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Przedmowa

ZEISS jest firmą zajmującą się zapewnianiem 
optymalnej wydajności i spełnianiem 
najwyższych wymagań, nie tylko pod 
względem technologii i produktów, ale także 
zgodności z „zasadami” dobrego i uczciwego 
zachowania w konkurencji oraz w kontaktach 
z naszymi pracownikami, klientami i partnerami 
biznesowymi.

Dlatego ZEISS zatwierdził w 2007 r. 
obowiązujący na całym świecie Kodeks 
Postępowania. Określa on i wyjaśnia ogólne 
zasady postępowania w różnych aspektach

Niniejszy kodeks postępowania okazał się 
cennym narzędziem. Nagrodą za przestrzeganie 
Kodeksu Postępowania jest zaufanie, którym 
obdarzyliśmy naszą firmę oraz doskonała 
reputacja marki ZEISS na rynkach światowych. 
Jesteśmy głęboko przekonani, że trwały sukces 
gospodarczy jest nierozerwalnie związany z 
przestrzeganiem prawa i naszych wewnętrznych 
standardów, a zatem zależy od każdego 
pracownika.

Kodeks postępowania w pełni spełnia 
wymagania określone w Kodeksie 
Odpowiedzialnego Sojuszu Biznesowego (RBA).

Kodeks postępowania nie ma na celu 
wyraźnego odwołania się do wszystkich 
przepisów prawnych, które mają zastosowanie 
do naszej działalności biznesowej. Zamiast 
tego wyraźnie odnosi się do tych obszarów 
tematycznych, które są niezbędne dla 
trwałego sukcesu ZEISS, a w przypadku ich 
naruszenia mogą skutkować surowymi karami 
finansowymi lub szkodami repatacyjnymi. 
W związku z tym oczekuje się, że wszyscy 
przełożeni i pracownicy będą przestrzegać 
przepisów i zasad w przypadkach, które nie 
zostały wyraźnie uwzględnione w niniejszym 
Kodeksie Postępowania.

Korzystając z tego Kodeksu Postępowania 
jako wytycznych do ustalania celów oraz 
realizacji zadań, przekonasz się, ze na co 
dzień spotykamy się z większością treści 
zawartych na tych stronach. Jednakże mogą 
nadal istnieć obszary wymagające poprawy, 
ponieważ dążenie do ciągłego doskonalenia 
jest integralną częścią wszystkiego co robimy 
i podstawową zasadą ZEISS. Zarząd ZEISS 
zapewnia ramy działania i zasoby oraz 
zapewnia wdrożenie niniejszego Kodeksu wraz 
z Zarządami wszystkich spółek ZEISS. 

Dr. Karl Lamprecht Susan-Stefanie Breitkopf Sven Hermann Dr. Christian Müller Andreas Pecher Dr. Jochen Peter Dr. Markus Weber
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Sukces ZEISS wymaga umiejętności, 
poświęcenia i odpowiedzialnych działań 
każdego pracownika. 

Odpowiedzialność wobec ludzi i przyrody 
oraz uczciwość i tolerancja, w dużym stopniu 
charakteryzują i kształtują kulturę naszej 
firmy. 

Nasze wartości określają działania naszych 
pracowników, którzy odgrywają istotną rolę 
w zapewnieniu sukcesu firmy. Inwestujemy 
w szkolenia pracowników, powierzamy im 
odpowiedzialność oraz rozpoznajemy ich 
osiągnięcia. 

Bez względu na miejsce w którym 
prowadzimy działalność, kluczowe znaczenie 
dla sukcesu ZEISS ma przestrzeganie 
wszystkich obowiązujących lokalnie 
przepisów ustawowych i wykonawczych a 
także zasad firmy. 

Globalne przepisy i regulacje są złożone, 
mogą ulec zmianie a także różnią się w 
zależności od kraju. Każdy pracownik ma 
obowiązek poznać i przestrzegać przepisy 
prawa i zasady firmy obowiązujące w jego 
miejscu pracy a także szukać wskazówek w 
sytuacji pojawienia się pytań.

Oto najważniejsze zasady:

• Zachowanie zgodne z prawem i 
bezbłędne etycznie, w szczególności 
przestrzeganie obowiązującego prawa i 
regulacji

• Zaangażowanie społeczne, sprawiedliwa, 
uprzejma i pełna szacunku interakcja 
ze współpracownikami i partnerami 
biznesowymi

• Powstrzymywanie się od wszelkich form 
dyskryminacji

• Profesjonalizm, uczciwość i rzetelność we 
wszystkich kontaktach biznesowych

• Lojalność wobec ZEISS

1 Zasady

Zgodność z prawem
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Nasze działania koncentrują się przede 
wszystkim na naszych pracownikach 
i partnerach biznesowych (klientach, 
partnerach sprzedażowych i dostawcach).

