krajowych i międzynarodowych regulacji

i komunikowali się zgodnie z prawdą, kompleksowo

ustawowych. To oznacza, że nie uczestniczymy w

i terminowo.

działaniach bazujących na oszustwie, defraudacji,

Naszym wspólnym celem jest przejęcie

wymuszaniu, kradzieży, sprzeniewierzeniu lub

odpowiedzialności za przedsiębiorstwo i ochrona

innych świadomie popełnianych szkodach na rzecz

reputacji naszych marek koncernowych.

majątku naszych klientów lub osób trzecich.

Podążając za nakazem zrównoważonego rozwoju

Nieprzestrzeganie Kodeksu Postępowania może

jesteśmy przy tym świadomi odpowiedzialności

prowadzić do poważnych szkód, nie tylko dla

za ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki

naszego przedsiębiorstwa, lecz również dla nas jako

naszego działania. Oznacza to również, że wszyscy

pracowników oraz dla naszych partnerów

zawsze i wszędzie stosujemy się i przestrzegamy

biznesowych i pozostałych interesariuszy. Dlatego

reguł obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Kodeks Postępowania jest dla nas wszystkich

Członkowie naszego zarządu i kadra kierownicza

wiążący, niezależnie od tego, czy działamy w

odgrywają przy tym szczególną i odpowiedzialną

firmie jako pracownicy, kadra kierownicza czy

rolę: są oni wzorem i muszą zapobiegać

członkowie zarządu. Nie tolerujemy naruszania

niewłaściwemu postępowaniu w

Kodeksu Postępowania. Kto postępuje wbrew

przedsiębiorstwie, chronić swoich pracowników i

Kodeksowi Postępowania, musi liczyć się z

reprezentować przedsiębiorstwo wewnętrznie i na

odpowiednimi konsekwencjami, które – w

zewnątrz w nieskazitelny sposób.

zależności od ciężaru wykroczenia – mogą sięgać od

Niniejszy Kodeks Postępowania (Code of Conduct)

środków z zakresu prawa pracy przez cywilnoprawne

pomaga nam i wskazuje na możliwe obszary ryzyka i

roszczenia odszkodowawcze aż do sankcji

konfliktów oraz na ich znaczenie dla naszego

karnoprawnych. Aby do tego nie doszło, w zakresie

przedsiębiorstwa i objaśnia je w oparciu o

odpowiedzialności każdego z nas leży zapoznanie

przykłady.

się z treścią Kodeksu Postępowania, włączenie

Treść niniejszych zasad Kodeksu Postępowania

jego zasad do własnego postępowania i

jest zebrana pod trzema podstawowymi

uwzględnianie przy podejmowaniu decyzji. W

nagłówkami:

przypadku wątpliwości prosimy o kompetentne

→ Nasza odpowiedzialność jako

wsparcie.

członka społeczeństwa
→ Nasza odpowiedzialność jako partnera
biznesowego
→ Nasz odpowiedzialność na stanowisku pracy.
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3
Nasza
odpowiedzialność
jako członka
społeczeństwa
Z naszej odpowiedzialności społecznej wynika
oczywiste stosowanie się i przestrzeganie
przepisów.
We wszystkich decyzjach biznesowych jesteśmy
zobowiązani przestrzegać porządku prawnego,
w ramach którego działamy.
Każdy pracownik koncernu Volkswagen musi być również świadomy swojej
odpowiedzialności społecznej, w szczególności odpowiedzialności za dobro ludzi i
środowiska, i dbać o to, aby nasze przedsiębiorstwo wnosiło wkład w zrównoważony rozwój
przedsiębiorstwa. Z odpowiedzialności społecznej koncernu Volkswagen wynikają w
szczególności następujące zasady:
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA

Prawa człowieka
TŁO

MÓJ WKŁAD

W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów

Również ja jako pracownik mogę wnieść własny

Zjednoczonych i Europejskiej Konwencji o Ochronie

wkład w przestrzeganie praw człowieka.

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest

Przestrzegam praw człowieka jako fundamentalnej

zapisane, jakie wymagania i oczekiwania ma

zasady i jestem czujny na naruszenia praw człowieka,

wspólnota międzynarodowa w odniesieniu do

jakie mają miejsce w moim otoczeniu.

poszanowania i przestrzegania praw człowieka.
Jeśli zauważę oznaki naruszenia praw człowieka w
ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

moim zawodowym otoczeniu, zadbam o to, aby

Szanujemy, chronimy i wspieramy globalnie

zapobiec wzgl. usunąć te naruszenia. O ile to

obowiązujące przepisy o ochronie praw człowieka i

konieczne, informuję o tym mojego przełożonego

dzieci (w dalszej części: prawa człowieka) jako

lub wymienione w rozdziale 6 osoby kontaktowe.

fundamentalne i ogólnie obowiązujące dyrektywy.
Odrzucamy wszelkie korzystanie z pracy dzieci,

PRZYKŁAD

pracy przymusowej i obowiązkowej jak również

Jest Pan odpowiedzialny za zakup

wszelkie formy współczesnego niewolnictwa i

określonych towarów. Otrzymuje Pan

handlu ludźmi. Dotyczy to nie tylko współpracy w

informację, że na produkcji u dostawcy

ramach naszego przedsiębiorstwa, lecz oczywiście

zatrudnione są dzieci oraz że pracownicy

również postępowania ze strony i wobec partnerów

muszą pracować w nieludzkich warunkach

biznesowych.

(np. są narażeni na zagrożenia zdrowotne).
Należy wdrożyć niezbędne kroki i poinformować
swojego przełożonego i jednostki odpowiedzialne za
zrównoważony rozwój w relacjach biznesowych. Nasze
przedsiębiorstwo musi dokładniej sprawdzić relacje
biznesowe z tym partnerem biznesowym i
ewentualnie je zakończyć.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA

Równość szans i
równe traktowanie
TŁO

MÓJ WKŁAD

Równość szans i równe traktowanie to ważne filary

Stosuję się do zasad równości szans i równego

uczciwego, wolnego od uprzedzeń i otwartego

traktowania i zachęcam ludzi w moim otoczeniu

traktowania. Koncern Volkswagen popiera pełne

do takiego samego postępowania.

szacunku i partnerskie współistnienie, różnorodność i
tolerancję. To umożliwia nam osiągnięcie najwyższego

Jeśli zauważę naruszanie zasad równości szans i

wymiaru produktywności, konkurencyjności,

równego traktowania (np. w formie dyskryminacji,

innowacyjności, kreatywności i wydajności.

molestowania czy mobbingu), zwracam takim
osobom uwagę na ich niewłaściwe zachowanie. Jeśli

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wszystkim dajemy równe szanse.
Nikogo nie dyskryminujemy i nie tolerujemy

nie mogę bezpośrednio wpłynąć na zdarzenie,
zgłaszam taki przypadek do działu personalnego lub
kontaktuję się z wymienionymi w rozdziale 6
osobami kontaktowymi.

dyskryminacji ze względu na przynależność
etniczną lub narodową, płeć, religię,

PRZYKŁAD

światopogląd, wiek, niepełnosprawność,

Zaprzyjaźniony kolega opowiada Panu, że w

orientację seksualną, kolor skóry, przekonania

jego dziale odrzucono kandydata ze względu

polityczne, pochodzenie społeczne lub inne

na kolor jego skóry, chociaż był on najbardziej

chronione ustawowo cechy. Różnorodność jest

odpowiednią osobą na oferowane stanowisko.

dla nas ważna, aktywnie opowiadamy się za
integracją i tworzymy otoczenie, które wspiera

Należy pomóc poprzez przekazanie informacji o

indywidualność każdej jednostki w interesie

takim przypadku we właściwym dziale personalnym,

przedsiębiorstwa.

aby można było wszcząć odpowiednie kroki.

