
Kodeks postępowania Grupy Schaeffler

Przejrzystość, zaufanie i praca zespołowa



Panie i Panowie, 
Drodzy Pracownicy,

 
W planie działania „Roadmap 2025” zdefiniowaliśmy naszą strategię i program jej realizacji w okresie najbliższych pięciu lat. 
W celu określenia fundamentów tej strategii przeformułowaliśmy nasz cel korporacyjny: jesteśmy pionierami mobilności aby 
udoskonalać sposób, w jaki porusza się świat. To nas napędza i określa naszą tożsamość. 
 
Żyjemy w okresie doniosłych zmian. Schaeffler jest notowanym na giełdzie przedsiębiorstwem rodzinnym o wyjątkowej tożsamości – 
ukształtowanym przez swoich założycieli, z długą historią sukcesów, jasną strategią i silnym przywiązaniem do głęboko zakorze-
nionych zasad i wartości. To wcale nie stanowi sprzeczności, wręcz przeciwnie: postępujemy zgodnie z wartościami globalnego 
przedsiębiorstwa rodzinnego. Uczciwość, sprawiedliwość i wzajemny szacunek w prowadzeniu działalności biznesowej zawsze były 
podstawowymi elementami naszego DNA. Znajduje to odzwierciedlenie w naszych sprawdzonych zasadach przywództwa (przejrzy-
stość, zaufanie i praca zespołowa) oraz w naszych wartościach (zrównoważony rozwój, innowacyjność, doskonałość i pasja). 
 
Odpowiedzialność za przyszłość Grupy Schaeffler i następnych pokoleń wyrażamy poprzez podejmowanie odpowiedzialnych i 
długofalowych działań, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji, stawianie na różnorodność oraz wspieranie 
działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Nasze podstawowe wartości są naszym kompasem, za pomocą którego wspólnie 
z naszymi akcjonariuszami, partnerami biznesowymi i oczywiście pracownikami wyznaczamy kierunek naszego przyszłego 
rozwoju, szczególnie w tych trudnych czasach, w których zachodzi tak wiele daleko idących zmian. 
 
Pragniemy kontynuować rozwój naszej działalności i precyzyjnie określać profil naszego przedsiębiorstwa. Jednak nie za wszelką 
cenę. Żadne przedsięwzięcie nie jest na tyle ważne, aby usprawiedliwiało postępowanie wbrew naszym wartościom i obowią-
zującym przepisom prawa. Nieetyczne zachowanie może powodować znaczne szkody. Uczciwość jest integralną częścią naszej 
kultury korporacyjnej. W ten sposób budujemy zaufanie, które jest tak ważne z punktu widzenia osiągania dalszych sukcesów 
biznesowych. Aby w dalszym ciągu być pionierem mobilności i ulepszać sposób, w jaki porusza się świat,  musimy działać z 
poszanowaniem zasad uczciwości. 
 
Drodzy Pracownicy, zaktualizowaliśmy Kodeks postępowania Grupy Schaeffler i dostosowaliśmy go do naszej strategii korpo-
racyjnej. Nadaje on naszym działaniom kierunek i jednocześnie stanowi ważne zobowiązanie wobec świata zewnętrznego. 
 
Wszyscy mamy swój wkład w pomyślny zrównoważony rozwój Grupy Schaeffler. Prosimy o przestrzeganie niniejszego Kodeksu 
postępowania i konsekwentne działanie zgodnie z jego duchem w codziennych relacjach ze sobą nawzajem, naszymi partnerami 
biznesowymi i ogółem społeczeństwa. 
 
W imieniu Zarządu Grupy Schaeffler liczę na Wasz wkład i dziękuję za Wasze wsparcie.
 
 
Z pozdrowieniami 

Klaus Rosenfeld 
Dyrektor Generalny 
Schaeffler AG
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Preambuła

UCZCIWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ 
I WZAJEMNY SZACUNEK STA-
NOWIĄ PODSTAWĘ DZIAŁAL-
NOŚCI GRUPY SCHAEFFLER.  
GRUPA SCHAEFFLER PRZE-
STRZEGA ZASAD ODPOWIE-
DZIALNOŚCI KORPORACYJNEJ, 
TWORZĄC W TEN SPOSÓB  
WARUNKI PRZEDWSTĘP-
NE DLA TRWAŁEGO SUKCESU 
PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Niniejszy Kodeks postępowania został zatwierdzony przez Zarząd spółki Schaeffler AG 
przy pełnym poparciu rodziny Schaeffler. Kodeks postępowania podkreśla znaczenie 
dla Grupy Schaeffler1 odpowiedzialnego postępowania w działalności biznesowej. 
 
Kodeks postępowania przedstawia wartości i zasady postępowania, których litera 
i duch muszą być przestrzegane przez nas wszystkich – Zarząd, kadra kierowni-
cza i wszyscy pracownicy –i których przestrzegania Schaeffler oczekuje również 
od swoich partnerów biznesowych. 
 