Nasze oczekiwania to uczciwość, 
poprawność naszych relacji a także 
wzajemny szacunek. 

Sprawiedliwe traktowanie naszych 
pracowników oznacza również uczciwe 
warunki pracy. Obejmuje to swobodny 
wybór zatrudnienia, tj. zakaz pracy 
przymusowej lub niewolniczej, handlu 
ludźmi lub pracy dzieci, przestrzegania 
rekompensaty, która została prawnie lub 
umownie ustalona lub uzgodniona, wolność 
zrzeszania się i prawo do humanitarnego 
traktowania w pracy.

Ponadto nikt nie może być nękany ani 
dyskryminowany na podstawie rasy, koloru 
skóry, narodowości, pochodzenia, płci, 
tożsamości seksualnej, religii, światopoglądu, 
orientacji politycznej, wieku, budowy ciała 
lub wyglądu.

Zasady te można wdrożyć tylko wtedy, 
gdy są one praktykowane przez kadrę 
zarządzającą wobec pracowników i 
przestrzegane przez pracowników w ich 
wzajemnych interakcjach.

2  Uczciwe traktowanie pracowników i partnerów 
biznesowych

W jaki sposób możemy działać
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Zapewnienie dobrej atmosfery pracy 
zarówno w tym, co robimy, jak i tam, 
gdzie pracujemy.

• Poszanowanie różnic kulturowych
• Nie dyskryminowanie kogokolwiek ze 

względu na pochodzenie etniczne lub 
społeczne, kolor skóry, płeć, wiek, stan 
cywilny, niepełnosprawność, religię, 
narodowość, tożsamość seksualną lub 
inne cechy.

• Traktowanie siebie nawzajem w sposób 
przyjazny, uprzejmy i pełen szacunku.

• Podejmowanie i komunikowanie decyzji 
w sposób przejrzysty i zrozumiały.

• Promowanie uczciwych warunków 
pracy i poszanowanie praw człowieka 
nie tylko w naszej firmie, ale także 
w witrynach naszych partnerów 
biznesowych.

• Zwracanie się do naszych partnerów 
biznesowych o przestrzeganie 
odpowiednich przepisów ustawowych 
i wykonawczych, w tym związanych 
z ochroną danych osobowych, 
ochroną środowiska i energii a także z 
bezpieczeństwem pracy.

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w 
zasadach firmy dotyczących procesów biznesowych i łańcucha 
dostaw

Uczciwe postępowanie



6

Przepisy mające na celu ochronę uczciwej 
konkurencji są istotną częścią gospodarki 
rynkowej. Prawie wszystkie kraje przyjęły 
przepisy w tej sprawie. W szczególności 
chodzi o następujące przepisy prawa: 
• Zakaz zmowy i wymiany informacji między 

konkurentami na temat cen, podziału 
terytoriów, ilości produktów lub innych 
parametrów związanych z konkurencją

• Zakaz ustalania cen przez partnerów 
handlowych

• Zakaz nadużywania dominującej pozycji 
rynkowej

 
Do tego rodzaju zakazanych porozumień 
należą nieformalne dyskusje, nieformalne 
umowy „dżentelmeńskie” i skoordynowane 
zachowanie w zakresie, w jakim ustalono lub 
wdrożono środek ograniczający konkurencję. 
Musimy unikać nawet pojawienia się 
skoordynowanego zachowania.

Naruszenie tych przepisów może 
spowodować znaczne szkody dla firmy, 
na przykład grzywny lub szkody dla 
reputacji oraz szkody dla zaangażowanych 
pracowników, np. grzywny osobiste, których 
firma nie może zapłacić.

3 Uczciwa konkurencja

W jaki sposób możemy działać 
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Brak zmowy z konkurentami na 
temat parametrów wpływających 
na konkurencję, na przykład ceny, 
zmiany cen, warunki, ilości produktów, 
obszary sprzedaży, przydział klientów

• Brak wymiany informacji o 
parametrach wpływających na 
konkurencję z konkurentami

• Nie wpływając na ceny naszych 
partnerów handlowych ani inne 
warunki sprzedaży (grożąc nałożeniem 
kar lub obiecując przywileje)

• Nie ingerowanie w procedury 
przetargowe, tzn. nie zgadzamy się na 
wyceny z konkurencją i nie zachęcamy 
osób zapraszających do ujawnienia 
nam informacji, które nie zostały 
upublicznione

• Niewykorzystywanie pozycji 
dominujących na rynku (np. Przez 
bojkot dostawcy)

• Nie składanie nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd oświadczeń 
marketingowych

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w 
zasadach firmy dotyczących zgodności (Compliance).