Wybór, zatrudnienie i wspieranie naszych
pracowników dokonywane są zasadniczo w
oparciu o ich kwalifikacje i zdolności.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA

Zgodność i
bezpieczeństwo produktu
TŁO

MÓJ WKŁAD

Codziennie niezliczona liczba ludzi styka się z

Jeśli stwierdzam lub mam podejrzenie, że być

naszymi produktami i usługami. Koncern

może nasze produkty powodują niebezpieczeństwo

Volkswagen ponosi odpowiedzialność za to, aby tak

lub nie są zachowane przepisy, przeciwdziałam

dalece jak to możliwe wyeliminować wynikające z

temu. Zgłaszam taki przypadek swojemu

kontaktu z tymi produktami i usługami ryzyka,

przełożonemu i odpowiednim jednostkom w

szkodliwe skutki i zagrożenia dla zdrowia,

przedsiębiorstwie, na przykład pełnomocnikowi ds.

bezpieczeństwa, środowiska i majątku naszych

bezpieczeństwa produktu w moim obszarze.

klientów lub osób trzecich.
PRZYKŁAD
ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Klient

Jest nie tylko ustawowym obowiązkiem, lecz

samochodu.

zgłasza

również naszą aspiracją przestrzeganie

przyczyna

obowiązujących dla naszych produktów przepisów

nieprawidłowej obsługi przez klienta czy też

ustawowych i urzędowych oraz standardów

jest

wewnętrznych. Nasze produkty odpowiadają

konstrukcyjna.

to

Nie
tych

wada

problemy
jesteś

techniczne
pewny,

problemów
produktu

czy

wynika
lub

z

wada

aktualnemu stanowi techniki i są zaprojektowane
zgodnie z ustawowymi wytycznymi. Jest to

Należy omówić to zgłoszenie. Trzeba zapewnić, że

zagwarantowane w sposób ciągły i systematyczny,

problem, za który odpowiada nasze

dzięki procesom i strukturom jak również obserwacji

przedsiębiorstwo, zostanie usunięty. Również

produktu, jakim jest samochód, na rynku. Nie

nieprawidłowa obsługa ze strony klienta może

zgadzamy się tu na żadne kompromisy. Dbamy o to,

wymagać reakcji przedsiębiorstwa

aby, w przypadku występujących odchyleń, możliwe

(np. dostosowanie instrukcji obsługi lub

było wdrożenie na czas odpowiednich działań.

zorganizowania szkolenia z zakresu
użytkowania).
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA

Ochrona środowiska
TŁO

MÓJ WKŁAD

Koncern Volkswagen konstruuje, produkuje i

W ramach mojej pracy uwzględniam zobowiązania

sprzedaje na całym świecie pojazdy, usługi i

wobec środowiska naturalnego i w sposób stosowny

rozwiązania w zakresie mobilności. Nasze

i oszczędny korzystam z zasobów i energii. Dbam o

przedsiębiorstwo ma aspiracje być globalnym

to, aby moje postępowanie miały możliwie

oferentem zrównoważonej i indywidualnej

najmniejszy negatywny wpływ na środowisko i aby

mobilności. Nasza firma jest przy tym świadoma

były zgodne z przepisami i regulacjami ochrony

szczególnej odpowiedzialności za środowisko

środowiska.

naturalne.
PRZYKŁAD
ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Zauważa Pan, że ze zbiornika wydostają się

Jako przedsiębiorstwo ponosimy odpowiedzialność

większe ilości chemikaliów i wsiąkają w

za to, aby nasze produkty, zakłady i usługi były

ziemię.

nieszkodliwe dla środowiska i spełniały warunki
zrównoważonego rozwoju. Stawiamy na

Poinformuj niezwłocznie odpowiedniego pracownika

nieszkodliwe dla środowiska, postępowe i

i zwrócić jego uwagę na ten problem.

efektywne technologie oraz implementujemy je w

Nie zakładaj, że problem zostanie zgłoszony przez

całym cykul życia naszych produktów. Już na etapie

kogoś innego.

konstrukcyjnym i produkcyjnym zwracamy uwagę
na oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych,
ciągłe zmniejszanie wpływu na środowisko oraz
stosowanie się do ustaw i reguł ochrony
środowiska.
Ponadto permanentnie oceniamy produkty i
procedury produkcyjne pod względem ich
oddziaływania na środowisko i w razie
potrzeby optymalizujemy je.
Jesteśmy odpowiedzialnym członkiem
społeczeństwa i partnerem dla świata polityki. W
obu przypadkach poszukujemy dialogu odnośnie
przyszłych koncepcji mobilności i kształtowania
ekologicznego zrównoważonego rozwoju.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA

Darowizny, sponsoring i
działalność charytatywna
TŁO

MÓJ WKŁAD

Koncern Volkswagen przekazuje darowizny (to znaczy

Jeśli uważam sponsoring za godny wsparcia, to

wsparcie oparte na dobrowolności bez świadczenia

najpierw zwracam się do właściwych w firmie

wzajemnego) oraz pieniądze w ramach sponsoringu

jednostek (np. dział Komunikacji, Relacji

(to znaczy wsparcie oparte na uzgodnionym w

Zewnętrznych i Marketingu).

umowie świadczeniu wzajemnym) stawiając sobie za
cel pozytywne kształtowanie poważania i

Przekazywanie darowizn odbywa się w sposób

postrzeganie naszego przedsiębiorstwa w opinii

przejrzysty, to znaczy cel i odbiorca darowizny oraz

publicznej.

potwierdzenie wsparcia ze strony obiorcy

W celu uniknięcia konfliktu interesów oraz

darowizny są udokumentowane i możliwe do

zagwarantowania jednolitego postępowania

sprawdzenia. Stosuję się do wewnętrznych

wewnątrz przedsiębiorstwa, darowizny i działania

procesów i nie inicjuję darowizn, które mogłyby

sponsoringowe są dopuszczalne tylko w ramach

szkodzić reputacji naszego przedsiębiorstwa.

danego porządku prawnego i w zgodzie z
aktualnymi regulacjami wewnętrznymi marek i
spółek koncernu.

PRZYKŁAD

Lokalny polityk prosi Cię jako pracownika
odnoszącego sukcesy pracownika w

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Volkswagennie o darowiznę pieniężną od

Przekazujemy darowizny pieniężne i rzeczowe dla

przedsiębiorstwa na cele kampanii

następujących obszarów: nauka i badania, edukacja,

wyborczej.

cele charytatywne, sport, kultura, kościoły i instytucje
kościelne. Ponadto darowizny są przekazywane tylko

Odrzuć tę prośbę. Darowizny mogą być przyznawane

instytucjom uznawanym za instytucje pożytku

tylko po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury

publicznego lub uprawnionym specjalnymi

zatwierdzania. Zgoda na darowiznę w tym

regulacjami do przyjmowania darowizn.

konkretnym przypadku nie może zostać udzielona,
ponieważ wewnętrzna wytyczna wyklucza

Darowizny i działania sponsoringowe są

udzielanie darowizn partiom, instytucjom partyjnym

przyznawane tylko w ramach transparentnego

lub politykom.

procesu ich zatwierdzania.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA

Komunikacja i
marketing
TŁO

MÓJ WKŁAD

Koncern Volkswagen przywiązuje wagę do jasnej i

Nie zajmuję w imieniu mojego przedsiębiorstwa

otwartej komunikacji z pracownikami, partnerami

żadnego stanowiska na forum opinii publicznej i w

biznesowymi, akcjonariuszami i inwestorami, prasą

przypadku zapytań odsyłam zawsze do działu

i pozostałymi interesariuszami w sposób rzetelny i

Komunikacji. Jeśli wypowiadam się w ramach

legalny. Każdy z naszych pracowników ponosi

publicznych, fachowych lub kulturalnych imprez oraz

odpowiedzialność za zgodne z wewnętrznymi

w Internecie, to zaznaczam wyraźnie, że chodzi tu

regulacjami postępowanie w zakresie komunikacji

tylko o moją osobistą opinię. Na temat

w celu zapewnienia jednolitego i spójnego

prawidłowego postępowania w mediach

wystąpienia koncernu. Każdy z naszych

społecznościowych zasięgam informacji w Social

pracowników respektuje przy tym dokonania

Media Guidelines Przedsiębiorstwa.

swoich rozmówców i szanuje ich prestiż zawodowy
i osobisty.