Te wartości i zasady postępowania stanowią podstawę globalnej działalności biz-
nesowej Grupy Schaeffler. 
 
W związku z tym Grupa Schaeffler oczekuje od wszystkich swoich pracowników2 
poczucia osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie niniejszego Kodeksu 
postępowania i wzajemnego wspierania się w jego przestrzeganiu.

1   Termin „Grupa Schaeffler” odnosi się do Grupy Schaeffler, tzn. do Schaeffler AG i wszystkich przedsiębiorstw Grupy, w 
których Schaeffler AG posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udziały większościowe.

2  Termin „pracownicy” obejmuje również kadrę kierowniczą wszystkich szczebli oraz członków organów zarządzających.
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1 PODSTAWOWE 
ZASADY I REGUŁY 
POSTĘPOWANIA

1.1  Uczciwość 
 
Uczciwość oznacza, że praktyki biznesowe Grupy Schaeffler 
są zawsze zgodne z jej wartościami i zasadami postępowa-
nia. Grupa Schaeffler i jej pracownicy przestrzegają zarówno 
obowiązujących przepisów prawa, jak i wewnętrznych regu-
lacji przedsiębiorstwa. Postępują zgodnie z wartościami 
przedsiębiorstwa i kierują się własnym wewnętrznym kom-
pasem, dążąc do wprowadzania w życie tych regulacji. 
 
Grupa Schaeffler i jej pracownicy wykazują się uczciwością 
w relacjach z innymi i oczekują uczciwości od swoich partne-
rów biznesowych. 
 
Grupa Schaeffler utrzymuje relacje biznesowe tylko z tymi 
podmiotami zewnętrznymi, których praktyki biznesowe są 
zgodne z wartościami i zasadami postępowania określonymi 
w niniejszym Kodeksie postępowania, w ten sposób zabez-
pieczając przedsiębiorstwo i jego pracowników przed od-
powiedzialnością karną lub inną oraz chroniąc dobre imię 
Grupy Schaeffler.

1.2  Przejrzystość, zaufanie i praca zespołowa 
 
Grupa Schaeffler jest sprawiedliwym i godnym zaufania 
partnerem. W związku z tym Grupa Schaeffler i jej pracowni-
cy postępują wobec akcjonariuszy, partnerów biznesowych i 
siebie nawzajem w sposób przejrzysty. Przejrzystość rodzi 
zaufanie, a zaufanie jest podstawą udanej pracy zespołowej. 
 
Odpowiedzialna współpraca wymaga podejmowania przej-
rzystych i zrozumiałych działań i decyzji. Tylko wtedy moż-
liwe jest osiągnięcie wymaganego poziomu ich akceptacji. 
W odniesieniu do współpracy przejrzystość oznacza również 
otwarte podejście do problemów oraz ludzi szczerze porozu-
miewających się między sobą.

1.3  Zarządzanie ryzykiem 
 
Grupa Schaeffler wykazuje się ostrożnością w podejmowaniu 
skalkulowanego ryzyka biznesowego z myślą o osiągnięciu 
strategicznych celów przedsiębiorstwa i oczekiwanych ko-
rzyści. Sukces przedsiębiorstwa wymaga z reguły wykorzy-
stywania szans, a także wczesnego rozpoznawania i oceny 
związanych z nimi czynników ryzyka oraz zarządzania nimi. 
 
Grupa Schaeffler definiuje ryzyko jako sytuację, w której 
określone zdarzenia lub działania uniemożliwiają przedsię-
biorstwu osiągnięcie jego celów lub pomyślną realizację 
strategii. 
 
Grupa Schaeffler aktywnie zarządza ryzykiem za pomocą 
wdrożonego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania ryzy-
kiem. Dzięki konsekwentnemu uwzględnianiu i regularnej 
kontroli czynników ryzyka, zarządzanie ryzykiem odbywa się 
na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa i jego jednostek 
biznesowych. 
 
W ten sposób zapewniamy ciągłą i obejmującą całą Grupę 
świadomość ryzyka na wszystkich szczeblach przedsiębior-
stwa i wzmacniamy kulturę zarządzania ryzykiem. Obowiąz-
kiem każdego pracownika jest odpowiednie zarządzanie 
ryzykiem biznesowym w ramach przydzielonego mu zakresu 
odpowiedzialności. Indywidualne czynniki ryzyka, które 
mogłyby zagrozić dalszemu istnieniu przedsiębiorstwa, nie 
są akceptowane. 
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1.4  Poszanowanie praw człowieka 
 
Poszanowanie praw człowieka jest integralną częścią odpo-
wiedzialności społecznej Grupy Schaeffler. Przedsiębiorstwo 
jest zobowiązane do przestrzegania międzynarodowego ko-
deksu praw człowieka ONZ, „Wytycznych ONZ dotyczących 
Biznesu i Praw Człowieka”, dziesięciu zasad inicjatywy ONZ 
„UN Global Compact” oraz uznanych na całym świecie stan-
dardów ośmiu podstawowych konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (ILO). 
 
