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Drodzy
współpracownicy,
co sprawia, że ZF
 jest tak wartościową i podziwianą marką?
Oprócz naszych produktów także to, jak prowadzimy naszą działalność oraz uczciwość, która jest naszym
priorytetem. ZF Way i jej zasady prowadzą nas w odpowiednim kierunku. Kodeks Postępowania wyjaśnia, co
oznacza dla nas zasada odpowiedzialności. Stosując się do niego i będąc godnym zaufania partnerem, umacniamy
naszą reputację wśród współpracowników, klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Dzięki temu inni
postrzegają nas jako grupę ludzi, którzy robią niezwykłe rzeczy i zawsze dążą do tego, aby postępować słusznie w
oparciu o silne poczucie odpowiedzialności i normy etyczne. Uczciwość jest podstawowym składnikiem naszego
sukcesu.
Nie ma znaczenia, gdzie pracujesz ani co robisz dla naszej Spółki – każdy z nas ma obowiązek kierować się
rozsądkiem i postępować zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania.
Obejmuje to każdego pracownika etatowego lub niepełnoetatowego, w tym kierownictwo każdego szczebla, aż
do Zarządu i Rady Nadzorczej. Ponadto kierownicy ZF na wszystkich szczeblach muszą zapewniać wskazówki i
wsparcie, aby ich bezpośredni podwładni podejmowali właściwe decyzje. Spółka ZF jako całość zobowiązuje się
do przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania.
Czasami możesz znaleźć się w sytuacji, w której właściwy sposób postępowania nie jest oczywisty. W takich
sytuacjach właśnie ma pomóc Kodeks Postępowania. Kodeks Postępowania przedstawia podstawowe wskazówki,
jak zachowywać się w sposób uczciwy i zapewnia wgląd w wartości ZF pogrupowane w ogólne kategorie: „Nasz
świat” – dotyczące spraw wewnętrznych, „Na świecie” – dotyczące interakcji zewnętrznych oraz „Dla świata” –
obejmujące nasze działania na rzecz planety. Śledzimy zmieniające się warunki i odpowiednio dostosowujemy
nasze zachowanie.
Zawsze zadawajmy sobie pytania:
•
•
•
•
•

Czy to działanie jest zgodne z naszym Kodeksem Postępowania?
Czy to legalne?
Czy to jest zgodne z naszymi zasadami?
Czy przynosi to korzyści Spółce jako całości, a nie tylko określonej osobie czy grupie osób?
Czy czułbym lub czułabym się komfortowo, gdyby moje działania zostały upublicznione?

Wszyscy przyczyniamy się do utrzymania i rozwoju pozycji ZF. Prosimy o zapoznanie się z naszymi
zasadami i stosowanie ich każdego dnia.
Friedrichshafen, Niemcy, 2021.

Wolf-Henning Scheider
Chairman of the Board of Management & CEO
ZF Group

Sabine Jaskula
Member of the Board of Management
Human Resources, Legal & Compliance
ZF Group
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Szanujemy
się
wzajemnie

Różnorodność pracowników
ZF to nasz ogromny atut

Zapewnienie środowiska, w którym wszyscy pracownicy czują się istotni,
mają poczucie przynależności i zdolność do pełnego wykorzystania swojego
potencjału, ma kluczowe znaczenie dla ich sukcesu, a także ogólnego sukcesu
ZF.
Różnorodność pracowników ZF to nasz ogromny atut. Jesteśmy mocno
zaangażowani w zapewnianie równych szans we wszystkich aspektach
zatrudnienia i zabraniamy dyskryminacji lub nękania, w tym ze względu na rasę,
kolor skóry, religię, status weterana, narodowość, pochodzenie, ciążę, płeć,
orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, stan cywilny,
niepełnosprawność umysłową lub fizyczną, lub jakiekolwiek inne cechy chronione
przez prawo, jak również wszelkich niepożądanych zalotów fizycznych lub
werbalnych.
Należy pamiętać, że dyskryminacja i nękanie mogą przybierać dowolną formę —
werbalną, fizyczną lub wizualną — i obejmują żarty lub wyrażenia slangowe, które
mogą być niewygodne lub obraźliwe dla innych.
ZF oczekuje od swoich pracowników, że będą dawać przykład i robić wszystko,
co w ich mocy, aby powstrzymać innych przed zakazanymi zachowaniami.
Zakazuje również działań odwetowych wobec każdego, kto składa skargę w
dobrej wierze lub bierze udział w dochodzeniu w sprawie takiej skargi.