PRZYKŁAD

Zauważasz w Internecie komentarz, w
ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

którym ktoś krytykuje metody produkcyjne

Aby utrzymać zaufanie klientów, inwestorów i

w Azji, i wiesz, że informacje te są

pozostałych interesariuszy, zważamy na jednolitą i

całkowicie wyssane z palca.

jasną komunikację. Przed uzyskaniem akceptacji i
przeprowadzeniem planowanych działań

Nawet jeśli jest trudno powstrzymać się, aby

komunikacyjnych i marketingowych uzgadniamy

niezwłocznie skorygować ten błędny przekaz,

je z właściwym działem fachowym.

należy skontaktować się z działem fachowym,
ponieważ może on kompleksowo i odpowiednio
zareagować na ten komentarz.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA

Reprezentowanie
interesów politycznych
TŁO

MÓJ WKŁAD

Polityka i ustawodawstwo wpływają na

Nie próbuję wpływać w imieniu przedsiębiorstwa

ekonomiczne warunki ramowe działań

na decyzje polityczne, jeśli nie zostałem do tego

gospodarczych. Również koncern Volkswagen

upoważniony.

wywiera wpływ na społeczeństwo poprzez udział w

Jeśli jestem do tego upoważniony, przestrzegam

obrocie gospodarczym i w ramach reprezentowania

w realizacji moich zadań odpowiednich

interesów politycznych (lobbing) może w sposób

wytycznych wewnętrznych.

ukierunkowany wnosić stanowisko przedsiębiorstwa
do procesów decyzyjnych (np. w przypadku
projektów ustawodawczych).

PRZYKŁAD

Twój znajomy jest posłem do
parlamentu. Wiesz, że obecnie w

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

parlamencie dyskutowana jest propozycja

Lobbing praktykujemy centralnie i zgodnie z

ustawy mającej duże znaczenie dla

zasadami otwartości, przejrzystości i

koncernu Volkswagen. Zastanawiasz się

odpowiedzialności. Neutralność w kontaktach z

nad skontaktowaniem się ze swoim

partiami politycznymi i grupami interesów jest dla

znajomym, aby objaśnić mu interesy

nas oczywista. Nieuczciwe wywieranie wpływu na

koncernu w związku z tym projektem

politykę i ustawodawstwo jest niedozwolone.

ustawy.
Nie należy zwracać się do znajomego z tym
tematem. Lobbing jest w przedsiębiorstwie
koordynowany tylko centralnie w sposób otwarty i
przejrzysty. Właściwym partnerem dla takich
działań lobbingowych jest dział Relacji
Zewnętrznych.
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4
Nasza
odpowiedzialność
jako partnera
biznesowego
Prawość, przejrzystość i uczciwość są
decydujące, aby w obrocie biznesowym
uzyskać wiarygodność i zaufanie.
Koncern Volkswagen przywiązuje szczególną wartość do tego, aby konsekwentnie realizować
ustawowe warunki ramowe, wewnętrzne wytyczne koncernowe i wartości przedsiębiorstwa
oraz informować o nich w jasny sposób. Oznacza to również, że nasze produkty i usługi
sprzedajemy wyłącznie naszymi autoryzowanymi drogami zbytu.
Z odpowiedzialności koncernu Volkswagen jako partnera biznesowego wynikają w
szczególności następujące zasady:
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA
BIZNESOWEGO

Konflikty interesów
TŁO

MÓJ WKŁAD

Potencjalny konflikt interesów występuje wtedy,

Unikam nawet pozorów konfliktu interesów i każdy

gdy interesy prywatne jednego z naszych

pozornie lub rzeczywiście pojawiający się konflikt

pracowników kolidują lub mogą kolidować z

interesów wyjawiam mojemu przełożonemu i

interesami koncernu Volkswagen. Taki konflikt

właściwemu działowi personalnemu. Wspólnie

interesów może w szczególności powstać w wyniku

szukamy rozwiązań, które nie zaszkodzą interesom

dodatkowej pracy. Jeśli pracownik stawia swoje

przedsiębiorstwa.

osobiste interesy ponad interesami
przedsiębiorstwa, to może to szkodzić
przedsiębiorstwu.

PRZYKŁAD

Przełożony prosi Cię o sprawdzenie ofert
kilku dostawców tworzyw sztucznych.

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Stwierdzasz, że jedna z

Szanujemy osobiste interesy i życie prywatne

najkorzystniejszych ofert pochodzi z firmy

naszych kolegów. Jednak przykładamy wagę do

Twojego dobrego przyjaciela.

tego, aby unikać konfliktów lub nawet ich
pozorów między interesami prywatnymi i

Należy poinformować swojego przełożonego o

biznesowymi. Podejmujemy nasze decyzje

sytuacji i wycofać się z procesu decyzyjnego, aby

wyłącznie w oparciu o merytoryczne kryteria i nie

uniknąć wszelkich pozorów konfliktu interesów.

pozwalamy, aby interesy i relacje prywatne miały
na nas wpływ.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA BIZNESOWEGO

Prezenty, podejmowanie
gości i zaproszenia
TŁO

Korzyści w formie upominków, podejmowania
gości czy zaproszenia są bardzo
rozpowszechnione w relacjach biznesowych. Jeśli

MÓJ WKŁAD

Zapoznaję się z wytycznymi dotyczącymi
postępowania z upominkami, poczęstunkami i
zaproszeniami i ściśle się do nich stosuje. Analizuję

takie korzyści utrzymywane są we właściwych

swoje postępowanie w kontekście tego, czy istnieją

ramach i nie naruszają wewnętrznych ani

lub mogą wystąpić konflikty interesów.

ustawowych regulacji, to nie można ich
kwestionować. Jeśli jednak te korzyści
przekraczają ustalone ramy i są wykorzystywane
przez osoby trzecie w celu wywierania wpływu, to
może to być karalne.

PRZYKŁAD

Pracownik dostawcy koncernu
Volkswagen wręcza Ci kosztowny
prezent urodzinowy.

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nawet jeśli uważasz, że przyjęcie prezentu nie

Wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi

wpłynie na stosunki biznesowe, wartość prezentu

postępowania z upominkami, poczęstunkami i

nie powinna przekroczyć wysokości ustalonej w

zaproszeniami na imprezy regulujemy, jakie korzyści

obowiązujących wewnętrznych wytycznych. Jeśli

są odpowiednie i czego, krok po kroku, należy

masz wątpliwości, nie należy prezentu przyjmować.

przestrzegać przyjmując i wręczając takie korzyści.

