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5WPROWADZENIE

Ci, którzy pracują w Daimlerze1 lub współpracują z nami w charakterze 
partnerów biznesowych, doskonale wiedzą, że zawsze staramy się być 
najlepsi. Chcemy rozwijać zaawansowane technologie, budować 
niezwykłe pojazdy i oferować inteligentne rozwiązania w zakresie 
mobilności. Pragniemy również wzorcowo realizować nasze 
zobowiązania w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu. 
Jako członek założyciel inicjatywy ONZ Global Compact2 jesteśmy 
zaangażowani w działania na rzecz przestrzegania praw człowieka, 
poszanowania praw pracowników i ich przedstawicieli, ochrony 
środowiska, tworzenia warunków do uczciwej konkurencji oraz 
przeciwdziałania korupcji.

Nasze zaangażowanie na rzecz doskonałości dotyczy również sposobu, 
w jaki traktujemy naszych pracowników, a także naszych relacji 
z klientami i partnerami.

W działalności opieramy się na czterech podstawowych wartościach 
naszej firmy: szacunku, pasji, dyscyplinie i uczciwości. Okazujemy 
szacunek naszym pracownikom, klientom i partnerom biznesowym. 
Nasza pasja stanowi podstawę naszego sukcesu, ponieważ dzięki niej 
dajemy z siebie wszystko każdego dnia. Dyscyplina oznacza dla nas 
podejmowanie wyzwań i osiąganie założonych celów przy jednoczesnym 
uwzględnieniu różnych interesów. Nasza uczciwość sprawia, że 
odnosimy sukcesy w dłuższej perspektywie i przyczyniamy się do 
budowania dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Uczciwość 
w działaniu ma ogromne znaczenie, szczególnie w czasach pełnych 
wyzwań.

Standardy Partnerów Biznesowych określają nasze zobowiązania 
i oczekiwania wobec partnerów biznesowych. Przestrzeganie 
standardów stanowi podstawowy warunek udanej współpracy.

1  Termin „Daimler” dotyczy spółki Daimler AG i podmiotów zależnych należących do 
grupy Daimler.

2  Oznaczone kolorem pojęcia zostały wyjaśnione w glosariuszu.

Wprowadzenie01



Nasze rozumienie uczciwości i zasad korporacyjnych

Uczciwość odgrywa kluczową rolę w firmie Daimler i kształtuje 
sposób, w jaki postrzegamy samych siebie. Musimy również działać 
odpowiedzialnie w sytuacjach, w których nie istnieją jasno 
sprecyzowane zasady lub mogą być one interpretowane na różne 
sposoby.

Uczciwość oznacza w Daimlerze postępowanie w sposób właściwy, 
pozostający w zgodzie z naszymi wartościami. Innymi słowy, 
przestrzegamy zasad wewnętrznych i zewnętrznych, działamy zgodnie 
z naszymi wartościami korporacyjnymi i podążamy za wskazaniami 
naszego kompasu wewnętrznego. W tym kontekście kierujemy się 
naszymi pięcioma zasadami korporacyjnymi, które powinny być 
również punktem odniesienia dla naszych partnerów biznesowych.

02 Do czego dążymy: 
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Nasze zasady 
korporacyjne

Jesteśmy profesjonalistami zaangażowanymi w sprawy ludzi 
oraz środowiska naturalnego

Produkujemy fascynujące samochody i oferujemy innowacyjne usługi 
w zakresie mobilności, co pozwala nam osiągnąć sukces i rentowność. 
Bardzo ważną kwestią jest dla nas również zrównoważone podejście 
do środowiska naturalnego, dlatego chronimy je i odpowiedzialnie 
korzystamy z naszych zasobów. Dążymy do osiągnięcia równowagi 
pomiędzy rentownością prowadzonej działalności, ochroną środowiska 
naturalnego a potrzebami i prawami ludzi.

Działamy odpowiedzialnie i przestrzegamy zasad

W firmie Daimler bierzemy odpowiedzialność za podejmowane działania 
i decyzje oraz przestrzegamy obowiązujących zasad. Oznacza to, 
że stosujemy się do przepisów prawa, a także wewnętrznych 
i zewnętrznych zasad, umów z przedstawicielami pracowników, 
dobrowolnych zobowiązań i Standardów Partnerów Biznesowych.