Brak zmowy
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Chcemy odnosić sukcesy i być konkurencyjni z 
powodu jakości i rzetelności naszych produktów, 
a nie dlatego, że na decyzję o ich zamówieniu 
wpłynęliśmy w inny sposób. 

Zachowanie korupcyjne jest zabronione. 
Można powiedzieć, że zachowanie korupcyjne 
istnieje, jeśli dana osoba domaga się, przyjmuje, 
oferuje lub przyznaje osobiste przywileje do 
otrzymania preferencyjnego traktowania przy 
inicjowaniu, przyznawaniu lub przetwarzaniu 
zamówienia. Zarówno osoba przyznająca (lub 
obiecująca) świadczenie, jak i osoba żądająca 
(lub akceptująca) podlega odpowiedzialności 
karnej. Przywilej osobisty to każdy rodzaj korzyści, 
takiej jak płatności gotówkowe (np. darowizny), 
świadczenia niepieniężne (np. kupon, zaproszenie, 
obniżka ceny) lub prezenty rzeczowe.

Należy wprowadzić rozróżnienie między 
postępowaniem korupcyjnym a przyznawaniem 
lub przyjmowaniem zaproszeń i prezentów. 
Może to być dopuszczalne, jeśli dotyczy „typowo 
socjalnych świadczeń” i jeżeli zaproszenia te 
nie są dokonywane z zamiarem zapewnienia 
preferencyjnego traktowania, na przykład 
w związku z udzieleniem zamówienia. Na 
ogół jednak należy zachować ostrożność w 
przypadku zaproszeń i prezentów, szczególnie 
gdy dotyczą one urzędników krajowych jak i 
zagranicznych ( np oficjalnych przedstawicieli 
lub organizacji rządowych) oraz pracowników 
sektora medycznego ( np lekarzy i farmaceutów). 
W niektórych krajach zaproszenia i prezenty dla 
tych osób są zawsze zabronione. pracowników 
sektora medycznego (np. lekarzy i farmaceutów). 
W niektórych krajach zaproszenia i prezenty dla 
tych osób są zawsze zabronione.

4 Zwalczanie korupcji

Jak powinniśmy się zachowywać?
Robimy to poprzez …

• Nie opieranie decyzji biznesowych na 
tym, czy przyniosą one nam osobiste 
korzyści

• Nie podejmowanie prób wpływania 
na decyzje biznesowe na korzyść ZEISS 
poprzez przyznawanie lub oferowanie 
osobistych korzyści decyzentom 
partnerów biznesowych

• Odrzucanie próby przekupstwa i 
natychmiastowe powiadamianie 
swojego przełożonego lub inspektora 
do spraw zgodności o zaistniałej sytuacji

• Zachowanie szczególnej ostrożności, 
jeśli chodzi o zaproszenia i prezenty, 
tzn. użyj 50 EUR jako miernika (lub 
odpowiedniej wartości w walucie 
krajowej)

• Dzielenie się z zespołem prezentami 
których nie można odrzucić z powodu 
uprzejmości ( np kosze prezentowe, itd)

• Unikanie dawania prezentów lub 
składania jakichkolwiek zaproszeń 
pracownikom biurowym czy 
pracownikom sektora medycznego lub 
rządowego, za wyjątkiem zaproszenia 
na lunch czy kolację biznesową czy też 
zaproszenia na prezentację produktu czy 
szkolenia o małej wartości finansowej

• W razie wątpliwości należy omówić 
problem ze swoim przełożonym lub 
Specjalistą ds. Zgodności 

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w 
zasadach firmy dotyczących zgodności (Compliance).

Podarunki i gościnność 
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Każdy pracownik jest zobowiązany do 
ostrożnego i zgodnego z przeznaczeniem 
obchodzenia się z całym sprzętem 
operacyjnym, w szczególności maszynami i 
narzędziami, a także wszystkimi systemami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi. Miejsce 
pracy i wszystkie obiekty obsługujące 
siłę roboczą lub firmę muszą być zawsze 
utrzymywane w porządku, a szkody należy 
zgłaszać przełożonemu.

Własności firmy nie wolno wykorzystywać 
prywatnie ani usuwać jej z pomieszczeń bez 
wyraźnej zgody właściwego organu w firmie.

Naruszenia mogą skutkować 
konsekwencjami wynikającymi z przepisów 
prawa lub prawa pracy dla konkretnego 
pracownika.

5 Obsługa majątku firmy

W jaki sposób możemy działać
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Ochronę całej własności firmy 
oraz systemów informacyjnych 
i komunikacyjnych przed utratą, 
uszkodzeniem lub niewłaściwym 
użyciem

• Natychmiastowe zgłaszanie uszkodzeń 
lub strat

• Oszczędnie i ostrożnie wykorzystując 
zasoby udostępnione przez firmę.

