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standardami etycznymi i prawnymi, codziennie i w interesie

dr Mani Herold, CFO i Chief Compliance Officer

COMPLIANCE -

Do wszystkich pracowników Pfleiderer Group
- nie tylko w
(zasada
Zasady
w

ymi regulacjami i zasadami.

d
i partnerów biznesowych.

_____________________
dr Mani Herold, CFO i Chief Compliance Officer
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A. Podstawowe normy zachowania
A 1. Zachowanie zgodne z prawem
Przestrzeganie
co w przy
prawnego
obcych.
do naruszenia prawa.

transgranicznej oznacza

W
sytuacji
/ decyzji wskazane jest postawienie sobie

w którym funkcjonuje,
przestrzeganie
ytuacji,

:

1)
2)
3) Czy jest to zgodne z prawem?
4)
odpowiednio!
W wypadku naruszenia prawa
przewidzianych prawem
naruszeni

.

A 2.
firmy
D
i
lub nieodpowiednie zachowanie nawet
szkody dla
z pracowników
Wykonywanie powierzonych
i
swoich pracowników
.

powinno

zachowania, podejmowanych
Niezgodne z przepisami prawa
ne

.
dkowane temu celowi. Kierownicy
, lecz
zachowanie

Przy

czy wiek.
dyskryminacji oraz molestowania seksualnego
czy
.

rzejawy
lub innego rodzaju
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.
, jak i we

za powierzonych
musi za

jej pracowników.
na
w stosunku do

poprz
ne zacho
pracowników oraz kompetencje interpersonalne
asne, sprecyzowane i realistyczne cele, jest godna zaufania
oraz pozostawia
tak wiele
ci i swobody
jak to
przypadku
nie tylko problemów zawodowych,
prywatnych.

i nadzorcze.

nie

by
c nadzór

by
procesie

których
. Delegowanie

.

1.

starannie
ich osobiste i zawodowe kwalifikacje

2.
i zgodne z prawem

pracowników

precyzyjne, kompletne,
).

3.

4.

stale kontroluje przestrzeganie regulacji

5.

swoim
pracowni
.
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kierownicze podlega ostrzejszym kryteriom,
pracowników naszej firmy. Dyrekcja, z
powinny w szczegól
przestrzega
zawartych w Zasadach
Biznesowej (Business Conduct Guidelines).

1

.

2

B 2.
3

. Ponadto, Pfleiderer wspiera prace MOP w zakresie

tworzeniu godziwych warunków pracy jako podstawowego warunku walki z ubóstwem.

awo pracowników do zawierania

B 4. Praca przymusowa

B 5.

produkcyjnego, pracowników, którzy

opuszczenia do zatrudnienia (Konwencja MOP nr 138) oraz
form pracy dzieci (Konwencja MOP nr

B 6. Równe szanse w zatrudnieniu

B 7. Dyskryminacja

1
2
3

Deklaracja podstawowych zasad i praw w pracy
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wnika lub partnera
zabronione.
C. Kontakty z partnerami handlowymi i osobami trzecimi
C 1. Przestrzeganie prawa ochrony konkurencji.
uczciwych zasad ma prawo bytu i przebiega
rynku.
konkurencji.
Ocena zgodn
trudna w konkretnej sytuacji.

ochrony konkurencji
prawa ochrony konkurencji.

,
które
cen lub mocy produkcyjnych. Nie jest
dopuszczalne zawieranie
z konkurentami
gnacji z konkurencji, na temat
pozornych ofert w przetargach lub na temat
produkcyjnych.

towarów

Nie wolno

zakazy eksportu lub importu.

C 2. Oferowanie lub obietnica

innym osobom.
Upominki reklamowe skierowane do pracowników partneró
w
uprzedniej
przez
lub

.
od
enia.

ak

Niezastosowanie

jakichkolwiek prezentów lub

umowy

z

konsultantami

dnikami

lub

innymi
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porów
nie

i nie

C 3.
korzyst
do ubiegania
si o wiadczenia, przyjmowania, pozyskiwania lub wyra ania zgody na otrzymywanie
wiadcze
prezenty o znikomej
. P

C 4.
pertraktacjami przy zawieraniu umów

-

interes osobisty,

pracownik powinien
który

,

-

w jakikolwiek sposób
uprzywilejowani lub traktowani niekorzystniej od innych dostawców,

-

zaproszenia od
,a
odebrane jako nie

,

prezent o znikomej
-

pracownicy nie powinni
prywatnych,

kontaktów z partnerami handlowymi w celach
prywatnych
pracownika.

to

C 5. Darowizny
o darowizny.
-

p
zasady odrzucane,

-

niedopuszczalne jest do

-

w
które

-

i,
,

przekazanie darowizny

. Osoba
jasno

znane. C
darowizny i jej przeznaczenie mus
i udokumentowane.
Wszelkiego rodzaju wynagrodzenia i wydatki podobne do darowizny na
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wynagrodzenia i wydatki podobne do
darowizny
wynagro
o wydatek na inne cele.

przekazaniu darowizny musi zawsze
.

C

inansowego i gospodarczego,
aby
Zdeklarowanym celem grupy Pfleiderer jest utrzymywanie rel
z
z
W celu unikn
klientów, doradców i kontrahentów. Ponadto
do
gotówkowych i innych oraz do przestrzegania umów.
C 7. Kontrole handlowe
Grupa Pfleiderer przestrzega ustaw i przepisów celnych oraz
przez granice
za

poczty elektronicznej. Przepisy
co do

w

em narodowym
drastycznych kar.