Otwarcie mówimy o problemach i jesteśmy przejrzyści

Podstawą naszych działań i zachowań, zarówno w relacjach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, są uczciwość, otwartość 
i przejrzystość. Dzięki temu możemy budować zaufanie.

Uczciwość i szacunek stanowią podstawę naszej  
współpracy

W firmie Daimler traktujemy się nawzajem uczciwie i z szacunkiem. 
Szczególnie ważne są dla nas tworzenie atmosfery współpracy oraz 
budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
Dotyczy to zarówno naszych pracowników, naszych klientów, 
wszystkich partnerów biznesowych, jak i wszelkich innych podmiotów.

Praktykujemy różnorodność

Nasza siła tkwi w różnicach między pracownikami, które są kluczowym 
czynnikiem naszego sukcesu. Fundamentem naszej kultury 
korporacyjnej są szacunek, tolerancja oraz poczucie przynależności 
do zespołu.
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Zasady współpracy 
Wybór partnerów biznesowych  

Firma Daimler oczekuje od swoich partnerów biznesowych, takich jak 
dostawcy i pośrednicy handlowi, przestrzegania przepisów prawa oraz 
postanowień Standardów Partnerów Biznesowych. Z naszego punktu 
widzenia istotne jest, aby nie tylko nasze postępowanie, ale również 
postępowanie naszych partnerów było zgodne z tymi standardami.

Dlatego też przed zawarciem jakichkolwiek umów z nowymi partnerami 
biznesowymi poddajemy ich – w zakresie dozwolonym przez prawo – 
kontroli, stosując przejrzystą procedurę weryfikacji uczciwości. 
Również po zawarciu umowy nasi partnerzy są zobowiązani do 
przestrzegania wymogów prawnych. Wszelkie zmiany w relacjach 
z partnerem biznesowym, zmiany dotyczące samego partnera 
biznesowego (na przykład zmiany modelu biznesowego, obszaru 
sprzedaży lub właściciela) lub przyjętej przez niego struktury 
zarządzania skutkują koniecznością aktualizacji lub przeprowadzenia 
nowej procedury weryfikacji uczciwości.  

Wszelkie wątpliwości dotyczące uczciwości lub potencjalnych naruszeń 
prawa i/lub Standardów Partnerów Biznesowych będą badane wspólnie 
z partnerem biznesowym. W przypadku braku możliwości ich 
rozwiązania będziemy zmuszeni podjąć działania prawne, które mogą się 
wiązać z zakończeniem współpracy.

Jednym z obowiązków naszych partnerów biznesowych jest zapoznanie 
własnych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
treścią Standardów Partnerów Biznesowych i związanymi z nimi 
wymogami. Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy także 
przekazania tych zasad ich dostawcom i zapewnienia, że będą się oni 
do nich stosować.

Jak współpracujemy:
nasze wytyczne dotyczące 
postępowania

03
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Różnorodność i równe szanse

W firmie Daimler doceniamy różnice pomiędzy naszymi pracownikami. 
Ich różnorodność jest siłą napędową rozwoju i innowacyjności naszej 
firmy, a także źródłem nowych pomysłów. Z tego właśnie względu 
różnorodność i inkluzywność stanowią część naszej strategii 
korporacyjnej, która zakłada promowanie i wykorzystanie 
różnorodności i indywidualności. Ze względu na fakt, że jesteśmy firmą 
o zasięgu globalnym, takie podejście jest kluczowe dla naszego 
sukcesu.

Założenia te realizujemy poprzez budowanie kultury wzajemnego 
szacunku i uznania. Wszelkie formy dyskryminacji, molestowania lub 
mobbingu są sprzeczne z naszymi podstawowymi wartościami i nie ma 
na nie miejsca w firmie Daimler. 