Pytanie: „Podejrzewam, że
współpracownik jest nękany –
co mam zrobić?”
Odpowiedź: Jeśli zauważysz
bądź podejrzewasz nękanie
lub dyskryminację lub ich
doświadczasz, poinformuj o
tym swojego przełożonego,
dział zasobów ludzkich lub
lokalnego przedstawiciela
pracowników. Traktujemy to
poważnie i nie tolerujemy
działań odwetowych wobec
osób, które przekazują
zgłoszenia w dobrej wierze.

6

Kodeks postępowania
Zasady etycznego postępowania

03
Troszczymy
się

Naszym celem jest zapewnienie bezwypadkowego
miejsca pracy i najbezpieczniejszych
obiektów w naszej branży
ZF dąży do zapewnienia każdemu pracownikowi bezpiecznego i zdrowego
środowiska pracy, które zachęca do innowacji.
Naszym celem jest zapewnienie bezwypadkowego miejsca pracy i
najbezpieczniejszych obiektów w naszej branży. Ustanawiamy i utrzymujemy
systemy zarządzania BHP, które ograniczają narażenie na zagrożenia zawodowe,
zapobiegają wypadkom, zapewniają odpowiednie zabezpieczenia maszyn oraz
zapewniają dostęp do zdrowych miejsc pracy, wody pitnej i czystych punktów
gastronomicznych.
Warunki pracy powinny zapewniać pracownikom zdrowie i nie narażać ich na
szkody. ZF wymaga, aby wszyscy pracownicy postępowali zgodnie z zasadami
i praktykami BHP oraz zgłaszali otwarcie lub poufnie wszelkie wypadki,
zachowania (takie jak używanie substancji zabronionych lub nadużywanie
substancji dozwolonych) lub niebezpieczne warunki pracy swojemu
przełożonemu, działowi zasobów ludzkich lub działowi prawnemu.

Jaki to ma na mnie wpływ?
Zachęcamy pracowników
do aktywnego udziału w
działaniach BHP, takich
jak identyfikacja zagrożeń,
programy bezpieczeństwa
opartego na zachowaniach,
poprawa ergonomii miejsca
pracy itp. oraz wzajemne
dbanie o bezpieczeństwo.
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Zachowujemy
przejrzystośćt
ZF potrzebuje dokładnego raportowania
informacji w celu podejmowania
odpowiedzialnych decyzji biznesowych
Dokładne prowadzenie dokumentacji i raportowanie
pomaga nam spełnić nasze wymagania prawne i regulacyjne.
Utrzymanie uczciwości finansowej i prawnej pozytywnie
wpływa również na naszą reputację i wiarygodność.
Każdy z nas – na każdym szczeblu naszej Spółki – ponosi
odpowiedzialność za zapewnienie dokładności wszystkich
informacji.
Od życiorysów, kart czasu pracy i formularzy wniosków
o świadczenia, po raporty wydatków, raporty dotyczące
zapewnienia jakości, prognozy budżetowe i dokumenty
wymagane przepisami prawa – wszyscy zajmujemy się
dokumentacją firmy. Należy przestrzegać wszystkich
wewnętrznych procesów, zasad i ogólnie przyjętych norm
rachunkowości, aby nasze zapisy dokładnie odzwierciedlały
wszystkie transakcje. Należy zachować uczciwość, dokładność
i kompletność każdego rodzaju dokumentacji. Prawidłowa
rejestracja czasu chroni przed nadużyciami.
Wielu pracowników regularnie korzysta z kont wydatków
służbowych, które muszą być dokładnie dokumentowane i
rejestrowane. Jeśli nie masz pewności, czy dany wydatek jest
uzasadniony, skontaktuj się z przełożonym.
Wszystkie księgi, rejestry, rachunki i sprawozdania finansowe
ZF muszą być prowadzone ze szczegółowością, muszą