• Przestrzeganie odpowiedniej 
obowiązującej dyrektywy w sprawie 
podróży podczas rezerwacji i 
fakturowania podróży służbowych

• Korzystanie z nieruchomości lub 
usuwanie własności z firmy do 
celów prywatnych tylko za zgodą 
superwizytora

• Nigdy nie wykorzystuj własności 
firmy do nielegalnego użytku lub 
innych nieautoryzowanych celów 
(np. odwiedzanie nielegalnych stron 
internetowych)

• Zachowywanie czujności w związku z 
próbami zniszczenia własności naszej 
firmy przez osoby trzecie, np. przez 
kradzież, oszustwo, ataki hakerów itp 

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań,  
zobacz zasady firmy dotyczące bezpieczeństwa.

Należyta staranność
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Nasze wynalazki i zasady know-how mają 
szczególne znaczenie dla długoterminowego 
sukcesu naszej firmy. Dlatego naszą własność 
intelektualną należy chronić, uniemożliwiając 
stronom trzecim uzyskanie wiedzy lub 
nieautoryzowanego dostępu do niej. Prawa 
własności intelektualnej obejmują na 
przykład wynalazki i prototypy produktów, 
a także handlowe papiery wartościowe, w 
tym szczegółowe informacje o klientach, 
dostawcach lub oprogramowaniu.

Bezpieczeństwo IT wspiera ochronę 
własności intelektualnej przed dostępem 
nieuprawnionych osób trzecich, przed 
kradzieżą danych, drenażem wiedzy lub 
skutkami złośliwego oprogramowania 
poprzez różnorodne środki bezpieczeństwa 
IT, takie jak hasła, programy antywirusowe i 
koncepcje dostępu.

Ponadto bez zgody pracownicy nie mogą 
brać udziału w publicznych dyskusjach (np. 
wykładach, forach internetowych itp.), ani 
publikować istotnych dla firmy informacji 
(np. w Internecie) jako pracownicy ZEISS.

Utrata tajemnic firmowych może mieć 
negatywny wpływ zarówno na przyszły 
sukces firmy, jak i na pracowników.

6  Ochrona tajemnic handlowych i bezpieczeństwo IT

W jaki sposób możemy działać
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Zachowanie poufności informacji 
dotyczących tajemnicy firmy i 
nieprzekazywanie jej osobom 
nieupoważnionym (w tym rodzinie i 
przyjaciołom)

• Ochronę zapisów i plików przed 
nieautoryzowanym dostępem 
(szyfrowanie)

• Przestrzeganie standardów 
bezpieczeństwa ustalonych przez 
IT i Corporate Security, zarówno w 
komunikacji osobistej, jak i komunikacji 
elektronicznej ze stronami trzecimi, 
a także stosowanie tych samych 
standardów do informacji poufnych 
udostępnianych nam przez strony 
trzecie

• Nieujawnianie poufnych informacji 
podczas korzystania z mediów 
społecznościowych

• Niezapisywanie danych firmy 
na prywatnych urządzeniach 
elektronicznych

• Niepodłączanie prywatnych urządzeń 
elektronicznych do sieci firmowej 

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć 
w zasadach firmy dotyczących marki, komunikacji i 
bezpieczeństwa.

Standardy bezpieczeństwa IT
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Przepisy dotyczące wykorzystywania 
informacji poufnych mają na celu ochronę 
inwestorów. Zabraniają:
• Wykorzystywać informacji poufnych w celu 

uzyskania bezpośrednich lub pośrednich 
korzyści osobistych przy zakupie lub 
sprzedaży papierów wartościowych

• Nieuprawnionego rozpowszechniania 
takich informacji

 
Informacje poufne to informacje, które nie są 
jeszcze znane na rynku i których ujawnienie 
może mieć znaczący wpływ na cenę rynkową 
akcji, których dotyczą (tj. informacje o 
planowanych przejęciach spółki, strategiczne 
porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu 
dwóch firm, wyniki finansowe, nowe 
produkty, problemy z produktami lub ważne 
umowy). 

Zabronione wykorzystywanie informacji 
poufnych może mieć poważne konsekwencje 
kryminalne i cywilne zarówno dla firmy, jak i 
dla pracownika.

7  Zakaz handlu informacjami poufnymi

W jaki sposób możemy działać 
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Niewykorzystywanie uzyskanych 
informacji o spółkach giełdowych 
(np. Carl Zeiss Meditec AG lub innych) 
w ramach naszej działalności, które 
mogą wpływać na wartość rynkową 
zakupu lub sprzedaży akcji tej spółki, 
o ile informacje te nie zostały jeszcze 
upublicznione

• Nieujawnianie takich informacji 
stronom trzecim i nieprzekazywanie 
stronom trzecim rekomendacji 
związanych z zakupem lub sprzedażą 
akcji (termin „osoby trzecie” odnosi 
się również do członków rodziny, 
partnerów, przyjaciół lub innych 
pracowników ZEISS, którzy nie 
posiadają tej informacji)

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w 
odpowiednich zasadach firmy.