Również od naszych partnerów oczekujemy poszanowania różnorodności 
i równych szans w zatrudnieniu oraz nie dopuszczamy stosowania przez 
nich jakichkolwiek form dyskryminacji lub mobbingu. Jakakolwiek 
dyskryminacja drugiej osoby ze względu na jej rasę, pochodzenie lub 
narodowość, religię lub ideologię, działalność polityczną lub związkową, 
płeć, tożsamość płciową lub orientację seksualną, wiek, 
niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, stan zdrowia lub ciążę – jest 
dla nas niedopuszczalna.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Firma Daimler dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników 
w miejscu pracy w zakresie co najmniej zgodnym z obowiązującymi 
przepisami prawa krajowego. W naszym podejściu do 
bezpieczeństwa i higieny pracy kluczową rolę odgrywa regularna 
profilaktyka. Wspieramy ciągły postęp w zakresie poprawy warunków 
pracy z myślą o zapobieganiu wypadkom przy pracy lub chorobom 
zawodowym. 

Również od naszych partnerów biznesowych oczekujemy spełniania 
tych standardów w miejscu pracy. Praca powinna być tak 
zorganizowana, aby wszyscy pracownicy mogli wykonywać ją 
w sposób bezpieczny i bez narażania własnego zdrowia. Dotyczy 
to zarówno bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i przestrzegania zasad 
ergonomii oraz promocji zdrowia w miejscu pracy.

Konflikt interesów

Osobiste lub indywidualne interesy finansowe nie mogą wpływać na 
decyzje biznesowe. Z tego względu w firmie Daimler unikamy sytuacji, 
w których osobiste lub prywatne interesy finansowe stoją 
w sprzeczności z interesami naszego przedsiębiorstwa lub partnerów 
biznesowych. Również od naszych partnerów biznesowych 
oczekujemy podjęcia wszelkich działań mających na celu unikanie 
konfliktu interesów.
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Bezpieczeństwo informacji i tajemnica handlowa

Informacje traktujemy również odpowiedzialnie, ponieważ są one 
jednym z naszych najważniejszych aktywów. Dlatego też 
bezpieczeństwo i ochrona informacji są niezwykle ważne dla firmy 
Daimler i naszych partnerów. 

Niezależnie od tego, czy spotykamy się z partnerami biznesowymi, czy 
uczestniczymy w prywatnych spotkaniach, dbamy o to, aby nie 
ujawniać dotyczących firmy Daimler informacji, które dałyby 
osobom nieuprawnionym spoza firmy wgląd w nasze procesy 
biznesowe. Bierzemy odpowiedzialność za sposób, w jaki 
obchodzimy się z informacjami, stosując ogólne wytyczne 
w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Tajemnice handlowe, obejmujące na przykład wynalazki, nowe 
produkty lub projekty pojazdów, umożliwiają nam utrzymanie przewagi 
nad konkurencją. Dlatego tego rodzaju informacje chronimy ze 
szczególną starannością i oczekujemy tego samego od naszych 
partnerów biznesowych. Nasi pracownicy i partnerzy handlowi są 
zobowiązani do przestrzegania prawa i wewnętrznych przepisów 
dotyczących ochrony tajemnic handlowych oraz do poszanowania 
tajemnic handlowych konkurencji, partnerów biznesowych i klientów.

Sztuczna inteligencja  

Aby w sposób zrównoważony i z korzyścią dla naszej firmy 
wykorzystać możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję (SI), 
przestrzegamy wymagających zasad. Obejmują one zasady etyczne 
dotyczące rozwoju i korzystania ze sztucznej inteligencji.  

Odpowiedzialne korzystanie: Kształtujemy i wykorzystujemy SI
w sposób odpowiedzialny. Wykorzystujemy możliwości SI 
i dostosowujemy efekty jej stosowania zgodnie z naszymi 
wartościami korporacyjnymi.

Wytłumaczalność: Dążymy do osiągnięcia wysokiego poziomu 
przejrzystości, tym samym promując zaufanie do SI. Aby to osiągnąć, 
skupiamy nasze wysiłki na tworzeniu wytłumaczalnej sztucznej 
inteligencji.

Ochrona prywatności: Szanujemy prywatność i uwzględniamy jej 
ochronę już na etapie projektowania systemów SI. Wspieramy 
technologie zwiększające ochronę prywatności.

Bezpieczeństwo i niezawodność: Starannie rozwijamy i testujemy 
nasze technologie SI, wykorzystując najnowsze osiągnięcia 
w dziedzinie nauki i technologii. Podejmujemy niezbędne środki w celu 
opracowania bezpiecznej i niezawodnej SI.