Zgodnie z tym wszyscy pracownicy są zobowiązani do posza-
nowania godności i praw osobistych wszystkich osób, jak 
również wszystkich podmiotów, z którymi przedsiębiorstwo 
jest powiązane poprzez swoją działalność, relacje biznesowe 
i produkty. Schaeffler aktywnie zapobiega naruszeniom 
praw człowieka i je eliminuje w ramach procesu due diligence 
w zakresie praw człowieka. Grupa Schaeffler dba o posza-
nowanie praw osobistych wszystkich osób, z którymi jest 
powiązana.

1.5  Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa  
 
Grupa Schaeffler i jej pracownicy przestrzegają wszystkich 
obowiązujących lokalnych, krajowych i międzynarodowych 
przepisów ustawowych i regulacji. Przestrzeganie tych prze-
pisów ustawowych i regulacji jest podstawą długofalowego 
sukcesu ekonomicznego Grupy Schaeffler. Naruszenie tych 
przepisów ustawowych i regulacji może wyrządzić znaczne 
szkody i wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla przed-
siębiorstwa, pracowników, partnerów biznesowych i innych 
interesariuszy. 

1.6  Unikanie konfliktu interesów 
 
Grupa Schaeffler oczekuje od wszystkich swoich pracowników 
lojalności i uczciwości. Oznacza to, że wszyscy pracownicy w 
okresie zatrudnienia w przedsiębiorstwie są zobowiązani 
działać w interesie Grupy Schaeffler i podejmować decyzje 
biznesowe w najlepszym interesie przedsiębiorstwa. Interesy 
osobiste, ekonomiczne lub inne, nie mogą negatywnie wpły-
wać na interesy Grupy Schaeffler ani utrudniać ich realizacji. 
 
W związku z tym pracownicy powinni unikać sytuacji, w których 
ich osobiste interesy lub działania są sprzeczne z interesami 
przedsiębiorstwa. Jeśli nie da się uniknąć konfliktu interesów, 
należy go ujawnić i wspólnie z przełożonymi znaleźć rozwią-
zanie, które będzie chronić interesy Grupy Schaeffler.

1.7  Należyte obchodzenie się z zasobami przedsiębiorstwa 
 
Grupa Schaeffler i jej pracownicy obchodzą się z zasobami 
przedsiębiorstwa w sposób staranny i odpowiedzialny. 
Obejmuje to zarówno zasoby materialne, takie jak budynki, 
urządzenia i materiały eksploatacyjne, jak również techno-
logie informatyczne, oprogramowanie, dane i własność in-
telektualną. 
 
Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za wykorzystywanie 
udostępnionych im zasobów, materiałów eksploatacyjnych i 
informacji wyłącznie w interesie przedsiębiorstwa. Są zobo-
wiązani do ich ochrony przed negatywnymi wpływami i 
utrzymania w należytym stanie. 
 
Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania regulacji i 
specyfikacji dotyczących wykorzystania i bezpieczeństwa 
zasobów firmy. 

1.8  Rzetelna rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 
 
Grupa Schaeffler zawsze przestrzega zasad nadrzędnych 
rachunkowości. Grupa Schaeffler stosuje oparty na tych za-
sadach system rzetelnej sprawozdawczości finansowej w 
celu zdobycia zaufania kontrahentów, akcjonariuszy i opinii 
publicznej. 
 
Grupa Schaeffler prowadzi swoje rozliczenia, ewidencje i 
dokumentację w sposób zgodny ze stanem faktycznym, 
rzetelny, kompletny i aktualny, zgodnie z wymogiem przej-
rzystości. Grupa Schaeffler regularnie informuje swoich 
interesariuszy, publikując wyniki finansowe, które są 
przedstawiane zgodnie z międzynarodowymi standardami 
sprawozdawczości finansowej. 
 
W celu zapewnienia prawidłowej sprawozdawczości finansowej 
Grupa Schaeffler ustanowiła system kontroli wewnętrznej, 
który poprzez skuteczne działania kontrolne uwzględnia i 
monitoruje czynniki ryzyka, zapewniając w ten sposób 
zrównoważone tworzenie wartości.

1.9  Właściwe zachowanie w miejscach publicznych 
 
Grupa Schaeffler oczekuje od pracowników, że ci nie będą 
wydawać żadnych publicznych oświadczeń w imieniu firmy, 
a wszelkie pytania będą kierować do działu komunikacji 
korporacyjnej. Grupa Schaeffler nie ma nic przeciwko korzy-
staniu przez pracowników z mediów społecznościowych i 
szanuje ich prawo do swobodnego wyrażania opinii. Pod-
czas publicznego wyrażania opinii pracownicy są zobo-
wiązani do przestrzegania ogólnych zasad uprzejmości i 
zachowania postawy pełnej szacunku. Wskazówki dotyczące 
właściwego zachowania w mediach społecznościowych za-
warto w wytycznych Grupy Schaeffler dotyczących mediów 
społecznościowych i netykiety.3 

3 Można je znaleźć na stronie internetowej Grupy Schaeffler dostępnej pod adresem www.schaeffler.com
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2 ZACHOWANIE 
WOBEC PART-
NERÓW BIZNE-
SOWYCH I OSÓB 
TRZECICH

2.1  Uczciwa konkurencja 
 
Grupa Schaeffler opowiada się za uczciwą i niezakłóconą 
konkurencją. Grupa Schaeffler i jej pracownicy przestrzegają 
przepisów antymonopolowych obowiązujących na rynkach, 
na których Schaeffler prowadzi działalność gospodarczą i na 
które jej działalność gospodarcza może mieć wpływ. 
 