Informacje poufne
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W naszej codziennej działalności mogą 
zdarzać się sytuacje, w których prywatne 
lub osobiste interesy lub relacje kolidują z 
interesami ZEISS. Konflikty mogą na przykład 
wystąpić w związku z własną poboczną 
działalnością przedsiębiorczą. W pewnych 
okolicznościach mogą również wynikać z 
sytuacji pomiędzy członkami rodziny.

Aby zapobiec konfliktom interesów, 
pracownik musi poinformować oraz uzyskać 
zgodę z działu HR, na prowadzenie wszelkiej 
dodatkowej działalności. 

ZEISS wspiera zaangażowanie społeczne 
i polityczne swoich pracowników. Jednak 
jakakolwiek działalność w klubach, partiach 
politycznych lub innych instytucjach 
społecznych lub politycznych, czy jako 
honorowe spotkanie, nie może zakłócać 
wypełniania obowiązków pracownika 
określonych w umowie o pracę.

Nieujawnione konflikty interesów i 
niezatwierdzone działania poboczne mogą 
oznaczać szkody dla firmy i powodować 
konsekwencje prawne dla konkretnego 
pracownika.

8  Unikanie konfliktów interesów i działań prywatnych

W jaki sposób możemy działać
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Zgłaszanie przełożonemu potencjalnych 
lub faktycznych konfliktów interesów

• Przekazywanie decyzji, w których mamy 
konflikt interesów, naszym kolegom lub 
przełożonym

• Nie nakłanianie stron powiązanych 
(np. członka rodziny, partnera) do 
wykonywania czynności, których 
sami nie możemy wykonać z powodu 
konfliktu interesów

• Informowanie i uzyskiwanie zgody od 
swojego przełożonego i działu HR, jeśli 
rozpoczniemy działalność poboczną 
(przyjęcie dodatkowej pozycji w innej 
firmie, praca dla innej firmy, podjęcie 
własnej działalności gospodarczej)

• Informowanie swojego przełożonego, 
jeśli obejmujemy stanowisko honorowe 
(np. jako juror, trener itp.) W celu 
uniknięcia konfliktu z zobowiązaniami 
określonymi w umowie o pracę

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań, zobacz 
zasady firmy / informacje dotyczące zgodności.

Transparentność
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ZEISS jest firmą globalną. W ramach 
swojej działalności międzynarodowej musi 
przestrzegać przepisów ograniczających 
swobodny przepływ towarów.

Różne krajowe oraz międzynarodowe 
przepisy i embarga ograniczają lub zabraniają 
importu, eksportu lub krajowego handlu 
towarami, technologiami i usługami, a także 
transakcji pieniężnych i przepływu kapitału. 
Ograniczenia i zakazy mogą wynikać z 
charakteru towaru, kraju pochodzenia, kraju, 
w którym towary mają być użyte, lub z tego, 
kim jest partner biznesowy.

ZEISS angażuje się również w zwalczanie 
przemytu. W ramach prowadzonej przez 
siebie działalności importowej i eksportowej 
każda firma ZEISS i jej działający pracownicy 
muszą przestrzegać odpowiednich przepisów 
celnych.

Oprócz konsekwencji dla odpowiedniej 
jednostki biznesowej, naruszenia wyżej 
wymienionych przepisów mogą poważnie 
zaszkodzić reputacji całej firmy i mieć 
nieobliczalne konsekwencje.

9  Przestrzeganie kontroli eksportu i przepisów celnych

W jaki sposób możemy działać 
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Zlecenie odpowiedzialnym ekspertom 
sprawdzenia, czy istnieją ograniczenia 
lub zakazy przy zakupie, sprzedaży, 
ułatwianiu lub wprowadzaniu do 
obrotu towarów i usług, a także przy 
transferze technologii

• Uzyskanie niezbędnych oficjalnych 
zezwoleń przed wykonaniem 
określonej czynności, jeśli dotyczy

• Sprawdzanie i przestrzeganie 
szczególnych warunków określonych 
przez urzędy celne dla transakcji 
importowych i eksportowych 

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w 
zasadach firmy dotyczących kontroli eksportu.

Ograniczenie swobodnego przepływu towarów 
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Bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochrona 
zdrowia wszystkich pracowników jest 
podstawową zasadą ZEISS i została zapisana 
w statucie Fundacji.