Jeśli masz wątpliwości, że odesłanie prezentu
mogłoby zostać źle przyjęte, należy skontaktować
się ze swoim przełożonym i uzgodnić z nim
rozwiązanie. Ewentualnie prezent należy oddać do
właściwego działu w przedsiębiorstwie.
Przekazanie prezentu jest dokumentowane dla
Twojej osobistej ochrony.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA
BIZNESOWEGO

Zakaz korupcji
TŁO

MÓJ WKŁAD

Korupcja to poważny problem w obrocie

Nigdy nikogo nie przekupuję i nie daję się nigdy

gospodarczym. Prowadzi do decyzji z

przekupić, czy to bezpośrednio czy też

niewłaściwych powodów, uniemożliwia postęp i

pośrednio. Na własną odpowiedzialność

innowacje, zniekształca konkurencję i szkodzi

zdobywam informacje o wewnętrznych

społeczeństwu. Korupcja jest zabroniona. Może

regulacjach, zanim wręczę lub przyjmę prezent,

skutkować karami pieniężnymi dla koncernu

wręczę lub przyjmę zaproszenie lub

Volkswagen i sankcjami karnoprawnymi dla

zaproponuję poczęstunek.

zamieszanych pracowników.
Jeśli zauważam oznaki korupcji, zgłaszam je
ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Jakość produktów i usług naszego

niezwłocznie do jednej z podanych w rozdziale 6
osób kontaktowych.

przedsiębiorstwa to klucz do naszego sukcesu.
Nie tolerujemy korupcji. Udzielamy wsparcia

PRZYKŁAD

partnerom biznesowym, klientom i innym

W jednym z przedsiębiorstw koncernu

zewnętrznym osobom trzecim tylko w ramach

Volkswagen jesteś odpowiedzialny za

prawnie dopuszczalnych warunków ramowych i

zbyt i chciałbyś przekroczyć swój

ustalonych wytycznych.

tegoroczny cel dotyczący obrotu.
Przygotowujesz ofertę na rozpisane
przetargiem duże zlecenie
potencjalnego klienta. Właściwy
decydent po stronie klienta proponuje
Ci, że wpłynie na udzielenie zlecenia na
korzyść Twojego przedsiębiorstwa w
zamian za odpowiednią rekompensatę
poniesionych kosztów.
Jest to zachowanie korupcyjne. Należy
niezwłocznie poinformować swojego
przełożonego i pełnomocnika ds. Compliance
(Compliance Officer).
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA BIZNESOWEGO

Postępowanie z urzędnikami
i mandatariuszami
TŁO

W postępowaniu z urzędnikami i mandatariuszami,
jak również z rządami, organami i innymi
instytucjami publicznymi, obowiązują często
szczególne warunki prawne, przy czym już
pojedyncze naruszenia mogą mieć poważne skutki i
trwale wykluczać koncern Volkswagen z otrzymania
zleceń publicznych.
ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nasze kontakty z urzędnikami i mandatariuszami
opierają się na przestrzeganiu prawa, ustaw i
regulacji wewnętrznych w celu uniknięcia konfliktu
interesów i korupcji. Nie wręczamy również
żadnych gratyfikacji (Facilitation Payments), a więc
płatności na rzecz urzędników publicznych w celu
przyspieszenia rutynowych działań urzędowych.

MÓJ WKŁAD

Jestem świadomy tego, że w postępowaniu z
publicznymi zleceniodawcami obowiązują
szczególnie rygorystyczne zasady i zdobywam
informacje na temat tych zasad. Partnerem
kontaktowym jest Dział Relacji Zewnętrznych.

PRZYKŁAD

Wiesz, że pewien urząd planuje rozpisać
przetarg na duże zlecenie. Zastanawiasz się,
czy poprosić odpowiedzialnego za przetarg
pracownika urzędu, którego znasz z
wcześniejszego projektu, aby tak
zorganizował przetarg, żeby koncern
Volkswagen go wygrał.
Konieczne zrezygnuj z tego zamiaru. Wywieranie
wpływu tego rodzaju jest nielegalne.

32

§

Zakaz prania brudnych pieniędzy
i finansowania terroryzmu
TŁO

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

W prawie wszystkich państwach świata istnieją

Starannie sprawdzamy tożsamość klientów,

ustawy przeciw praniu brudnych pieniędzy i

partnerów biznesowych oraz innych osób trzecich, z

finansowaniu terroryzmu. Pranie brudnych pieniędzy

którymi chcemy prowadzić interesy. Naszym

ma miejsce wtedy, gdy pieniądze lub inne przedmioty

zdeklarowanym celem jest utrzymywanie stosunków

majątkowe pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z

biznesowych tylko z poważnymi partnerami, których

czynów karalnych zostają wprowadzone do legalnego

działalność biznesowa jest zgodna z przepisami

obrotu gospodarczego i w ten sposób zostaje ukryte

ustawowymi i których środki produkcji mają legalne

ich pochodzenie. Terroryzm ma miejsce wtedy, gdy

pochodzenie.

pieniądze lub inne środki zostają udostępnione na
terrorystyczne czyny karalne lub w celu wspierania

Płatności przychodzące niezwłocznie

terrorystycznych organizacji przestępczych.

przypisujemy do korespondujących z nimi

Odpowiedzialność za pranie brudnych pieniędzy nie

usług i księgujemy. Dbamy o transparentne i

jest uzależniona od wiedzy zaangażowanych osób o

otwarte przepływy płatności.

tym, że w ramach danej czynności prawnej lub
danego przelewu pieniądze są prane. Już
niezamierzone współdziałanie w praniu brudnych
pieniędzy może skutkować dotkliwymi karami dla
wszystkich zaangażowanych osób.
34

MÓJ WKŁAD

Nie podejmuję żadnych działań, które mogą naruszać

PRZYKŁAD

Klient koncernu Volkswagen, który

krajowe lub zagraniczne przepisy o praniu brudnych

zapłacił zbyt wysoką kwotę, prosi, aby

pieniędzy. Jestem uważny i sprawdzam podejrzane

zwrotu nie dokonywać przelewem

zachowanie klientów, partnerów biznesowych i

bankowym na jego pierwotne konto

innych osób trzecich. Jeśli zachodzą przesłanki,

firmowe, lecz dokonać przelewu na konto

mogące uzasadnić takie podejrzenie, zwracam się

w Szwajcarii lub dokonać operacji

niezwłocznie do pełnomocnika ds. przeciwdziałania

gotówkowej.

praniu pieniędzy lub do jednej z wymienionych w

Taka prośba wymaga wyjaśnienia. Nie należy się tak

rozdziale 6 osób kontaktowych.

po prostu zgadzać na taką propozycję, lecz zapytać
klienta, dlaczego zwrot nie może odbyć się tą samą

W swoim obszarze odpowiedzialności stosuję się

drogą co płatność pierwotna. Należy zasięgnąć rady

do wszystkich przepisów, które dotyczą zapisów i

u wymienionych w rozdziale 6 osób kontaktowych.

prowadzenia ksiąg w przypadku zawierania
transakcji i umów.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA BIZNESOWEGO

Księgowość i sprawozdawczość
finansowa
TŁO

MÓJ WKŁAD

Tylko stosując prawidłową księgowość i poprawną

Organizuję procesy w taki sposób, aby wszystkie

sprawozdawczość finansową koncern Volkswagen

biznesowe dane finansowe mogły zostać

może zdobyć i utrzymać zaufanie opinii publicznej

prawidłowo i terminowo ujęte w księgowości. W

oraz swoich akcjonariuszy i stron umów. Jeśli dojdzie

przypadku pytań dotyczących prawidłowej

do nieprawidłowości, to może to mieć poważne

ewidencji danych, zwracam się do mojego

konsekwencje dla przedsiębiorstwa oraz również dla

przełożonego lub do właściwego działu

odpowiedzialnych osób.

finansowego.