W praktycznie wszystkich krajach obowiązują przepisy usta-
wowe i wykonawcze, które zabraniają zawierania porozumień 
i uzgodnień oraz podejmowania skoordynowanych działań 
pomiędzy konkurentami, dostawcami, konsumentami i dys-
trybutorami, które mogą utrudniać lub mają na celu utrud-
nianie konkurencji. Dotyczy to również nadużywania wpływu 
na rynek przez działania jednostronne. 
 
Grupa Schaeffler oczekuje od swoich pracowników, że nie 
będą oni brać udziału w praktykach sprzecznych z przepisa-
mi z zakresu ochrony konkurencji i przepisami antymonopo-
lowymi.

2.2  Przeciwdziałanie korupcji 
 
Grupa Schaeffler nie toleruje korupcji w żadnej formie. Zabro-
nione jest każde zachowanie – zarówno pracowników, jak i 
partnerów biznesowych – które mogłoby sprawiać wrażenie 
niedopuszczalnego wpływania na decyzje biznesowe. 
 
Grupa Schaeffler chce unikać wrażenia, że decyzje biznesowe 
lub sukces gospodarczy są uzależnione od oferowania i 
przyjmowania korzyści majątkowych lub osobistych.

Upominki i przejawy gościnności 
 
Oferowanie i przyjmowanie korzyści majątkowych lub osobi-
stych, takich jak prezenty, zaproszenia lub inne rzeczy war-
tościowe, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy odbywa się w 
sposób odpowiedni i przejrzysty. 
 
Zabronione jest oferowanie i przyjmowanie korzyści majątko-
wych lub osobistych w jakiejkolwiek formie w celu wywarcia 
wpływu na osoby będące przedstawicielami sektora publicz-
nego lub prywatnego. Nie będzie tolerowane przekazywanie 
korzyści majątkowych lub osobistych urzędnikom państwo-
wym, przedstawicielom rządu lub przedstawicielom tych osób 
w celu bezprawnego promowania przedsiębiorstwa. To samo 
dotyczy płatności przyspieszających tok spraw oraz korzyści 
pośrednich, np. przekazywanych za pośrednictwem partne-
rów biznesowych i innych osób trzecich. Płatności przyspie-
szające tok spraw to niewielkie, nieprzewidziane przepisami 
prawa płatności na rzecz urzędników państwowych, mające 
na celu zachęcenie ich do wykonania rutynowych czynności 
urzędowych, do których wykonania z zasady są zobowiązani. 
 
W związku z tym wszyscy pracownicy Schaeffler są zobowią-
zani do przestrzegania przepisów antykorupcyjnych krajów, 
w których Grupa Schaeffler prowadzi działalność biznesową. 
Ponadto wszystkich pracowników obowiązują również wy-
tyczne przedsiębiorstwa w zakresie zapobiegania korupcji.

Darowizny i sponsoring 
 
Grupa Schaeffler ma świadomość swojej odpowiedzialności 
społecznej. Ideą darowizny jest wspieranie celów non-profit. 
Zabrania się przekazywania darowizn na rzecz partii politycz-
nych lub ich przedstawicieli, polityków, parlamentarzystów i 
kandydatów na stanowiska polityczne oraz osób prywatnych. 
 
Działania sponsorskie mają na celu długofalowe tworzenie 
pozytywnego wizerunku i wpływanie na pozytywny odbiór 
Grupy Schaeffler przez opinię publiczną. 
 
W przypadku wniosków i ofert darowizn i sponsoringu należy 
zachować ostrożność, ponieważ tego rodzaju korzyści mogą 
być interpretowane również jako (ukryte) przekupstwo. W 
związku z tym każda darowizna i każde działanie sponsorskie 
musi być zgodne z obowiązującym prawem i wewnętrznymi re-
gulacjami Grupy Schaeffler oraz wymaga specjalnego zatwier-
dzenia przy udziale działu do spraw zgodności (Compliance). 
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2.3  Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu 
         terroryzmu 
 
Grupa Schaeffler wypełnia swoje zobowiązania prawne w za-
kresie zwalczania prania brudnych pieniędzy i finansowania 
terroryzmu. Przedsiębiorstwo nie bierze udziału w działaniach 
związanych z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem 
terroryzmu, a także nie dopuszcza do nich ani ich nie toleruje. 
Każdy pracownik jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich 
transakcji finansowych, które mogłyby wzbudzać uzasadnio-
ne podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy oraz do inicjo-
wania kontroli tych transakcji przez właściwy dział do spraw 
zgodności (Compliance).