Od partnerów biznesowych, którzy opracowują i/lub wykorzystują 
systemy SI, oczekujemy przestrzegania naszych zasad dotyczących 
SI oraz zapewnienia jej odpowiedzialnego wykorzystania.



1716 JAK WSPÓŁPRACUJEMY: NASZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIAJAK WSPÓŁPRACUJEMY: NASZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

Przestrzeganie 
przepisów prawa
Bezpieczeństwo produktu i zgodność z przepisami 
technicznymi

Ponieważ pragniemy tworzyć mobilność przyszłości w sposób 
zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, jakość naszych produktów 
jest dla nas priorytetem. Zapewniamy zgodność prawną i regulacyjną 
naszych procesów i produktów przez cały cykl życia produktu. 

Tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. 
W momencie dostawy wszystkie produkty i usługi powinny spełniać 
określone w umowie kryteria jakości oraz normy w zakresie 
bezpieczeństwa czynnego i biernego, a także muszą zapewniać 
bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. My i nasi 
partnerzy biznesowi jesteśmy zobowiązani do właściwego przekazania 
użytkownikom naszych produktów informacji na temat korzystania 
z nich i możliwych zagrożeń wynikających z tego tytułu.
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W tym celu konieczne jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących 
przepisów prawa i regulacji, a także uwzględnianie możliwych 
skutków własnych działań w całym cyklu życia produktu. W razie 
niejasnych ram prawnych partnerzy biznesowi mogą zapewnić swoim 
pracownikom właściwe rozeznanie poprzez ustanowienie 
odpowiednich struktur i procedur.

W przypadku zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń związanych 
z interpretacją jakichkolwiek przepisów lub regulacji oczekujemy od 
partnera biznesowego ich bezpośredniego i otwartego omówienia
 z naszą firmą.
 
Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy również 
natychmiastowego powiadomienia nas o faktach uzasadniających 
podejrzenie naruszenia wymogów prawnych lub przepisów w obszarze 
zgodności regulacyjnej, emisji oraz bezpieczeństwa produktu, które 
mogą skutkować konsekwencjami dla firmy Daimler.

Przepisy podatkowe i celne

Firma Daimler ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących 
przepisów prawnych dotyczących importu i eksportu towarów, 
usług i informacji, jak również wszystkich lokalnie obowiązujących 
przepisów podatkowych. Stosowania się do tych przepisów wymagamy 
także od naszych partnerów biznesowych.

Prawo ochrony konkurencji  

Sprawnie funkcjonująca i wolna konkurencja to jeden 
z fundamentalnych filarów naszego systemu społeczno 
-gospodarczego. Jest katalizatorem wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia oraz zapewnia, że jako konsumenci możemy kupować 
nowoczesne produkty w rozsądnych cenach. Firma Daimler i jej 
partnerzy szanują uczciwą konkurencję. Przestrzeganie przepisów 
prawa, które chronią i wspierają konkurencję, jest podstawą zaufania 
do partnerstwa i współpracy z naszą firmą. Nasi partnerzy biznesowi 
są zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony 
konkurencji i obowiązuje ich zakaz wspierania działań skierowanych 
przeciwko wolnej konkurencji.

Przepisy prawne dotyczące handlu zagranicznego

W przypadku przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym, jakim jest Daimler, 
oraz wszystkich firm, które z nami współpracują, ścisłe przestrzeganie 
przepisów prawa handlu zagranicznego ma kluczowe znaczenie. 
Obowiązek przestrzegania tych przepisów i regulacji dotyczy eksportu 
dóbr materialnych i niematerialnych oraz usług.

Zasadnicze ograniczenia dotyczą towarów wojskowych i produktów 
cywilnych, które mogą być wykorzystywane również do celów 
wojskowych. Ponadto niektóre towary i kraje objęte są szczególnymi 
ograniczeniami, takimi jak embargo na broń lub towary luksusowe.
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Sankcje gospodarcze i pranie pieniędzy

Firma Daimler i jej partnerzy przestrzegają przepisów obowiązujących 
systemów sankcji  gospodarczych i postępują zgodnie z ustawowymi 
regulacjami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania 
finansowania terroryzmu.  

Naruszenie sankcji oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy może skutkować karą grzywny, karą pozbawienia wolności, 
utratą reputacji, zamrożeniem aktywów lub umieszczeniem 
przedsiębiorstwa na liście przedsiębiorstw objętych sankcjami.  