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZYKŁAD

Ściśle stosujemy się do ustawowych warunków

Potrzebujesz pilnie nowego sprzętu do

ramowych dotyczących prawidłowego prowadzenia

pracy. Jednak budżet na bieżący rok

ksiąg i sprawozdawczości finansowej. Przejrzystość i

obrotowy jest w Twoim dziale już

prawidłowość są dla nas najwyższym nakazem. W

wyczerpany. Zastanawiasz się, aby mimo

tym kontekście regularnie informujemy wszystkich

to zakupić dane urządzenie, a koszty

uczestników rynku kapitałowego o aktualnej sytuacji

zaksięgować w następnym roku, gdy

finansowej oraz przebiegu działalności biznesowej.

budżet Twojego działu znów będzie

Terminowo publikujemy nasze okresowe

uzupełniony.

sprawozdania finansowe, sporządzane zgodnie z
krajowymi i międzynarodowymi przepisami o
rachunkowości.

Zaniechaj takiego postępowania. Księgowanie musi
być zawsze dokonywane zgodnie z jego przyczyną.
Niewłaściwe księgowanie może mieć poważne skutki
dla przedsiębiorstwa i dla poszczególnych
pracowników.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA
BIZNESOWEGO

Podatki i cła

TŁO

Ze względu na nasze ogólnoświatowe działania oraz

Jeśli nie będzie to możliwe, zwracam się do

przy wchodzeniu na nowe rynki, konieczne jest

właściwych osób kontaktowych z obszaru podatków

stosowanie się do najróżniejszych ustawowych reguł

i cła.

z zakresu prawa stosunków gospodarczych z
zagranicą, prawa podatkowego i celnego.
Przestrzeganie przepisów prawa podatkowego i

PRZYKŁAD

Jesteś odpowiedzialny za ujmowanie

celnego buduje zaufanie klientów i organów

określonych transakcji w sprawozdaniach

finansowych oraz opinii publicznej. Jeśli dojdzie do

finansowych według prawa handlowego,

nieprawidłowości, może to skutkować dla koncernu

takich jak ogólne koszty rzeczowe (koszty

Volkswagen poważnymi stratami finansowymi oraz

utrzymania ruchu) i koszty wytworzenia.

istotnym uszczerbkiem na reputacji. Ponadto

Jeden z projektów przekracza we wczesnej

odpowiedzialny za nie pracownik musi liczyć się z

fazie określone wskaźniki controllingowe. Z

negatywnymi konsekwencjami.

tego powodu otrzymujesz polecenie
zaksięgowania kosztów utrzymania ruchu,

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

chociaż bez wątpienia chodzi o inwestycję i

Jesteśmy świadomi naszej społecznej

tym samym o koszty wytworzenia, które

odpowiedzialności w wykonywaniu obowiązków

należy bezwzględnie aktywować.

podatkowo-celnych i opowiadamy się
zdecydowanie za stosowaniem się do krajowych i

W każdym przypadku dokonaj księgowania zgodnie z

międzynarodowych przepisów prawnych.

wytycznymi ustawowymi. Wszystkie transakcje
muszą zostać ujęte w rachunkowości zgodnie z

MÓJ WKŁAD

Organizuję wewnętrzne struktury i procesy w taki

przepisami prawa handlowego i podatkowego,
ponieważ rachunkowość stanowi podstawę dla

sposób, aby podatki i cła, jakie dane spółki

deklaracji podatkowej. Błędy w rachunkowości mogą

koncernowe mają uiścić, były kompletnie,

zatem prowadzić do błędnych deklaracji

prawidłowo i terminowo obliczane, ujmowane w

podatkowych i poważnych konsekwencji podatkowo-

raportach i regulowane na rzecz właściwych

i celnoprawnych dla przedsiębiorstwa i

organów finansowych.

odpowiedzialnych pracowników.

Jeśli w moim otoczeniu zawodowym zauważam
oznaki naruszenia przepisów podatkowych i
celnych, wykorzystuję wszystkie możliwości, aby
zapobiec tym naruszeniom lub je usunąć.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA
BIZNESOWEGO

Uczciwa i wolna
konkurencja
TŁO

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Uczciwa i wolna konkurencja jest chroniona

Prowadzimy interesy wyłącznie zgodnie z zasadą

obowiązującymi ustawami o konkurencji i kartelach.

zależności od wyników oraz w oparciu o

Stosowanie się do tych ustaw gwarantuje, że na

gospodarkę rynkową, jak również o wolną,

rynku nie dochodzi do zakłóceń konkurencji – dla

niezakłóconą konkurencję. Chętnie mierzymy się z

dobra wszystkich uczestników rynku. Zabronione są

naszymi konkurentami i zawsze przy tym

w szczególności porozumienia i uzgodnione sposoby

przestrzegamy prawo i ustawy oraz zasady

postępowania między konkurentami, zmierzające lub

etyczne.

powodujące udaremnienie lub ograniczenie wolnej
konkurencji. Niedopuszczalne jest również

Nie zawieramy żadnych niezgodnych z zasadą

nadużywanie pozycji dominującej na rynku. Takie

konkurencji porozumień z konkurentami,

nadużycie może mieć na przykład miejsce w

dostawcami lub klientami.

przypadku różnego traktowania klientów bez

Jeśli nasze przedsiębiorstwo zajmuje pozycję

rzeczowego uzasadnienia (dyskryminacja), w

dominującą na rynku, nie nadużywamy jej.

przypadku odmowy dostawy, w przypadku
przeforsowania wygórowanych cen zakupu lub

W relacjach z naszymi autoryzowanymi

sprzedaży oraz warunków lub w przypadku transakcji

partnerami dystrybucyjnymi przestrzegamy

wiązanych bez rzeczowego uzasadnienia dla

specyficznych warunków ramowych prawa

żądanego dodatkowego świadczenia. Niezgodne z

kartelowego dotyczących systemów dystrybucji.

zasadami konkurencji zachowania mogą nie tylko
poważnie zaszkodzić dobremu imieniu koncernu
Volkswagen, lecz również nieść za sobą dotkliwe
grzywny i kary.
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MÓJ WKŁAD

PRZYKŁAD

We wszystkich kontaktach z konkurentami zwracam

Będąc na targach rozmawiasz z

uwagę na to, aby nie przyjmować ani udzielać

pracownikiem konkurencyjnej firmy.

informacji, dopuszczających wyciąganie wniosków

Wkrótce zauważasz, że Twój rozmówca

na temat obecnego lub przyszłego postępowania

próbuje wydobyć od Ciebie informacje na

biznesowego informatora.

temat dalszych planów biznesowych
koncernu Volkswagen. W zamian Twój

W rozmowach lub w innych kontaktach z

rozmówca oferuje wyjawienie odpowiednich

konkurentami unikam tematów, mających

informacje również ze swojego

znaczenie dla wzajemnej konkurencji. Tematy te

przedsiębiorstwa.

to między innymi ceny i ich kształtowanie, plany
biznesowe, stan prac rozwojowych lub terminy
dostaw.

Natychmiast i wprost poinformuj swojego rozmówcę,
że nie będziesz z nim rozmawiać na te tematy. Taka
rozmowa – poza niedozwolonym wyjawieniem
tajemnic handlowych – stanowi naruszenie
obowiązujących ustaw o konkurencji i kartelach oraz
może mieć drastyczne skutki zarówno dla Ciebie
osobiście i dla naszego koncernu, jak i dla Twojego
rozmówcy i jego firmy. Udokumentuj tę rozmowę i
niezwłocznie poinformuj właściwego dla Ciebie
pełnomocnika ds. Compliance (Compliance Officer).