2.4  Przepisy dotyczące kontroli eksportu i sankcji 
 
Krajowe i międzynarodowe ustawy i dyrektywy regulują 
kwestie dotyczące importu, eksportu, handlu, pośrednictwa 
i finansowania transakcji, świadczenia usług oraz spedycji 
towarów (dóbr materialnych, oprogramowania i technologii). 
Poprzez stosowanie odpowiednich procedur Grupa Schaeffler 
dokłada starań, żeby transakcje i działania przeprowadzane 
zarówno z udziałem osób trzecich, jak i wewnątrz Grupy 
Schaeffler nie naruszały przepisów dotyczących kontroli 
eksportu i sankcji. 

2.5  Podatki i cła 
 
Grupa Schaeffler zobowiązuje się do przestrzegania wszyst-
kich obowiązujących przepisów podatkowych i regulacji cel-
nych oraz nie stosuje żadnych niewłaściwych strategii unika-
nia podatków. 
 
Grupa Schaeffler ma świadomość swojej odpowiedzialności 
społecznej i potrzeby odpowiedniego finansowania budżetu 
państwa. Grupa Schaeffler jest gotowa odprowadzać odpo-
wiednią część swoich przychodów w formie podatków, stosow-
nie do wyników Grupy Schaeffler w Niemczech i za granicą. 
 
Współpraca z organami finansowymi odbywa się w sposób 
otwarty i pełen szacunku.

2.6  Zgodność techniczna 
 
Nadrzędnym celem zapewnienia bezpieczeństwa produktów 
w Grupie Schaeffler jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi. Grupa Schaeffler dokłada wszelkich starań, aby za-
pewnić zgodność wszystkich procesów, produktów i usług z 
wytycznymi i przepisami obowiązującymi w momencie ich 
wprowadzania do obiegu, a w szczególności z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w zakresie rozwoju, 
produkcji, użytkowania i właściwości. W tym kontekście 
Grupa Schaeffler uwzględnia aktualny stan wiedzy i rozwoju 
techniki oraz uzasadnione oczekiwania użytkowników 
końcowych w zakresie bezpieczeństwa w całym cyklu życia 
produktu. 
 
Grupa Schaeffler rozwiązuje wyzwania dotyczące zgodności 
technicznej poprzez ciągłą kontrolę integralności swoich 
produktów. Kwestie zgodności technicznej w Grupie Schaeffler 
dotyczą właściwego połączenia kompetencji technicznych i 
prawnych oraz ich systematycznego włączania w strukturę 
zarządzania.

Za
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Sprawiedliwość 

Szacunek

Prawa człowieka

Prawo antymonopolowe i prawo  
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3 PRZETWARZANIE 
INFORMACJI 

3.1  Cyfryzacja 
 
Grupa Schaeffler postrzega cyfryzację jako konieczność 
strategiczna oraz dostrzega ogromny potencjał najnowocze-
śniejszych technologii informacyjnych, takich jak chmura, 
sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy i cyfrowe bliźniaki. 
Możliwości cyfrowe, takie jak automatyzacja procesów biz-
nesowych, możliwość uzyskania jeszcze większej ilości in-
formacji z danych uporządkowanych i nieuporządkowanych 
oraz najnowocześniejsze formy łączności zarówno w obrębie 
przedsiębiorstwa, jak i z interesariuszami zewnętrznymi, są 
źródłem szans dla Grupy Schaeffler, jej pracowników i klien-
tów w całym łańcuchu wartości. 
 
Grupa Schaeffler przetwarza dane w sposób odpowiedzial-
ny. Rozwiązania cyfrowe są rozwijane w sposób zrównowa-
żony i zorientowany na wartości. We wszystkich rozwiąza-
niach wewnętrznych i zewnętrznych Grupa Schaeffler 
zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa cyber-
netycznego i ochrony danych.

3.2  Ochrona danych istotnych dla przedsiębiorstwa 
 
Grupa Schaeffler chroni dane istotne z punktu widzenia przed-
siębiorstwa przed nadużyciem, utratą, zniszczeniem i manipu-
lacją. W tym celu stosujemy odpowiednie normy bezpieczeń-
stwa i wdrażamy odpowiednie środki zachowania poufności. 
 
Dotyczy to nie tylko danych stanowiących własność Grupy 
Schaeffler, lecz także danych poufnych, powierzonych jej 
przez partnerów biznesowych. 
 
Bezpieczeństwo danych i cyberbezpieczeństwo to kwestie 
mające dla Grupy Schaeffler wysoki priorytet, a ich celem 
jest ciągłe doskonalenie realizacji następujących celów doty-
czących bezpieczeństwa: poufności, dostępności i integral-
ności. System zarządzania bezpieczeństwem danych tworzy 
niezbędne ramy regulacyjne w tym zakresie.