Firma Daimler oczekuje, że jej partnerzy biznesowi wprowadzą 
właściwe procedury zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia 
zgodności z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Ochrona własności intelektualnej

Firma Daimler i jej partnerzy przestrzegają wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. W celu 
uniknięcia naruszeń jakichkolwiek praw własności upewniamy się, 
że jesteśmy w posiadaniu wszelkich wymaganych praw użytkowania 
i licencji. Własność intelektualna obejmuje zarejestrowane prawa 
własności intelektualnej (takie jak patenty, znaki towarowe i wzory), 
domeny oraz prawa autorskie. Ochronie własności intelektualnej służy 
również przestrzeganie wymogów w zakresie uczciwości.

Przepisy dotyczące insider trading oraz raporty bieżące

Współpraca między firmą Daimler a jej partnerami może być źródłem 
ważnych informacji z punktu widzenia rynku kapitałowego. 
W przypadku gdy tego rodzaju informacje mogłyby wpłynąć na cenę 
rynkową papierów wartościowych emitowanych przez firmę Daimler lub 
jej partnera (na przykład akcji firmy Daimler lub udziałów partnera), 
zabrania się ich udostępniania bez uprzedniej zgody lub ich 
wykorzystywania do przeprowadzenia transakcji papierami 
wartościowymi. Powyższy zakaz obowiązuje do chwili podania danej 
informacji do wiadomości publicznej w trybie przewidzianym prawem 
(raport bieżący).

Zapobieganie korupcji

W firmie Daimler doskonale rozumiemy, jaki rodzaj działalności 
gospodarczej chcemy prowadzić, a jakiego nie. Nie dajemy ani nie 
przyjmujemy łapówek. Imponujemy naszym partnerom biznesowym  
i klientom produktami i usługami, a nie poprzez wywieranie 
niewłaściwego wpływu. Przy podejmowaniu decyzji kierujemy się 
obiektywnymi i możliwymi do zweryfikowania przesłankami oraz nie 
dopuszczamy do sytuacji mogących stwarzać wrażenie, 
że pozwalamy wywierać na siebie nieodpowiedni wpływ. Firma 
Daimler nie toleruje żadnych zachowań korupcyjnych i podejmuje 
działania przeciwko tego rodzaju praktykom. Tego samego oczekujemy 
od naszych partnerów biznesowych i ich pracowników.
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Przetwarzanie danych

Rewolucja cyfrowa tworzy nowe procesy pracy, obszary biznesowe 
i koncepcje mobilności. Firma Daimler opowiada się za 
zrównoważonymi modelami biznesowymi opartymi na danych. 
Budujemy zaufanie wśród naszych pracowników, partnerów 
biznesowych i klientów poprzez respektowanie ochrony danych jako 
prawa osobistego.  

Dlatego też przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie 
w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, przepisy, nasze 
własne zasady (Wizja przetwarzania danych) oraz przez osoby, których 
dane dotyczą. Zasady naszej Wizji przetwarzania danych wykraczają poza 
samą ochronę danych. Opisują one odpowiedzialne i zgodne z prawem 
postępowanie z danymi jako całością, w tym również w odniesieniu 
do danych niebędących danymi osobowymi. 

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy przestrzegania 
obowiązujących praw i przepisów w zakresie ochrony i bezpieczeństwa 
danych. Jest dla nas ważne, aby nasz partner obchodził się z danymi 
z zachowaniem takich samych kryteriów przejrzystości 
i odpowiedzialności, jakie przyjęliśmy w przypadku naszej firmy.

Zrównoważony rozwój 
i odpowiedzialność 
społeczna
Poszanowanie praw człowieka

Firma Daimler zobowiązała się do przestrzegania powszechnie 
uznanych praw człowieka, zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi 
biznesu i praw człowieka. Szczególną wagę przywiązujemy do praw 
zawartych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka oraz do 
podstawowych standardów pracy określonych przez Międzynarodową 
Organizację Pracy (MOP). 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że nie tylko my, ale 
również nasi partnerzy biznesowi – zwłaszcza dostawcy i ich 
podwykonawcy – przestrzegają poniższych zasad.