Dlatego każdy podmiot ZEISS musi podjąć 
niezbędne środki zgodnie ze swoją 
działalnością gospodarczą, aby zapobiec 
wypadkom i zminimalizować ryzyko 
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
a także stworzyć bezpieczne warunki pracy.

Dla nas bezpieczeństwo i higiena pracy 
obejmuje również profesjonalne wsparcie 
naszych pracowników przed jak i podczas 
podróży służbowej.

Każdy przełożony jest odpowiedzialny 
za ochronę swoich pracowników i musi 
zapewnić im odpowiednie instrukcje, 
szkolenia, wytyczne i nadzór.

10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

W jaki sposób możemy działać 
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa (np. przy obchodzeniu 
się z substancjami niebezpiecznymi)

• Rozwijanie świadomości zagrożeń i 
działań związanych z bezpieczeństwem

• Zachowanie ostrożności aby zapobiec 
pojawianiu się niebezpiecznych sytuacji

• Eliminowanie niebezpiecznych sytuacji
• Niezwłoczne zgłaszanie wszystkich 

wykrytych wypadków lub potencjalnych 
zagrożeń i narażeń, a także 
potencjalnych wypadków właściwemu 
przełożonemu

• Rozwiązywanie problemów 
bezpieczeństwa związanych z podróżą 
przed podróżą służbową

• Stosowanie środków ostrożności 
oferowanych przez firmę 

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w 
zasadach firmy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo przy pracy
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Produkty, rozwiązania i usługi ZEISS 
muszą być bezpieczne i muszą spełniać 
wymagane specyfikacje dotyczące jakości 
i wydajności, aby zapewniać skuteczne, 
precyzyjne i optymalne normy zgodnie z ich 
przeznaczeniem.

Wspieramy sukces naszych klientów poprzez 
innowacje, niezawodność i przyjazność 
naszych produktów dla użytkownika 
oraz poprzez budowę trwałych relacji 
biznesowych.

Bezpieczeństwo produktu rozpoczyna się 
na etapie opracowywania, trwa w trakcie 
procesu zaopatrzenia i produkcji, ma 
fundamentalne znaczenie podczas instalacji 
naszych produktów u klienta i podczas 
serwisowania.

Wiele przepisów prawnych dotyczących 
opracowywania, projektowania, produkcji, 
zatwierdzania i sprzedaży naszych produktów 
służy zagwarantowaniu bezpieczeństwa 
naszych produktów. Produkty ZEISS nie 
mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu 
konsumentów lub operatorów, oraz muszą 
spełniać określone normy jakości.

Wadliwe produkty mogą powodować 
znaczne szkody nie tylko dla firmy (np. 
wycofanie produktu, reputacja), ale także,  
a zwłaszcza dla konsumenta lub operatora.

11 Bezpieczeństwo i jakość produktu

W jaki sposób możemy działać 
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Przestrzeganie obowiązujących norm 
i specyfikacji

• Uzyskanie wszystkich niezbędnych 
zezwoleń na wprowadzenie produktu 
na rynek

• Informowanie naszych klientów i 
podejmowanie natychmiastowych 
działań, jeśli dowiemy się o 
zagrożeniach wynikających z naszych 
produktów

Jakość Bezpieczeństwo
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Nasza firma jest zaangażowana w ochronę 
środowiska, jest to cel korporacyjny 
zapisany w statucie i deklaruje oszczędne 
wykorzystanie zasobów oraz ciągłe 
doskonalenie charakterystyki energetycznej 
jako kluczowego czynnika w naszej 
działalności. Obowiązują następujące 
zobowiązania:
• Ochrona środowiska, staranne i 

ekonomiczne wykorzystanie wszystkich 
zasobów, w tym energii, a także 
regulowany recykling i utylizacja to 
kluczowe elementy naszej filozofii 
korporacyjnej. Pozwala nam to zapobiegać 
lub minimalizować wszelkie negatywne 
skutki dla ludzi, środowiska i przyrody 
oraz stale poprawiać naszą wydajność 
energetyczną

• Przestrzeganie przepisów prawnych 
związanych z ochroną środowiska i energią

• Uwzględniamy wymagania zachowania 
nienaruszonego środowiska oraz 
wydajności energii w procesach 
rozwoju, projektowania, produkcji, 
pakowania i wysyłki produktów a także w 
usprawnieniach procesów i związanych z 
nimi działań biznesowych 

Maksymalna efektywność wykorzystania 
zasobów przy jednoczesnym zapewnieniu 
trwałej rentowności ekonomicznej jest jedną z 
naszych podstawowych zasad.

Naruszenie obowiązujących przepisów w 
zakresie ochrony środowiska może nie tylko 
zaszkodzić społeczeństwu i środowisku, 
ale także sukcesowi firmy w dłuższej 
perspektywie ( np utrata reputacji, kary 
pieniężne).