odpowiednio odzwierciedlać nasze transakcje i być zgodne z
wewnętrznymi zasadami ZF oraz wymogami prawnymi.
Nierejestrowane fundusze lub aktywa oraz transakcje „pod
stołem” nie są tolerowane.
Dokumentacja i komunikacja biznesowa często stają się
publiczne, dlatego powinniśmy zadbać o dokładność i
rozwagę, aby uniknąć nieporozumień. Dotyczy to zarówno
poczty elektronicznej, notatek wewnętrznych, jak i raportów
formalnych. Zapisy powinny być zawsze przechowywane
lub niszczone zgodnie z naszymi zasadami przechowywania
dokumentacji. Zgodnie z tymi zasadami należy również
przechowywać dokumentację, dopóki dział prawny nie
poinformuje, że przechowywanie nie jest już konieczne.

ZF Trustline
Zapewniamy anonimowy sposób składania skarg
dotyczących naruszeń, w tym w zakresie przepisów
antymonopolowych, prania pieniędzy, kwestii
związanych z warunkami pracy, prawami człowieka
i innymi wartościami. Wszystkie zgłoszenia można
złożyć w dobrej wierze bez obawy przed odwetem.
www.bkms-system.net/Trustline
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Jesteśmy
godnym
zaufania
partnerem
Zachowuj uczciwość i szczerość w
kontaktach z klientami, dostawcami,
konsumentami i partnerami biznesowymi
Nasi dostawcy, klienci, konsumenci i inni partnerzy
biznesowi pokładają ogromne zaufanie w naszych markach
i staramy się nie tylko spełniać, ale nawet przekraczać
ich oczekiwania. Postrzegamy ich jako członków zespołu
handlowego, niezbędnych do rozwoju i sukcesu ZF.
Uczciwość nie jest jednostronnym obowiązkiem – to
odpowiedzialność, którą dzielimy z naszymi dostawcami
i partnerami biznesowymi. Z tego względu wymagamy
od dostawców i partnerów biznesowych przestrzegania
naszych Zasad dla partnerów biznesowych. Jeśli
odpowiadasz za relacje z dostawcami, pomóż nam
upewnić się, że współpracujemy wyłącznie z dostawcami
i partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze
zobowiązanie do słusznego postępowania, m.in poprzez
uwzględnianie odpowiednich postanowień umownych oraz,
w stosownych przypadkach, przeprowadzanie audytów w
celu zapewnienia zgodności.
Jeśli bierzesz udział w procesie selekcji dostawców w
imieniu Spółki, upewnij się, że dokonujesz wyboru w
sposób obiektywny na podstawie ceny, wydajności i jakości
dostarczanego produktu lub usługi. Przestrzegaj wszystkich
wymagań dotyczących zamówień.
Zachowuj uczciwość i szczerość w kontaktach z klientami,
dostawcami, konsumentami i partnerami biznesowymi.

Unikaj wszystkiego, co nawet wygląda na potencjalny
konflikt interesów i nie oferuj ani nie przekazuj niczego
partnerom biznesowym w zamian za niewłaściwe korzyści
dla Spółki.
Jeśli współpracujesz z dostawcą lub partnerem
biznesowym, upewnij się, że zna on nasze wartości i
wszelkie inne zasady oraz że postępuje zgodnie z nimi.
Jeśli wiesz o potencjalnym lub faktycznym naruszeniu
któregokolwiek elementu Zasad dla partnerów biznesowych
lub prawa przez partnera biznesowego ZF, zgłoś to do działu
prawnego.