3.3  Ochrona danych osobowych 
 
Grupa Schaeffler chroni prywatność i przestrzega praw 
osobistych swoich pracowników i partnerów biznesowych. 
Stosujemy odpowiednie środki mające na celu zapewnienie 
przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i 
wykonawczych, w szczególności w zakresie przetwarzania 
danych osobowych.

3.4  Bezpieczeństwo Informatyczne 
 
Systemy informatyczne Grupy Schaeffler są projektowane z 
zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa infor-
matycznego. Przetwarzane przez nas dane przedsiębiorstwa, 
dane pracowników i dane partnerów biznesowych są chro-
nione za pomocą technicznych i organizacyjnych środków 
bezpieczeństwa informatycznego w sposób optymalny i 
zgodny z prawem. 

3.5  Informacje poufne 
 
Informacje pufne, tzn. konkretne informacje, których upu-
blicznienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na cenę 
papierów wartościowych notowanych na giełdzie, należy 
traktować jako ściśle poufne. Kierownictwu i pracownikom, 
którzy dysponują takimi informacjami poufnymi, zabrania 
się wykorzystywania ich w celu obrotu papierami wartościo-
wymi lub innymi instrumentami finansowymi, ujawniania ich 
osobom trzecim oraz wykorzystywania ich do wydawania 
rekomendacji dotyczących zakupu lub sprzedaży papierów 
wartościowych lub innych instrumentów finansowych. 
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4 SPOSÓB  
TRAKTOWANIA 
PRACOWNIKÓW 
I WSPÓŁPRA-
COWNIKÓW 

4.1  Sprawiedliwe warunki pracy i rozwój pracowników 
 
Grupa Schaeffler przestrzega ośmiu podstawowych standar-
dów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy, uznaje prawo 
pracowników do odpowiedniego wynagrodzenia i przestrzega 
gwarantowanych przepisami wartości minimalnego wyna-
grodzenia na poszczególnych rynkach pracy. We wszystkich 
swoich przedsiębiorstwach Grupa Schaeffler przestrzega 
obowiązujących przepisów prawa pracy. Grupa Schaeffler 
przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących maksy-
malnego czasu pracy i prawa pracowników do minimalnego 
wymiaru urlopu. 
 
Przedsiębiorstwo oczekuje od swoich partnerów biznesowych 
(w szczególności od dostawców usług kadrowych) poszano-
wania prawa pracowników do godziwego wynagrodzenia 
oraz przestrzegania naszych wartości i zasad postępowania 
w odniesieniu do traktowania innych. 
 
W Grupie Schaeffler skupiamy się na naszych pracownikach i 
na opartą na zaufaniu współpracę. Rozwój naszych pracow-
ników traktujemy jako inwestycję w przyszłość każdego z 
nich i w konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa. 
 
Oferujemy szerokie możliwości rozwoju zawodowego, które 
pozwalają nam i naszym pracownikom wspólnie kształtować 
przyszłość Grupy Schaeffler. Każdy pracownik ma możliwość 
rozwoju zgodnie ze swoimi indywidualnymi zdolnościami 
oraz zainteresowaniami zawodowymi i osobistymi. Grupa 
Schaeffler docenia i wspiera proces ciągłego kształcenia, tzn. 
uczenie się poprzez zdobywanie doświadczenia, uczenia się 
od siebie nawzajem oraz poprzez udział w szkoleniach, w 
celu zapewnienia innowacyjności i odnoszeniu sukcesów. 
 
Kadra kierownicza odgrywa istotną rolę w godzeniu intere-
sów przedsiębiorstwa z potrzebami jednostki.

4.2  Różnorodność i zasada równego traktowania 
 
Grupa Schaeffler od dawna z zaangażowaniem działa na 
rzecz tworzenia środowiska pracy wolnego od uprzedzeń i 
opartego na szacunku, w którym różnorodność jest postrze-
gana jako czynnik przyczyniający się do osiągnięcia sukcesu. 
Każdy powinien czuć się doceniany, niezależnie od wieku, 
płci, tożsamości płciowej, pochodzenia etnicznego i spo-
łecznego, narodowości, wyznania, światopoglądu, niepełno-
sprawności i orientacji seksualnej.

Schaeffler ceni wielokulturowe doświadczenia i różnorodność, 
a także uważa je za mocne strony swojej globalnej organizacji. 
W związku z tym okazujemy sobie nawzajem szacunek i dąży-
my do stworzenia środowiska pracy, które aktywnie wspiera 
integrację oraz jest wolne od dyskryminacji, zastraszania i 
nadużyć.

4.3  Równowaga między pracą a życiem osobistym 
 
Jako globalne przedsiębiorstwo rodzinne Grupa Schaeffler 
przywiązuje szczególną wagę do wspierania możliwie najlep-
szych warunków sprzyjających łączeniu życia rodzinnego i 
zawodowego poprzez tworzenie przyjaznych warunków dla 
rodzin. 
 