12  Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystanie 
energii i zrównoważony rozwój

W jaki sposób możemy działać 
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Oszczędne wykorzystywanie 
zasobów (np. wody, papieru, energii 
elektrycznej), utylizacja i recykling 
zasobów zgodnie z przepisami

• Uwzględnianie środków ochrony 
środowiska i efektywności 
energetycznej w całym procesie 
tworzenia wartości

• Tworzenie zrównoważonych produktów 
i łańcuchów dostaw

• Usuwanie odpadów w sposób przyjazny 
dla środowiska

• Wspieranie zamówień na 
energooszczędne produkty i usługi

• Informowanie dostawców, że ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo i higiena 
pracy oraz wydajność energetyczna są 
jednym z naszych kryteriów wyboru i 
oceny

• Zapobieganie szkodom środowiska 
poprzez zgłaszanie jego zagrożenia

• Natychmiastowe informowanie 
wewnętrznych ekspertów w przypadku 
wystąpienia szkody w środowisku, aby 
mogli to uwzględnić w raporcie do 
odpowiedniego organu 

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań,  
zobacz zasady firmy dotyczące ochrony środowiska,  
energii i zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój Efektywność energetyczna
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Im prostsze i bardziej kompleksowe staje 
się przetwarzanie danych, tym ważniejsza 
jest ochrona danych osobowych naszych 
klientów, partnerów biznesowych i 
pracowników (np. imię i nazwisko, adres, 
data urodzenia, numer podatkowy, 
informacje zdrowotne). Te dane osobowe 
mogą być ujawniane i przetwarzane 
wyłącznie w ramach odpowiednich 
obowiązujących przepisów.

Wielość przepisów ustawowych i 
wykonawczych dotyczących ochrony 
danych służy zagwarantowaniu prywatności 
danych osobowych. Naruszenie przepisów 
o ochronie danych jest karane wysokimi 
grzywnami.

13 Ochrona danych osobowych

W jaki sposób możemy działać 
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Prowadzenie w grupie ZEISS systemu 
zarządzania ochroną danych 
osobowych

• Powołanie korporacyjnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych oraz 
globalnego zespołu ochrony danych

• Posiadanie przeglądu zakresu, w 
jakim mamy do czynienia z danymi 
osobowymi.

• Ochrona danych osobowych przed 
nieautoryzowanym dostępem 
(np. przestrzeganie wymaganych 
standardów bezpieczeństwa w formie 
elektronicznej, relacje z osobami 
trzecimi).

• Gromadzenie, przechowywanie lub 
udostępnianie danych osobowych tylko 
w zakresie niezbędnym do wykonania 
prawnie dozwolonego zadania

• Monitorowanie i usuwanie danych 
osobowych w bezpieczny sposób;

• Zobowiązując naszych partnerów do 
przestrzegania tych samych wysokich 
standardów ochrony danych 

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w 
zasadach firmy dotyczących ochrony danych.

Ochrona danych
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Wszystkie transakcje biznesowe muszą być 
należycie odtworzone w dokumentach 
księgowych, saldach i deklaracjach 
podatkowych. Konieczne jest zatem 
prawidłowe i całkowite uchwycenie 
wszystkich istotnych problemów, a także 
udokumentowanie i zarchiwizowanie ich 
w powtarzalny sposób. Każda niezgodność 
niesie ze sobą ryzyko dochodzenia z 
powodu manipulacji bilansem, fałszowania 
dokumentów, zarzutów oszustwa, 
przestępstw podatkowych lub prania 
pieniędzy.

Pranie pieniędzy odnosi się do ukrywania 
źródła nielegalnie pozyskanych aktywów 
(np. poprzez terroryzm, handel 
narkotykami, korupcję i inne przestępstwa) 
w celu wprowadzenia ich w legalny cykl 
gospodarczy i tym samym uczynienia z 
nich rzekomo legalnych aktywów. Celem 
ZEISS jest, aby nie przyczyniać się oraz nie 
być wykorzystywanym do prania brudnych 
pieniędzy i innych nielegalnych działań. 

14   Uczciwość finansowa i przeciwdziałanie  
praniu pieniędzy

W jaki sposób możemy działać 
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Przestrzeganie standardów 
sprawozdawczości finansowej

• Nieprowadzenie działalności poza 
normalnymi procesami

• Archiwizowanie wszystkich 
dokumentów związanych z transakcjami 
biznesowymi w zorganizowany sposób

• Przestrzeganie prawnych zobowiązań 
do archiwizacji zapisów

• Nie zmienianie ani nie niszcząc 
przypadkowo dokumentów związanych 
z dochodzeniami rządowymi lub 
sporami cywilnymi

• Nie zamykanie żadnej działalności 
gospodarczej, jeżeli istnieją wskazania 
ewentualnego prania pieniędzy, w razie 
wątpliwości przedyskutuj tę sprawę z 
przełożonym lub osobą odpowiedzialną 
za zgodność z przepisami

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć w 
zasadach firmy dotyczących finansów i kontrolingu.