Pytanie: „Odpowiadam za zatrudnienie nowego
partnera projektowego. Tak się składa, że mój
znajomy prowadzi firmę projektową – czy mogę go
zatrudnić?”
Odpowiedź: Należy ujawnić ten potencjalny konflikt
interesów swojemu przełożonemu, aby wyeliminować wrażenie niestosowności.
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Jesteśmy
uczciwi
Nasz kompas moralny zapewnia, że
podejmujemy uczciwe decyzje bez wyjątku
ZF stara się konkurować uczciwie oraz w
pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i
regulacjami, w tym międzynarodowymi przepisami
antymonopolowymi i dotyczącymi konkurencji.
W szczególności nie tolerujemy:
•

•
•

antykonkurencyjnych umów lub zmów z rzeczywistymi
lub potencjalnymi konkurentami, w tym między
innymi umów mających na celu ustalanie cen
lub składników cenowych, ograniczanie rodzaju
lub ilości dostarczanych produktów lub usług,
zmów przetargowych lub podziału rynków;
nadużywania wiodącej pozycji rynkowej;
porozumień pionowych, które powstrzymują,
uniemożliwiają lub ograniczają uczciwą i wolną
konkurencję z naruszeniem obowiązującego prawa.

Nasza pozycja konkurencyjna opiera się wyłącznie
na naszych czynnikach sukcesu biznesowego, w
szczególności na redukcji emisji, bezpieczeństwie
pojazdów, automatyzacji i zarządzaniu danymi. Należy
zawsze postępować uczciwie i z szacunkiem wobec
klientów, dostawców i konkurentów ZF. Kradzież lub
przejmowanie informacji zastrzeżonych lub stanowiących
tajemnicę handlową bez zgody właściciela w inny sposób,
jest zabronione. Nie powinniśmy nikogo wykorzystywać
poprzez nieuczciwe praktyki handlowe, takie jak:
•
•
•
•

nadużycie lub ujawnienie poufnych informacji;
fałszywe przedstawienie istotnych faktów;
zmowa z konkurentami w sprawie cen
i innych warunków współpracy;
naruszenie uczciwych praktyk przetargowych, w
tym okresów ciszy przetargowej lub dostarczanie
informacji z korzyścią dla jednego dostawcy.

Takie praktyki mogą być również nielegalne.
ZF starannie monitoruje nasze zaangażowanie w
sprawy rządowe i proces polityki publicznej oraz
posiada wewnętrzne zespoły, które koordynują te
działania. Strategiczne decyzje dotyczące rzecznictwa
podejmowane są na najwyższych szczeblach i tylko
upoważnione osoby uczestniczą w tym procesie.
Możemy angażować się w dyskusje na temat zasad, które
mają znaczenie dla naszej firmy i klientów, w obszarach
obejmujących prywatność, własność intelektualną i
zrównoważony rozwój. Staramy się pomóc decydentom
na każdym szczeblu administracji w zrozumieniu naszych
produktów, naszych innowacji i naszej działalności.
Nigdy nie próbujemy uzyskać nieuczciwej
przewagi poprzez praktyki lobbingowe.
Prowadząc globalną działalność i wchodząc na nowe rynki,
ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów handlowych
oraz zasad i przepisów dotyczących kontroli importu i
eksportu, a także wszelkich obowiązujących zakazów.