Przestrzeganie praw człowieka
Firma Daimler i jej partnerzy respektują i wspierają ochronę 
powszechnie uznanych praw człowieka. Jednocześnie zobowiązują się 
do zapobiegania naruszeniom praw człowieka przez organizacje, 
z którymi Daimler i jej partnerzy prowadzą interesy, jak również przez 
innych partnerów biznesowych i dostawców. Dotyczy to 
w szczególności sytuacji kryzysowych i obejmuje inne kwestie 
związane z prawami człowieka, takie jak ochrona środowiska, 
cyfryzacja i walka z korupcją. Naszych partnerów zaangażowanych 
w transakcje handlowe w obszarach prowadzenia działalności 
obligujemy do zapewnienia, że sami nie dopuszczają się naruszeń 
żadnych praw człowieka. Dodatkowo ich obowiązkiem jest unikanie 
jakiegokolwiek angażowania się w łamanie praw człowieka.
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Swobodny wybór zatrudnienia 
Firma Daimler i jej partnerzy odrzucają wszelkie formy współczesnego 
niewolnictwa. Zapewniamy, że praca przymusowa lub obowiązkowa nie 
są praktykowane w żadnej formie i że żaden z naszych partnerów 
biznesowych nie czerpie zysków ze współczesnego niewolnictwa. 
Wszystkim pracownikom należy zapewnić swobodę rozwiązania stosunku 
pracy przy zachowaniu rozsądnego okresu wypowiedzenia.

Brak zgody na pracę dzieci 
Firma Daimler i jej partnerzy popierają całkowite zniesienie pracy 
dzieci. Hamowanie rozwoju dziecka jest niedopuszczalne. Należy dbać 
o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, które powinny być chronione za 
pomocą odpowiednich środków.

Wolność stowarzyszania się
Firma Daimler i jej partnerzy zapewniają swoim pracownikom 
możliwość otwartej dyskusji z kierownictwem na tematy dotyczące 
warunków pracy, bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami takiej 
dyskusji. Szanujemy prawo pracowników do zrzeszania się w grupy, 
wstępowania do związków zawodowych, a także prawo do powoływania 
komitetów przedstawicielskich i bycia wybieranymi na ich członków.

Uczciwość w sferze płac, czasu pracy i świadczeń socjalnych 
Firma Daimler i jej partnerzy wypłacają wynagrodzenia i zapewniają 
świadczenia socjalne zgodnie z podstawowymi zasadami dotyczącymi 
ustalanych w drodze układu zbiorowego płac minimalnych, 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi nadgodzin oraz 
określonymi przez prawo wymogami w zakresie świadczeń 
socjalnych. Od naszych partnerów biznesowych oczekuje się również, 
aby czas pracy był co najmniej zgodny z obowiązującym prawem, 
standardami branżowymi lub podstawowymi standardami pracy 
określonymi przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).  

Ochrona obrońców praw człowieka 
Firma Daimler i jej partnerzy mają świadomość istotnej roli, jaką 
obrońcy praw człowieka odgrywają w zapewnieniu przestrzegania 
i promowaniu praw człowieka. Dokładamy wszelkich starań, aby 
zapewnić im ochronę, i odrzucamy wszelkie formy zastraszania, 
zniesławiania i kryminalizacji obrońców praw człowieka.

Ochrona środowiska

Jednym z naszych najważniejszych celów korporacyjnych związanych 
z ochroną środowiska jest osiągnięcie neutralności węglowej.

Cel ten został uwzględniony w naszej zrównoważonej strategii 
biznesowej. Naszą ambicją jest, aby nasza nowa flota pojazdów była 
neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2039 r. Natomiast 
począwszy od 2022 r. chcemy zapewnić neutralność pod względem 
emisji CO2 produkcji realizowanej w naszych fabrykach samochodów 
osobowych i użytkowych Mercedes-Benz na całym świecie oraz 
w zakładach Daimler Trucks & Buses w Europie. Ambicją Daimler 
Mobility AG jest całkowite zneutralizowanie śladu węglowego 
związanego z działalnością prowadzoną we wszystkich lokalizacjach, 
z uwzględnieniem siedziby firmy do końca 2022 r.