41

42

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA
BIZNESOWEGO

Zakupy
TŁO

MÓJ WKŁAD

W swojej działalności biznesowej koncern

Nie preferuję stronniczo, bez merytorycznej

Volkswagen jest związany umowami z licznymi

przyczyny jednego dostawcy lub usługodawcy i

dostawcami i usługodawcami.

unikam wszelkich konfliktów interesów.

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nie dokonuję zakupu produktów lub usług bez

Starannie wybieramy dostawców i

wcześniejszego pozyskania informacji o rynku i

usługodawców według kryteriów

alternatywnych oferentach. Przestrzegam przy tym

merytorycznych.

zasad realizacji zakupów, jakie należy zastosować, i
odpowiednio wcześnie włączam do procesu

W przypadku zakupu produktów i usług włączamy

zakupowego właściwy dział zakupów.

właściwe działy zakupów zgodnie z właściwymi
zasadami realizacji zakupów.

PRZYKŁAD

Zauważasz, że pracownik koncernu
Volkswagen chciałby udzielić zlecenia
dostawcy, bez włączania właściwego działu
zakupów.
Zwróć się do właściwego działu zakupów lub do osób
kontaktowych podanych w rozdziale 6, aby
zagwarantować, że wybrana zostanie oferta
najkorzystniejsza dla koncernu pod względem
ekonomicznym.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA
BIZNESOWEGO

Kontrola eksportu
TŁO

MÓJ WKŁAD

Transgraniczny obrót gospodarczy podlega w ramach

Przy podejmowaniu decyzji o imporcie lub

kontroli eksportu zakazom, ograniczeniom,

eksporcie produktów i usług sprawdzam

zastrzeżeniom uzyskania zezwolenia lub innym

specjalnie, czy decyzja ta może podlegać kontroli

działaniom nadzorczym. Przepisy prawa kontroli

eksportu. W wątpliwych przypadkach proszę o

eksportu obejmują obok towarów również

poradę w dziale odpowiedzialnym za tematykę

technologie i oprogramowania. Poza właściwym

prawa celnego i stosunków gospodarczych z

eksportem uwzględnia się tutaj również wywozy

zagranicą.

tymczasowe, na przykład zabieranie przedmiotów i
rysunków technicznych w ramach podróży
służbowej, jak również transmisje techniczne, na
przykład mailowe lub przez chmurę.

PRZYKŁAD

Otrzymujesz zapytanie od potencjalnego
klienta, który chciałby zlecić koncernowi
Volkswagen dostawę produktów do kraju,

Niezależnie od przebiegu dostawy, transakcje z

który ze strony koncernu został

osobami lub przedsiębiorstwami znajdującymi się w

zdefiniowany jako kraj objęty embargiem.

wykazach podmiotów objętych sankcjami są z
zasady zabronione.

W porozumieniu z właściwym działem wyjaśnij,
jakie ograniczenia eksportowe obowiązują dla

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

kraju, do którego ma zostać zrealizowana

Zwracamy uwagę na stosowanie się do wszystkich

dostawa (np. embargo Narodów Zjednoczonych) i

przepisów dotyczących importu i eksportu towarów,

zanim nie zostanie przeprowadzona kompleksowa

usług i informacji.

weryfikacja nie zawieraj żadnych umów, które
zobowiązywałyby przedsiębiorstwo do eksportu
do tego kraju.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO PARTNERA BIZNESOWEGO

Zakaz wykorzystywania
informacji poufnych
TŁO

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawowe wytyczne (w Europie w szczególności

Istotne dla kursu giełdowego informacje poufne

rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) zakazują

traktujemy zgodnie z przepisami prawa o rynkach

wykorzystywania lub przekazywania informacji

kapitałowych i nie tolerujemy transakcji opartych na

poufnych w przypadku nabywania lub zbywania akcji,

posiadanych informacjach poufnych. Wiedzę o

innych papierów wartościowych lub instrumentów

istotnych dla informacji poufnych zamierzeniach i

finansowych.

procesach można wykorzystywać tylko wewnętrznie

To samo dotyczy polecania osobom trzecim lub

zgodnie z obowiązującymi w danym momencie

podżegania osób trzecich do dokonywania transakcji

regulacjami wewnętrznymi i nie wolno jej

w oparciu o informacje poufne lub niezgodnego z

przekazywać osobom postronnym, wliczając w to

prawem ujawniania informacji poufnych. Regulacje

członków rodziny (np. małżonka).

każdego prawa krajowego mogą przewidywać
jeszcze inne zakazy. Informacje poufne to dokładne
informacje o nieznanych publicznie okolicznościach,
które – gdyby stały się znane – mogłyby poważnie
wpłynąć na kurs giełdowy danego papieru
wartościowego, np. akcji Volkswagena, lub
instrumentu finansowego.
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MÓJ WKŁAD

PRZYKŁAD

Nie dokonuję transakcji opartych na posiadanych

Dowiadujesz się, że wkrótce zostanie podana

informacjach poufnych ani nie wyrażam

do wiadomości informacja o zakupie nowego

odpowiednich poleceń wobec osób trzecich wzgl. nie

przedsiębiorstwa. Wiesz, że Twój dobry

podżegam do tego osób trzecich. Nie ujawniam

przyjaciel zastanawia się obecnie nad

informacji poufnych, chyba że odbywa się to w

sprzedażą swoich akcji Volkswagena.

trakcie normalnego wykonywania mojej pracy przy

Ponieważ po poinformowaniu o dokonanym

przestrzeganiu obowiązujących regulacji

zakupie nowego działu gospodarczego, kurs

wewnętrznych. Zapoznaję się z właściwymi

akcji Volkswagena prawdopodobnie wzrośnie,

regulacjami wewnętrznymi.

zastanawiasz, czy nie powiedzieć swojemu
przyjacielowi, aby zaczekał jeszcze ze

Jeśli mam dostęp do informacji poufnych, nie
nabywam ani nie zbywam papierów

sprzedażą swoich akcji.
W żadnym razie nie informuj o tym swojego

wartościowych lub instrumentów finansowych

przyjaciela. Ponieważ w przypadku znanych Ci,

wykorzystując do tego informacje poufne. Dotyczy

niepublicznych informacji chodzi o wiedzę poufną, nie

to handlu nie tylko akcjami przedsiębiorstw

wolno Ci w żadnych okolicznościach dzielić się tą

notowanych na giełdzie koncernu Volkswagen lub

wiedzą z innymi osobami. Przekazując tę wiedzę

odpowiednich instrumentów pochodnych, lecz

bezpośrednio lub pośrednio popełniłbyś

zasadniczo każdego papieru wartościowego wzgl.

przestępstwo.

instrumentu finansowego (a więc np. również tych
od dostawców).
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5
Nasza
odpowiedzialność
na stanowisku
pracy
We własnym interesie koncernu Volkswagen
leży ochrona zdrowia każdego pracownika i
dbanie o jego bezpieczeństwo.
Ochronie i bezpieczeństwu podlegają również dane pracowników i klientów, tak
samo jak specyficzne dla firmy know how i majątek przedsiębiorstwa.
Z odpowiedzialności na stanowisku pracy wynikają dla koncernu Volkswagen w
szczególności następujące zasady:
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU
PRACY

Bezpieczeństwo pracy i
ochrona zdrowia
TŁO

MÓJ WKŁAD

Koncern Volkswagen bardzo poważnie podchodzi do

Przestrzegam przepisów bezpieczeństwa pracy i

swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i

ochrony zdrowia. Nigdy nie stwarzam zagrożenia

zdrowie swoich pracowników. Gwarantujemy

dla zdrowia i bezpieczeństwa moich kolegów lub

bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia w ramach

partnerów biznesowych. W ramach moich

obowiązujących przepisów krajowych oraz w oparciu

uprawnień podejmuję wszelkie właściwe i

o politykę przedsiębiorstwa w zakresie ochrony

nakazane ustawowo działania w celu

zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

zagwarantowania, aby moje stanowisko pracy
zawsze umożliwiało bezpieczną pracę. Dzięki

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

dobrowolnemu wykorzystaniu działań

Dzięki ciągłej poprawie warunków pracy i

prewencyjnych i promujących zdrowie aktywnie

różnorodnym działaniom prewencyjnym i promocji

przyczyniam się do utrzymania i wspierania

zdrowia, utrzymujemy i wspieramy zdrowie,

swojego zdrowia.

sprawność i zadowolenie z pracy naszych
pracowników.