Pytanie: „Znany lokalny polityk chce zorganizować
wydarzenie medialne w jednym z naszych obiektów –
czy mogę to zatwierdzić?”
Odpowiedź: Spółka ZF jest bezstronna – przekaż
decyzję do odpowiedniego działu wewnętrznego.
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Postępujemy
etycznie
To, czy dana decyzja jest etyczna i
legalna, powinno być najważniejszym
pytaniem każdego pracownika ZF
Korupcja jest zabroniona przez konwencje
międzynarodowe, prawo krajowe i wytyczne wewnętrzne.
ZF nie toleruje żadnych form przekupstwa wśród
pracowników lub partnerów biznesowych ani żadnych
praktyk biznesowych, które mogłyby stwarzać wrażenie
niewłaściwego wpływu. Ma to zastosowanie niezależnie od
jakichkolwiek zwyczajów regionalnych.
Celem prezentów, niezależnie od tego, czy są to wydarzenia
rozrywkowe, czy prezenty dla klientów, dostawców lub
innych partnerów biznesowych, jest wspieranie życzliwości
i tworzenie dobrych relacji, a nie uzyskanie nieuzasadnionej
przywilejów.
Prezenty, a także samo ich oferowanie lub żądanie, mogą
być niewłaściwe, jeśli:
•
•
•
•
•

są w formie gotówki lub ekwiwalentu gotówki;
są niezgodne ze zwyczajową praktyką biznesową;
mają zbyt dużą wartość;
mogą być postrzegane jako łapówka lub zapłata;
naruszają prawo.

Oferowanie lub przyjmowanie prezentów pieniężnych
jest zabronione. Prosimy o omówienie ze specjalistą ds.
zgodności wszelkich prezentów o znacznej wartości
lub prezentów, które Twoim zdaniem mogą być
nieodpowiednie.
Pranie pieniędzy (tj. wykorzystywanie transakcji w celu
ukrycia nielegalnego źródła funduszy lub sprawienia, aby
takie fundusze wyglądały na legalne) jest surowo zabronione.
Wszelkie podejrzane działania, które Twoim zdaniem mogą

wiązać się z praniem pieniędzy, należy zgłosić specjaliście ds.
przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Oto kilka przykładów podejrzanej działalności:
•
•

•
•

płatności gotówką;
płatności dokonywane w walutach nietypowych
w danych okolicznościach lub różniących
się od wymienionych w umowie;
żądania zapłaty kwot różniących się
od wymaganych w umowie lub
płatności dokonywane przez osobę lub
firmę, która nie jest stroną umowy.

Konflikt interesów ma miejsce, gdy prywatny interes danej
osoby koliduje w jakikolwiek sposób z interesami ZF. Konflikt
może powstać, gdy pracownik podejmuje działania lub
ma interesy, które mogą utrudniać obiektywne i skuteczne
wykonywanie pracy na rzecz ZF. Konflikt interesów może
również powstać, gdy pracownik lub członkowie jego
rodziny otrzymują nieuzasadnione korzyści osobiste w
związku z zajmowanym stanowiskiem w ZF. Prawie zawsze
występuje również wtedy, jeśli ktoś pracuje jednocześnie na
rzecz ZF i konkurenta, klienta lub dostawcy.

Pytanie: „Podczas podróży służbowej dostałem(-am)
drogi zegarek. Czy mogę go zatrzymać?”
Odpowiedź: Nie można zaakceptować drogiego
zegarka. W przypadku jakichkolwiek pytań należy
skonsultować się z przełożonym lub specjalistą ds.
zgodności.
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Zachowujemy
zgodność

Jesteśmy dumni z tego, że wyznaczamy wysokie
standardy, a nasi pracownicy, procesy i produkty
spełniają obowiązujące wymagania prawne

Przestrzegamy najwyższych standardów postępowania prawnego i etycznego
oraz zobowiązujemy się do tworzenia wysokiej jakości produktów, które są
bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami, regulacjami i normami.
Oczekujemy, że wszystkie osoby w naszej Spółce znają i rozumieją wymagania
dotyczące produkcji i dystrybucji naszych produktów naszych usług i technologii.
Zasady te są wdrażane za pomocą polityk, procesów i zasad ZF, w tym systemu
zarządzania zgodnością produktów ZF, a wszyscy nasi pracownicy i członkowie
są zobowiązani do przestrzegania tych standardów.