Wszyscy pracownicy, którzy
i
rczych, kontroli
wytycznych i procedur

C 8. Relacje biznesowe z dostawcami
i

:
-

przestrzegania wszelkich

ustaw,

-

nieuczestniczenia w praktykach korupcyjnych,
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-

przy

-

-

wymagania by te

one / przestrzegane

ich

D. Unikanie konfliktów interesów
Szczególnie istotne jest, aby nasi pracownicy nie popadali w konflikt interesów lub konflikt
. Do tego typu
lub

:

D 1. Zakaz konkurencji
ci konkurencyjnej w stosunku
do Pfleiderer.
D
Nie jest dozwolone posiadanie

nieno
o
u akcji, o ile taki zakup

Konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody d

o

u
dokonany w celu inwestycji

:

nabycie
nabycie
lub

oddaje

Pisemna zgoda zostaje udzielona przez
i udokumentowana w aktach personalnych pracownika.

u

z
.

konkurencyjnych
o tym fakcie

zyskaniu
wymienionych, przez osoby
musi
pisemnie D
Kadr. Zostanie to odnotowane w aktach
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D 3. Dodatkowe zatrudnienie
O podj
dodatkowego zatrudnienia za wynagrodzeniem

negatywny
ej z
wykonywanych bez wynagrodzenia.

to okazjonalnej
lub innych podobnych

pisemnie
ienie
wykonywanymi na rzecz
liktu interesów. Nie dotyczy
prowadzeniem

E.

wraz z oprogramowaniem

oraz warsztatów (np. telefony, kopiarki, komputery
Internetem/intranetem, maszyny oraz

i

z tych
dopuszczalne tworzenie, zbieranie oraz rozpowszechnianie informacji
rasow ,
przemocy
nieprzyzwoite
lub innych czynów karalnych czy
o konotacjach seksualnych.
adnemu z pracowników nie wolno, bez uprzedniego uzyska
tworz
nie jest to
F. Polityka informacyjna
F 1. Zapisy i sprawozdania
o
jest
uczciwa polityka
sprawozdawcza. Dotyczy to zarówno stosunku do inwestorów, pracowników, klientów,
partnerów handlowych, jak i opinii publicznej oraz wszystkich organów
Wszystkie zapisy
lub

Zgodnie z zasadami
,

oraz
rzetelne, terminowe oraz zgodne z wymaganiami systemowymi. Nakaz ujawnienia zgodnych
).
F 2.
i

spraw firmy,

które
firmy, produktów,

jego
rozwoju oraz informacje zawarte w sprawozdaniach

procedur

zatrudnienia w firmie.
F 3. Ochrona
Internetu i sieci

ej, do

globalnej, elektronicznej wymiany
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informacji oraz dialogu, elektroniczne zawieranie transakcji handlowych ,
i naszej firmy. Zalety komunikacji elektronicznej
sfery prywatnej oraz wycieku
danych. Skuteczna ochrona
elementem sk
kierownictwa firmy. Zadanie ochrony przed tego typu
y jednak
as.
,

Dane

jest to
Gromadzenie danych osobowych, jak i ich

techniczne zabezpieczenie
asady korzystania z tych
danych mus
lub
gwarantowane.

G.

przejrzyste, a prawa tej osoby do inf
zaprzestania przetwarzania tych danych

rodowiska

higiena pracy

G 1.
naturalnego jest dla naszej firmy
zapewnia

prawem oraz przewiduje

.
standardy w tej dziedzinie.

zakresie.
G
N

i higiena pracy
przed wypadkami w miejscu pracy zapewnia poczucie
. Dotyczy to nie tylko planowania
technicznego poszczególnych stanowisk
,
i indywidualnego zachowania podczas pracy.

zawracania uwagi na przestrzeganie
w miejscu pracy.
H. Skargi i wnioski
swoj
lub
(Whistleblower System) na stronie internetowej Pfleiderer
pod adresem https://www.bkms-system.com/pfleiderer
na
Biznesowej lub innych przepisów, w tym
. Kierownik ds. Compliance
musi prze
W przypadku naruszenia zasad
Compliance)
dochodzenie karne.
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(Compliance).
podejrzenie naruszenia Zasad Prowadzenia
czy opartych na nich
ch wytycznych
po

I.
i audyt
Kierownictwo naszej firmy wspiera aktywnie rozpowszechnienie Zasad Prowadzenia
i dba
ich
Zasadami
zgodnie z przewidzianymi w poszczególnych regionach procedurami
i wymogami ustawowymi.
ds. kontroli
w intranecie grupy Pfleiderer.
(Compliance)

lub
w
które
dokumencie.
J. Polityka Zero tolerancji oraz

Compliance)
,

sankcje

z przepisami prawa
zasada Zero tolerancji . W
z przepisami prawa
przez przepisy prawa z konsekwencjami dyscyplinarnymi, w
naruszenia, od nieformalnego upomnienia po zawieszenie czy zwolnienie w trybie
natychmiastowym.
Komitet Compliance dokonuje oceny oraz wydaje zalecenia
na
. Ostateczna decyzja jest podejmowana
przez kierownictwo i D
Kadr. Procedura
P
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Neumarkt, luty 2021

___________________

___________________

dr Boris Gorella (CEO)

dr Frank Herrmann (COO)

___________________

___________________

dr Mani Herold (CFO)
Dyrektor ds. Compliance)

Stefan Zinn (CCO)

-

:
Procedura

ji.
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