PRZYKŁAD

Stwierdzasz, że jedna z maszyn w Twoim
dziale ma niewątpliwie uszkodzoną
elektronikę.
Wyłącz oficjalnie maszynę z ruchu i poinformuj
właściwego przełożonego. Samodzielne naprawianie
urządzeń elektrycznych jest niedozwolone i może być
niebezpieczne.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU
PRACY

Ochrona danych
TŁO

MÓJ WKŁAD

W celu ochrony sfery prywatnej istnieją w zakresie

Uwzględniam fakt, że gromadzenie,

postępowania z danymi osobowymi szczególne

przechowywanie, przetwarzanie i inne

regulacje ustawowe. Gromadzenie, zapisywanie,

wykorzystywanie danych osobowych może odbywać

przetwarzanie i inne wykorzystywanie danych

się tylko za zgodą zainteresowanego, za pomocą

osobowych wymaga z zasady zgody

regulacji w formie umowy lub na innej podstawie

zainteresowanego, regulacji w formie umowy lub

ustawowej.

innej podstawy ustawowej.
Wszystkie komponenty przetwarzania informacji
ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

muszą być tak zabezpieczone, aby

Chronimy dane osobowe pracowników, byłych

zagwarantowana została poufność, integralność,

pracowników, klientów, dostawców i

dostępność, możliwość udowodnienia i

pozostałych zainteresowanych osób.

wiarygodność chronionych informacji oraz aby
uniemożliwić nieuprawnione ich wykorzystywanie

Zbieramy, gromadzimy, przetwarzamy,

wewnątrz firmy i na zewnątrz.

wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe
tylko w zgodzie z wytycznymi ustawowymi.

W wątpliwych przypadkach zwracam się do mojego
przełożonego lub do działu odpowiedzialnego za
ochronę danych.

PRZYKŁAD

Zorganizowałeś dla koncernu Volkswagen
seminarium z udziałem uczestników spoza
firmy i w tym celu otrzymałeś dane osobowe
uczestników. Kolega z działu zbytu prosi Cię o
przekazanie ich adresów.
Nie przekazuj tych dany bez konsultacji ze swoim
przełożonym lub osobą odpowiedzialną za ochronę
danych. Dane mogą być z zasady wykorzystywane
tylko do celu, dla którego zostały podane.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU
PRACY

Bezpieczeństwo i ochrona
informacji, wiedzy i własności
intelektualnej
TŁO

MÓJ WKŁAD

Koncern Volkswagen posiada chronione na poziomie

Starannie traktuję wszystkie informacje koncernu

międzynarodowym patenty i ponadto dysponuje

Volkswagen i nie przekazuję ich bezprawnie dalej.

rozległymi tajemnicami produkcyjnymi i handlowymi

W szczególności zwracam przy tym uwagę na

oraz technicznym know how. Wiedza ta jest

informacje, dotyczące technicznego know how,

podstawą naszego sukcesu biznesowego.

patentów, tajemnic produkcyjnych i handlowych.

Nieuprawnione przekazywanie tego rodzaju wiedzy
może spowodować bardzo wysokie szkody dla
przedsiębiorstwa i prowadzić dla zaangażowanych w

PRZYKŁAD

Uczestniczysz w procesie rozwoju

to pracowników do konsekwencji w zakresie prawa

innowacyjnej technologii. Będziesz

pracy, prawa cywilnego i prawa karnego.

przedstawiać swój projekt w różnych
zakładach przedsiębiorstwa i do celów

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

prezentacji chcesz zabrać swój laptop, na

Jesteśmy świadomi wartości know how, będącego

którym zapisane są konkretne dokumenty.

własnością przedsiębiorstwa i chronimy je bardzo

Zamierzasz przejrzeć te dokumenty raz jeszcze

starannie. Szanujemy własność intelektualną

w drodze do poszczególnych zakładów w

konkurentów, partnerów biznesowych oraz

samolocie lub w pociągu.

pozostałych osób trzecich.
Musisz zagwarantować, że nikt nie uzyska wiedzy o
wrażliwych informacjach, należących do koncernu
Volkswagen. W przeciwnym razie może to prowadzić
do poważnych trudności w rozwoju konkurencji. Nie
pobieraj tego rodzaju informacji w miejscach, w
których osoby trzecie mogą mieć do nich dostęp lub
możliwość zapoznania się z nimi.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU PRACY

Bezpieczeństwo IT
TŁO

MÓJ WKŁAD

Nie można sobie wyobrazić codzienności koncernu

Zapoznaję się z obowiązującymi regulacjami

Volkswagen bez technologii informatycznej (IT),

dotyczącymi bezpieczeństwa informatycznego (IT) i

względnie elektronicznego przetwarzania danych

przestrzegam zawartych w nich wytycznych. Jestem

(EDV); kryje ona jednak w sobie liczne ryzyka. Zalicza

świadomy tego, że niezakodowana wymiana danych

się do nich w szczególności pogorszenie

(np. mailem lub na nośniku pamięci USB) nie jest

przetwarzania danych przez złośliwe

bezpiecznym środkiem komunikacji.

oprogramowanie (wirusy), utratę danych wskutek
błędów programu lub nieprawne wykorzystanie
danych (np. przez hakerów).

PRZYKŁAD

Jesteś w podróży służbowej i podczas narady
otrzymujesz nośnik pamięci USB w celu

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

wymiany dokumentu.

Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo IT i EDV
oraz przestrzegamy obowiązujące regulacje.

Korzystaj wyłącznie z nośników danych lub
systemów do wymiany danych udostępnionych
przez Volkswagen i postępuj zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi klasyfikacji informacji. Poproś o
przesłanie tego dokumentu przykładowo mailem.
Jednak nigdy nie otwieraj maili i ich załączników,
które wydają Ci się podejrzane lub które otrzymujesz
od nieznajomych; w ten sposób uniemożliwisz
przedostania się złośliwego oprogramowania do sieci
komputerowej przedsiębiorstwa.
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA STANOWISKU PRACY

Postępowanie z majątkiem
przedsiębiorstwa
TŁO

MÓJ WKŁAD

Materialny i niematerialny majątek koncernu

Stosuję się do regulacji zakładowych a z majątkiem

Volkswagen służy do wspierania naszych

zakładowym obchodzę się ostrożnie i starannie.

pracowników w osiąganiu biznesowych celów
przedsiębiorstwa i można z niego korzystać tylko w
ramach regulacji zakładowych.

PRZYKŁAD

Twój klub piłkarski planuje wyjazd drużyny na
weekend. Trener pyta Cię, czy jako pracownik

ZASADA PRZEDSIĘBIORSTWA

Volkswagena nie możesz zorganizować

Szanujemy materialny i niematerialny majątek

samochodu służbowego z floty.

przedsiębiorstwa i nie wykorzystujemy go do celów
pozazakładowych.