Planujemy z myślą o
przyszłości
Prawodawstwo szybko
ewoluuje, dlatego ważne
jest, abyśmy postępowali
zgodnie z zasadami ZF Way,
aby przygotować się na
przyszłość.
Przewidujemy trendy i
wymogi regulacyjne, aby
zapewnić nieprzerwaną
zgodność w całej Spółce.
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09
Dbamy o
bezpieczeństwo

Nie wolno wykorzystywać ani udostępniać
żadnych informacji poufnych ZF w żadnym
innym celu niż prowadzenie działalności ZF
Każdy pracownik odgrywa kluczową rolę w ochronie
Spółki ZF. Nasze aktywa obejmują informacje zastrzeżone
(takie jak własność intelektualna, poufne plany biznesowe,
plany niezapowiedzianych produktów, strategie sprzedaży i
marketingu oraz inne tajemnice handlowe), a także aktywa
fizyczne, takie jak gotówka, sprzęt, materiały eksploatacyjne
i zapasy produktów.
Wszelkie niepubliczne informacje dotyczące ZF należy
traktować jako poufne.
•

•

•
•

Uważaj na to, co mówisz. Świadomość tego, gdzie
jesteś, kto się wokół Ciebie znajduje i co inni mogą
zobaczyć lub usłyszeć, jest ważnym sposobem, w jaki
wszyscy możemy chronić własność intelektualną ZF.
Chroń nasze aktywa. Uważaj na zasoby i informacje,
które powierzyła Ci Spółka ZF, i zapobiegaj ich utracie,
niewłaściwemu użyciu, marnotrawstwu lub kradzieży.
Dawaj przykład. Prezentuj zachowanie, które chroni
nasze aktywa i informacje przez cały czas.
Zachowaj czujność. esteś częścią naszego
„ludzkiego zabezpieczenia”, pierwszej linii obrony, i
dzięki podejmowaniu mądrych decyzji dotyczących
bezpieczeństwa, możesz tworzyć barierę między
cyberprzestępcami a naszą infrastrukturą

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skonsultuj się z działem
bezpieczeństwa ZF.
Szanujemy prawo do prywatności i chronimy dane osobowe
naszych pracowników, dostawców, klientów i każdego
innego podmiotu, z którym prowadzimy interesy. Dbamy o
bezpieczeństwo takich danych, wykorzystujemy je tylko do
zamierzonego celu biznesowego i nie przechowujemy ich
dłużej niż to konieczne.
Skontaktuj się z działem ochrony danych osobowych:
dataprotection@zf.com

Pytanie: „Moja przełożona poprosiła mnie o zalogowanie się do systemu firmowego za pomocą jej
hasła, aby pobrać raporty – czy to w porządku?”
Odpowiedź: Nie. Udostępnianie haseł jest sprzeczne z polityką ZF. Przypomnij swojej przełożonej, że
nie masz dostępu do tego systemu.
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10
Jesteśmy
rozważni

Podstawą każdej dobrej
relacji jest zaufanie
Kiedy nasi klienci prowadzą z nami
interesy, wierzą w oświadczenia,
które składamy na temat naszych
produktów.
Nasze relacje z dostawcami,
klientami, konsumentami i innymi
partnerami biznesowymi muszą być
uczciwe, pozytywne i produktywne
oraz zawsze oparte na wzajemnym
zaufaniu i szacunku. Budowanie
tych relacji jest procesem ciągłym i
wymaga trwałego zaangażowania w
zachowanie wysokich standardów
postępowania biznesowego. W każdej
interakcji z naszymi partnerami musimy
wykazywać uczciwość i przywiązanie
do naszych wartości.
Powinniśmy zawsze mówić prawdę.
Wszystko, co mówimy naszym
klientom, dostawcom, konsumentom
i innym partnerom biznesowym,