Uwzględniając specyficzne potrzeby rodzin, Grupa Schaeffler 
dąży do wzrostu zadowolenia i motywacji pracowników, a w 
rezultacie także do poprawy wydajności przedsiębiorstwa. 
 
Współpraca oparta na zaufaniu i przejrzystości jest podstawą 
udanej pracy zespołowej, która jest w interesie zarówno pra-
cownika, jak i przedsiębiorstwa.

4.4  Brak akceptacji dla pracy przymusowej i pracy dzieci 
 
Grupa Schaeffler w swojej działalności biznesowej stanow-
czo odrzuca wszelkie formy pracy dzieci, pracy przymusowej 
lub obowiązkowej, współczesnego niewolnictwa, przymuso-
wej lub opartej na wyzysku pracy więźniów, handlu ludźmi i 
inne formy wyzysku. Grupa Schaeffler wyraźnie oczekuje tego 
samego od swoich partnerów biznesowych.

4.5  Dialog z pracownikami i przedstawicielami pracowników 
 
Grupa Schaeffler szanuje prawo pracowników do swobody 
zrzeszania się i prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych 
w celu uregulowania warunków pracy. W tym kontekście 
Grupa Schaeffler prowadzi konstruktywną i opartą za zaufa-
niu współpracę z przedstawicielami pracowników. Niezależnie 
od tego prawa Grupa Schaeffler zawsze umożliwia pracow-
nikom bezpośrednie przedstawianie swoich interesów. 
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5 ZRÓWNOWA-
ŻONY ROZWÓJ, 
OCHRONA  
ŚRODOWISKA, 
BEZPIECZEŃ-
STWO I HIGIENA 
PRACY 

5.1  Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju 
 
Założenia zrównoważonego rozwoju są silnie zakorzenione w war-
tościach i zasadach postępowania Grupy Schaeffler. Zrównoważo-
ne tworzenie wartości dodanej wymaga równoważenia wymogów 
odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej – za-
równo w odniesieniu do naszych produktów, procesu ich wytwa-
rzania, jak i łańcucha dostaw. W związku z tym Grupa Schaeffler 
postrzega zrównoważoną działalność jako zagadnienie przekrojo-
we, które dotyczy wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. 
 
Pracownicy aktywnie przyczyniają się do zrównoważonego rozwo-
ju poprzez opieranie swojego postępowania na wartościach spo-
łecznych, przyczynianie się do ograniczania do minimum zużycia 
zasobów oraz wzmacnianie wszystkich istotnych aspektów zrów-
noważonego rozwoju za sprawą swoich codziennych działań. 
 
Grupa Schaeffler stosuje we wszystkich zakładach produkcyj-
nych na całym świecie kompleksowy system zarządzania środo-
wiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy EHS (z ang. 
Environment, Health, and Safety). Przedsiębiorstwo przywiązuje 
dużą wagę do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz do 
przestrzegania przepisów lokalnych i regulacji międzynarodo-
wych z zakresu ochrony środowiska. Grupa Schaeffler współpra-
cuje ze swoimi partnerami biznesowymi, aby zapewnić, że 
uznają oni i wypełniają swoje obowiązki w zakresie ochrony śro-
dowiska i klimatu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.2  Ochrona środowiska i klimatu 
 
Ochrona środowiska stanowi integralną część odpowiedzialności 
korporacyjnej Grupy Schaeffler. Dotyczy to całego procesu pro-
dukcji przemysłowej, wszystkich aspektów działalności operacyj-
nej przed rozpoczęciem produkcji, w trakcie jej trwania, aż do za-
kończenia procesów transportu, utylizacji i recyklingu. Poprzez 
realizację przyjaznych dla środowiska procesów we wszystkich 
zakładach przedsiębiorstwo ogranicza do minimum swój nega-
tywny wpływ na środowisko i stale doskonali swoje działania na 
rzecz ochrony środowiska. Z myślą o spełnianiu standardów śro-
dowiskowych Grupa Schaeffler stosuje systemy na rzecz bezpie-
czeństwa, kontroli i wymierności podejmowanych działań. 
 
Pracownicy są współodpowiedzialni za wszystkie swoje działa-
nia, np. w zakresie ograniczania odpadów, zużycia energii i 
wody oraz emisji gazów cieplarnianych. Działamy zgodnie z za-
łożeniami gospodarki obiegowej – od projektowania i wytwa-
rzania produktów, poprzez przedłużanie ich żywotności, aż po 
recykling użytych materiałów. 

Portfolio produktów Grupy Schaeffler koncentruje się również 
na rozwiązaniach mających na celu osiągnięcie mobilności 
bezemisyjnej. Jako partner sektora energetycznego Grupa 
Schaeffler wspiera rozwój wytwarzania energii odnawialnej. 
W ten sposób przedsiębiorstwo i jego klienci aktywnie przy-
czyniają się do zmian społecznych poprzez tworzenie techno-
logii przyjaznych dla środowiska i klimatu.