Samochody służbowe mogą być z reguły
wynajmowane na warunkach rynkowych również
przez pracowników. Bezpłatnie nie wolno
udostępniać samochodów służbowych ani do celów
prywatnych, ani osobom trzecim.
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6
Wsparcie

W razie potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
jednostki służą wsparciem w przestrzeganiu
Kodeksu Postępowania (Code of Conduct).
W całym koncernie obowiązują poza tym
dalsze zobowiązania własne i zasady.
Przegląd znajdą Państwo pod adresem:
http://www.volkswagenag.com/de/sustainability/policy.html
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WSPARCIE

Reprezentacja pracowników
Uznajemy podstawowe prawo wszystkich
pracowników do tworzenia związków
zawodowych i reprezentacji pracowników.
Deklarujemy, że z reprezentacją pracowników
będziemy współpracować otwarcie i z pełnym
zaufaniem, prowadzić konstruktywny i
kooperatywny dialog i dążyć do uczciwego
wyrównania interesów. Elementem kultury
naszego przedsiębiorstwa jest profesjonalna
relacja z reprezentacją pracowników,
niedopuszczająca ani faworyzowania ani
dyskryminacji.
Zapewnienie przyszłości Volkswagena i pracowników odbywa się w duchu wspólnego
rozwiązywania konfliktów i zobowiązania społecznego w oparciu i z celem zachowania
konkurencyjności ekonomicznej i technologicznej. Rentowność i zabezpieczenie zatrudnienia są
równorzędnymi i wspólnymi celami.
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WSPARCIE

Pomoc / Kontakt / System
powiadamiania o
naruszeniach

Naszym pierwszym partnerem kontaktowym w
przypadku pytań wzgl. wątpliwości dotyczących
zasad postępowania jest przełożony lub dział
Personalny. Poza tym możemy się również zwrócić
do reprezentacji pracowników. Dodatkowo w
przypadku dalszych pytań do dyspozycji każdego z
nas jest pełnomocnik przedsiębiorstwa ds.
Compliance (Compliance Officer) oraz poniższa
ogólna komórka doradcza ds. Compliance:
E-mail: compliance-vwn@volkswagen.de
Ponadto możemy kierować skargi i powiadomienia w ramach istniejących regulacji w
przedsiębiorstwie do właściwych działów fachowych.
Jeśli w naszym otoczeniu zauważymy możliwe naruszenie Kodeksu Postępowania (Code of
Conduct) lub poważne naruszenia, możemy zgłosić to z podaniem naszego nazwiska lub
anonimowo za pośrednictwem systemu powiadamiania o naruszeniach (Whistleblower System)
koncernu Volkswagen.
Poważne naruszenia zasad w dotkliwy sposób szkodzą reputacji lub finansowym interesom
koncernu Volkswagen lub jednej z jego spółek. Jeśli nasi kierownicy, począwszy od poziomu
kadry menedżerskiej, mają konkretne poszlaki świadczące o wystąpieniu poważnego naruszenia
przepisów, to są zobowiązani sprostać swojej funkcji bycia wzorem i niezwłocznie zgłosić
podejrzenie właściwym jednostkom. Jeśli kierownicy nie spełnią tego obowiązku, to w tym
momencie sami popełniają poważne naruszenie przepisów, które podlega odpowiedniej karze.
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W szczególności Centralne Biuro ds. Naruszeń
systemu powiadamiania o naruszeniach jest
do naszej dyspozycji jako wewnętrzny adres
kontaktowy dla informacji o poważnych
naruszeniach przepisów związanych z naszym
przedsiębiorstwem. Jednolite i szybkie
procesy, poufne i profesjonalne
opracowywanie zgłoszeń przez wewnętrznych
ekspertów są fundamentem systemu. W
ramach rzetelnej i transparentnej procedury,
system powiadamiania o naruszeniach chroni
nasze przedsiębiorstwo, osoby, których
dotyczą zgłoszenia, oraz sygnalistów. Nie
tolerujemy nadużywania naszego systemu
powiadamiania o naruszeniach:

Osoby, które świadomie nadużywają systemu
powiadamiania o naruszeniach, popełniają w
ten sposób same poważne naruszenie
przepisów, podlegające sankcjom z zakresu
prawa pracy.
Nie tolerujemy również wywierania nacisku
lub dyskryminowania sygnalistów. To również
stanowi poważne naruszenie przepisów i
podlega sankcjom z zakresu prawa pracy. Dla
osoby, której to dotyczy, obowiązuje
natomiast domniemanie niewinności, tak
długo, jak naruszenie nie zostanie
udowodnione. Oznacza to również, że
dochodzenia są zlecane tylko wtedy, jeśli
istnieją konkretne oznaki poważnego
naruszenia przepisów.
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System powiadamiania o naruszeniach jest dostępny w następujący sposób:
DANE KONTAKTOWE CENTRALNEGO BIURA ds. NARUSZEŃ

Poczta

Centralne Biuro ds. Naruszeń, Brieffach 1717, 38436 Wolfsburg Niemcy

Hotline 24/7

+800 444 46300 lub +49 5361 946300

E-mail

io@volkswagen.de

Kanał zgłoszeniowy online
(tutaj można składać
powiadomienia również
anonimowo)

https://www.bkms-system.com/vw

Ponadto działają dla nas doświadczeni zewnętrzni prawnicy jako neutralni pośrednicy (rzecznicy).
Jako prawnicy zaufania przyjmują oni powiadomienia o możliwych naruszeniach ustaw, regulacji
wewnętrznych lub innych szkodliwych zachowaniach w koncernie Volkswagen. W razie potrzeby i
w przypadku możliwości identyfikacji sygnalisty, przeprowadzają bezpośrednią konsultację. Na
koniec przekazują wszystkie informacje, w zakresie omówionym z sygnalistą i na jego żądanie
również anonimowo, do naszego systemu powiadamiania o naruszeniach w celu dalszego
procedowania.

DANE KONTAKTOWE RZECZNIKÓW

Internet

www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de

Więcej informacji o systemie powiadamiania o naruszeniach i o rzecznikach koncernu
Volkswagen znajduje się w Internecie pod adresem:
https://www.volkswagenag.com/hinweis
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WSPARCIE

Samodzielny test w zakresie
pomocy przy podejmowaniu
decyzji
Jeśli w konkretnym przypadku mam wątpliwości, czy moje postępowanie jest
zgodne z zasadami Kodeksu Postępowania, powinienem zadać sobie następujące
pytania:

1. Czy w mojej decyzji rozważyłem wszystkie istotne
kwestie i poprawnie je uwzględniłem? (test
fachowości)
2. Czy mam wrażenie, że w mojej decyzji poruszam się w
ramach wytycznych ustawowych i wewnętrznych? (test
legalności)
3. Czu pozostanę przy mojej decyzji, gdy ta wyjdzie na
światło dzienne? (test przełożonego)
4. Czy zgadzam się, że w całym przedsiębiorstwie
we wszystkich podobnych przypadkach decyzja
będzie taka sama? (test uogólnienia)
5. Czy nadal uważam moje decyzje za prawidłowe, jeśli moje
przedsiębiorstwo będzie musiało je reprezentować
publicznie? (test opinii publicznej)
6. Czy zaakceptowałbym taką decyzję, gdyby sprawa
dotyczyła mnie osobiście? (test odniesienia)
7. Co powiedziałaby moja rodzina na moją decyzję? (druga
opinia)
Jeśli na pytania 1–6 odpowiedziałem „tak“ i na pytanie 7 odpowiedź jest również
pozytywna, to moje zachowanie najprawdopodobniej jest zgodne z naszymi zasadami. Jeśli
nadal pozostają pytania lub wątpliwości, zwracam się pod adresy kontaktowe podane w
niniejszym rozdziale.
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