musi być zgodne z prawdą, w tym
informacje na etykietach naszych
produktów, w reklamach i innych
formach komunikacji. Nie angażuj
się w żadne nieuczciwe, zwodnicze
lub wprowadzające w błąd praktyki.
Reputację trudno jest zdobyć, ale
łatwo ją stracić.
Mądrze korzystaj z mediów
społecznościowych i komunikuj
się odpowiedzialnie. Jeśli piszesz
komentarz o spółce ZF w mediach
społecznościowych, wyjaśnij, że
nie wypowiadasz się w imieniu
firmy. Nigdy nie ujawniaj poufnych
informacji o Spółce, naszych klientach,
dostawcach, konkurentach lub innych
partnerach biznesowych i nigdy nie
publikuj niczego, co może stanowić
groźbę, próbę zastraszenia, nękania
lub dręczenia.

Jaki to ma na mnie wpływ?
Jeśli obawiasz się, że Twoje
opublikowane wypowiedzi
mogą zostać odebrane tak,
jakby zostały przedstawione w
imieniu Spółki ZF, skontaktuj
się ze swoim przełożonym
lub działem komunikacji,
abyśmy mogli zareagować
i zminimalizować wszelkie
ewentualne szkody.
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Dla świata
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11
Dbamy
o planetę

Działamy w taki sposób, aby zapobiegać i
minimalizować wpływ na środowisko naturalne
oraz tworzyć bardziej zrównoważoną
i lepszą wspólną przyszłość
Zrównoważony rozwój w ZF ma
wpływ na życie ludzi, społeczności i na
naszą planetę.

To zaangażowanie w zrównoważoną
ochronę środowiska stanowi podstawę
naszej pracy.

W walce ze zmianami klimatu każde
działanie ma znaczenie. Dzięki
naszym produktom przyczyniamy się
do redukcji emisji, ochrony klimatu i
zwiększania bezpiecznej mobilności.

Zgodnie z tymi zasadami pragniemy
projektować produkty przyjazne
dla środowiska, zmniejszać wpływ
naszych procesów biznesowych na
środowisko, ciągle doskonalić nasze
wykorzystanie energii i wysiłki na rzecz
ochrony środowiska oraz być wzorem
do naśladowania dla firm na całym
świecie.

Wraz z naszymi dostawcami i
partnerami biznesowymi przyczyniamy
się do realizacji celów dekarbonizacji
w całym naszym łańcuchu wartości.
Szanujemy środowisko naturalne
naszej planety i przywiązujemy wagę
do ochrony zasobów, zmniejszenia
zanieczyszczenia środowiska
(w tym minimalizacji odpadów i
zastosowania zasad gospodarki o
obiegu zamkniętym) oraz zapobiegania
szkodom w środowisku.

Jako dostawca technologii Spółka
ZF nadal jest uzależniona od
wykorzystywania kontrowersyjnych
minerałów. Robimy jednak wszystko,
co w naszej mocy, aby zmniejszyć ich
udział i skutecznie wykluczyć krytyczne
źródła.

Jaki to ma na mnie wpływ?
Odpowiedzialnie korzystaj z
zasobów, pomagaj ograniczać
emisje, przestrzegaj przepisów
i regulacji dotyczących ochrony
środowiska oraz uczestnicz w
naszych działaniach na rzecz
zrównoważonego rozwoju,
recyklingu i odnawiania
zasobów.
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12
Chronimy
innych