5.3  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Grupa Schaeffler zapewnia swoim pracownikom bezpieczne 
środowisko pracy poprzez spełnianie lub przekraczania obo-
wiązujących wymogów prawnych, przepisów lub wytycznych 
przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy i 
aktywnej ochrony zdrowia. Grupa Schaeffler uważa, że zasad-
niczo możliwe jest zapobieganie rozwojowi chorób zawodo-
wych i unikanie wypadków przy pracy. Grupa Schaeffler ak-
tywnie wdraża środki mające na celu zmniejszenie liczby i 
ciężkości wypadków przy pracy. Ponadto Grupa Schaeffler dba 
o zdrowie fizyczne i psychiczne swoich pracowników. Do za-
dań kierownictwa należy w szczególności zapewnienie odpo-
wiednich środków na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Specjalny nacisk kładzie się na pracowników, którzy szczegól-
nie potrzebują ochrony, takich jak osoby młode, kobiety w cią-
ży i osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi. Osoby te są 
chronione przed wykonywaniem prac, które mogłyby stanowić 
zagrożenie dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa. 
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6 DOKONYWANIE 
ZGŁOSZEŃ  
I OSOBY DO 
KONTAKTU 

6.1  Zgłaszanie nieprawidłowości 
 
Grupa Schaeffler aktywnie przeciwdziała występowaniu nie-
właściwych zachowań. Zarówno pracowników, jak i osoby z 
zewnątrz zachęcamy do swobodnego zgłaszania nieprawi-
dłowości, bez obawy przed działaniami odwetowymi. Zabro-
nione jest stosowanie działań odwetowych wobec pracowni-
ków, którzy w dobrej wierze zgłaszają swoje zastrzeżenia 
dotyczące niewłaściwego zachowania w przedsiębiorstwie. 
Dotyczy to również osób z zewnątrz, które współpracują z 
Grupą Schaeffler. 
 
Zarówno pracownicy, jak i osoby trzecie mogą kontaktować 
się z następującymi osobami.

6.2  Lokalne osoby do kontaktu 
 
W celu wyjaśnienia kwestii dotyczących Kodeksu postępo-
wania lub zwrócenia uwagi na nieprawidłowości, pracownicy 
mogą zawsze zgłosić się do osoby ze swojego bezpośrednie-
go otoczenia, np.: 

• Kadra kierownicza

• Regionalni specjaliści ds. zgodności (Compliance)

• Dział kadr, Dział prawny i Dział audytu, lub

• Przedstawiciele pracowników

6.3  System zgłaszania nieprawidłowości 
 
Zgłoszeń przypadków naruszenia Kodeksu postępowania 
Grupy Schaeffler, w szczególności niezgodnych z prawem 
praktyk biznesowych lub potencjalnych naruszeń praw czło-
wieka, można dokonywać za pomocą systemu zgłaszania 
nieprawidłowości Grupy Schaeffler. System ten jest dostępny 
w wielu językach i umożliwia anonimową, poufną, specjalnie 
zaszyfrowaną i bezpieczną komunikację z zespołem docho-
dzeniowym z działu ds. zgodności (Compliance) w Grupie 
Schaeffler. 
 

Oto dostępne sposoby korzystania z systemu zgłaszania nie-
prawidłowości: 
 

Poczta tradycyjna Schaeffler AG  

Forensics and Investigations 

Industriestrasse 1 – 3 

91074 Herzogenaurach

Niemcy

Całodobowa info-
linia telefoniczna

+49 30 12095120   

(j. niemiecki, angielski i francuski)

Kontakt telefoniczny w innych  

językach:

Hiszpański   +1 213 2791017

Portugalski  +55 21 20182964

Chiński           +86 10 85233042

E-mail investigations@schaeffler.com

Kanał dokonywa-
nia zgłoszeń online 

https://www.bkms-system.net/ 

schaeffler 

 
Schaeffler z całą stanowczością i zgodnie z zasadą propor-
cjonalności bada wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości. 
Każde zgłoszenie jest starannie wyjaśniane. W zależności od 
wyniku postępowania podejmowana jest kompleksowa decyzja 
w odniesieniu do tego, jakie konsekwencje są odpowiednie, 
konieczne i współmierne do przewinienia.

Kontakt
Oprócz wskazanych lokalnych osób do kontaktu pracownicy 
mogą kontaktować się bezpośrednio z działem ds. zgodności 
i bezpieczeństwa (Compliance & Corporate Security). 
 
Eric S. Soong 
Group Chief Compliance Officer 
 
Compliance & Corporate Security 
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Niemcy 
 
compliance@schaeffler.com
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6  Dokonywanie zgłoszeń i osoby do kontaktu



Schaeffler AG
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Niemcy  
www.schaeffler.com 
info@schaeffler.com

Z Niemiec: 
Telefon 0180 5003872 
Z innych krajów:  
Telefon +49 9132 82-0

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić 
poprawność informacji zawartych w niniejszej publikacji. 
Jednocześnie nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za ewentualne błędy lub pominięcia. Zastrzegamy sobie 
prawo do wprowadzania zmian technicznych.
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