Transakcje
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Oczekuje się, że każdy pracownik zwróci się 
o radę i wsparcie do swoich przełożonych, 
odpowiedzialnych działów, przedstawicieli 
pracowników lub organizacji ds. zgodności 
z przepisami, jeżeli pracownik wątpi w 
legalność własnego zachowania lub jeśli 
istnieją dowody na wątpliwe pod względem 
prawnym procesy w jego środowisku pracy. 

Listę wszystkich specjalistów ds. zgodności, 
a także dodatkowe informacje na ten temat 
znajdziesz w intranecie w sekcji Zgodność 
(Compliance).

W sytuacji kiedy pracownicy nie mogą lub 
nie chcą zgłaszać naruszeń do swojego 
przełożonego lub do działu ds zgodności, 
mogą skorzystać z dodatkowego 
narzędzia jakim jest specjalna skrzynka 
„whistleblowing“, która umożliwia 
anonimowe zgłaszanie zauważonych 
nieprawidłowości. Jest on dostępna w 
intranecie a także na stronie internetowej.

Wszystkie problemy są traktowane 
poważnie, a osoba wyrażająca swoje uwagi 
nie powinna obawiać się żadnych środków 
dyscyplinarnych lub sankcji, nawet jeśli 
domniemane przewinienie nie zostanie 
potwierdzone. Jednakże świadome składanie 
fałszywych lub złośliwych oskarżeń nie 
będzie tolerowane.

Zasada poufności zostanie zapewniona, jeśli 
osoba składająca oświadczenie wyrazi takie 
życzenie.

15   Co zrobić, gdy masz wątpliwości oraz kontakt,  
aby zgłosić podejrzenie naruszenia

W jaki sposób możemy działać
prawidłowo?
Robimy to poprzez …

• Bycie odważnym i składanie zapytań, 
jeżeli mamy wątpliwości lub 
informowaniu innych o podejrzeniu 
niewłaściwego postępowania

• Podejmowanie działań poprzez 
zgłaszanie wątpliwości, lokalnie lub, 
jeśli wątpliwości nie są rozwiązywane, 
poprzez zgłaszanie ich do nadrzędnej 
organizacji ds. zgodności lub 
wykorzystując dodatkowy kanał 
komunikacji „whistleblowing“

Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie 
internetowej w sekcji Zgodność (Compliance).

Zgłaszanie naruszeń
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Zarząd i przełożeni ponoszą szczególną 
odpowiedzialność za kreowanie kultury 
organizacyjnej i nadawanie „tonu z góry“.

Zaangażowanie Zarządu w przestrzeganie 
zasad zgodności powinno być widoczne 
poprzez konsekwencję zachowania i 
działania oraz stałego odwoływania się do 
zasad zgodności.

Menadżerowie, przełożeni i kierownicy 
działów wykazują swoje zaangażowanie 
w przestrzeganie zasad, także poprzez 
podejmowanie działań naprawczych 
w przypadku wykrycia niezgodności. 

16 Szczególne obowiązki organów nadzoru

Muszą oni:

• Służyć za wzór do naśladowania i stale 
komunikować znaczenie zgodności z 
zasadami wszystkim pracownikom

• Upewnić się, że ich pracownicy znają, 
rozumieją i przestrzegają wymagań 
Kodeksu Postępowania

• Przekazać niezbędne informacje i 
przeprowadzić szkolenia dla swoich 
pracowników

• Zapewniać bezpieczeństwo i zdrowie w 
miejscu pracy swoich pracowników w 
codziennej pracy

• Ustalać cele zgodnie z Kodeksem 
postępowania

• Podejmować działania naprawcze i 
dyscyplinarne w przypadku naruszenia 
prawa, Kodeksu Postępowania lub 
innych obowiązujących przepisów i 
regulaminów

• Działać jako kontakty dla pracowników 
i wspierać ich, np. postępując zgodnie 
ze wskazówkami dotyczącymi 
niewłaściwego postępowania

Więcej informacji na temat wymagań można znaleźć 
w Niebieskiej księdze oraz w zasadach firmy / zasadach 
dotyczących przywództwa.

Działając jako wzór do naśladowania



Carl Zeiss AG
Corporate Compliance Office
73447 Oberkochen
E-Mail: compliance@zeiss.com
Internet: www.zeiss.com CM
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