Wierzymy we wzajemny szacunek,
zaufanie, tolerancję i uczciwość
Zapewniamy, że działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi
praw człowieka, zasadami inicjatywy UN Global Compact oraz
uznanymi międzynarodowymi normami pracy i standardami
społecznymi, takimi jak wytyczne Międzynarodowej Organizacji
Pracy oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
ZF mocno wierzy we wspieranie godności ludzkiej oraz
równości, wzajemnego szacunku, zaufania, tolerancji i
sprawiedliwości.
Zasady te dotyczą rekrutacji nowych pracowników, interakcji
z obecnymi pracownikami, a także motywowania do pracy na
obecnych pozycjach oraz awansu zawodowego.
Szanujemy godność, prywatność i dobra osobiste każdej osoby.
Praca przymusowa i niewolnicza oraz wszelkie formy handlu
ludźmi są zabronione, ponieważ wykorzystują osoby, które nie
są w stanie wyrazić zgody na dane działania.
Odrzucamy wszelkie formy współczesnego niewolnictwa, takie
jak handel ludźmi, praca przymusowa i wyzysk dzieci.
Praca, która pozbawia dzieci dzieciństwa, ich potencjału i
godności, a także szkodzi rozwojowi fizycznemu i psychicznemu
w rozumieniu Międzynarodowej Organizacji Pracy, jest
niezgodna z wartościami ZF. W ZF zawsze przestrzegamy
minimalnego wieku zatrudnienia określonego w przepisach
krajowych.
Koncentrujemy nasze wysiłki na tworzeniu między naszymi
pracownikami a partnerami biznesowymi atmosfery, która
charakteryzuje się wzajemnym szacunkiem, zaufaniem,
tolerancją i uczciwością.

Poszanowanie praw człowieka jako nasza społeczna
odpowiedzialność oznacza, że przestrzeganie prawa jest
sprawą oczywistą. We wszystkich naszych decyzjach
biznesowych mamy obowiązek przestrzegać prawa, zgodnie
z którym działamy. Obejmuje to również kwestie praw
człowieka w łańcuchu dostaw. Firma ZF zobowiązuje się do
eliminowania wszelkich stwierdzonych naruszeń. Przestrzegamy
odpowiednich przepisów dotyczących uczciwych warunków
pracy, w tym wolności zgromadzeń, wolności zrzeszania
się i zbiorowych układów pracy. Promujemy zabezpieczenia
społeczne w naszej sferze odpowiedzialności oraz szanujemy
prawo do wolności opinii i wypowiedzi.
Pomyśl o wpływie, jaki Twoja praca ma na ludzi. Jeśli uważasz,
że może mieć negatywny wpływ na kogokolwiek wewnątrz
Sspółki ZF lub poza nią, skontaktuj się ze swoim przełożonym,
przedstawicielem pracowników lub ZF Trustline (Linia
Zaufania).
Jesteśmy świadomi naszej społecznej odpowiedzialności. Nie
tylko przestrzegamy tych standardów, ale także je przekraczamy
dzięki naszej inicjatywie „ZF hilft”.

ZF hilft
Więcej informacji na temat inicjatywy „ZF hilft“
można znaleźć tutaj:
www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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Służymy pomocą
Pracownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące
zachowania zgodnego z powyższymi zasadami, mogą w każdej
chwili skontaktować się ze swoimi przełożonymi. Dodatkowo mogą
skontaktować się z działem zgodności, w szczególności z działem pomocy
(ComplianceHelpdesk) w zakresie zgodności, który służy wsparciem we
wszystkich kwestiach dotyczących zgodności.
Ponadto ZF posiada dokumentację uzupełniającą, która obszerniej wyjaśnia
wewnętrzne regulacje i wytyczne.
Skontaktuj się z działem przestrzegania przepisów
Email: compliance@ZF.com
Zapewniamy anonimowy kanał zgłaszania naruszeń w zakresie zgodności za
pośrednictwem ZF Trustline (Linia Zaufania): https://www.bkms-system.net/
Trustline

Nasi pracownicy mogą znaleźć dodatkowe informacje w intranecie pod
adresem: https://sl.zf-world.com/Compliance
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