W ten sposób, jako całe przedsiębiorstwo, przyczyniamy się do 
realizacji celów klimatycznych Porozumienia paryskiego.

Produkty przyjazne środowisku 
W celu ograniczenia wpływu naszych produktów na środowisko na 
każdym etapie samochodowego łańcucha wartości – od projektu, 
poprzez pozyskiwanie zasobów i produkcję, aż po fazę eksploatacji 
i utylizacji pojazdów – uwzględniamy zintegrowaną ochronę klimatu. 
Dla naszych partnerów biznesowych oznacza to, że wszystkie produkty 
wytwarzane w całym łańcuchu dostaw muszą spełniać normy 
środowiskowe obowiązujące w danym segmencie rynku. 
Za wymóg obowiązujący naszych partnerów biznesowych uznaliśmy 
również konieczność zidentyfikowania wszelkich chemikaliów i innych 
substancji, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku uwolnienia 
do środowiska. Prowadzone działania obejmują także ustanowienie 
systemu zarządzania materiałami niebezpiecznymi, określającego 
odpowiednie procedury, dzięki którym substancje te mogą być 
bezpiecznie obsługiwane, transportowane, przechowywane, 
poddawane recyklingowi, ponownie wykorzystywane i utylizowane.
 
Produkcja przyjazna środowisku 
Zapewniamy optymalny poziom ochrony środowiska na każdym etapie 
produkcji. Podejmujemy aktywne działania mające na celu zapobieganie 
wypadkom, które mogłyby szkodzić środowisku, oraz minimalizowanie 
ich skutków. Szczególny nacisk kładziemy na stosowanie i dalszy rozwój 
technologii, które przyczyniają się do oszczędzania oraz redukcji zużycia 
energii i wody, a także ograniczenia ilości produkowanych odpadów. 
Mając powyższe na względzie, od naszych partnerów wymagamy 
stosowania strategii i środków mających na celu redukcję emisji oraz 
umożliwienie recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów.
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Przestrzeganie Standardów 
Partnerów Biznesowych  04

Zakres

W firmie Daimler bezwzględnie przestrzegamy zasad etycznych, które 
są dla nas drogowskazem wyznaczającym kierunek naszych działań. 
Żadna transakcja biznesowa nie może nigdy usprawiedliwiać narażania 
naszej firmy na utratę reputacji. Tego samego oczekujemy od naszych 
partnerów, którzy są zobowiązani upowszechnić te standardy wśród 
swoich pracowników. Spodziewamy się również, że nasi dostawcy 
będą propagować nasze zasady wśród swoich dostawców, aktywnie 
zachęcając do ich przestrzegania.

Podmioty, które nie przestrzegają naszych Standardów Partnerów 
Biznesowych, nie mogą być naszymi partnerami.

Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów

Wszelkie naruszenia przepisów prawa, zasad postępowania i innych 
regulacji muszą być szybko wykrywane, aby zapobiec szkodom dla 
firmy Daimler i jej partnerów biznesowych oraz zapewnić uczciwe 
wzajemne traktowanie. Jeżeli istnieją konkretne przesłanki wskazujące 
na niewłaściwe postępowanie pracowników firmy Daimler lub 
pracowników partnera biznesowego współpracujących z firmą Daimler, 
nie wahajmy się poruszyć takiego problemu. 

Narzędziem wykorzystywanym w sprawach związanych 
z niewłaściwym postępowaniem dotyczącym naruszenia zasad lub 
przepisów ze strony pracowników firmy Daimler jest system 
zgłaszania nieprawidłowości BPO (Business Practices Office). 
BPO jest punktem kontaktu dla wszystkich pracowników firmy 
Daimler, jej partnerów biznesowych i osób trzecich, którzy chcą 
zgłosić naruszenie zasad lub przepisów stanowiące poważne 
zagrożenie dla firmy i jej pracowników. Do grupy wysokiego ryzyka 
zalicza się takie przestępstwa, jak korupcja, naruszenia prawa 
ochrony konkurencji, pranie pieniędzy, jak również naruszenia 
specyfikacji technicznych lub naruszenia przepisów w zakresie 
ochrony środowiska.
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W Niemczech istnieje również możliwość zwrócenia się do zewnętrznego 
neutralnego pośrednika. Neutralny pośrednik jest niezależnym, 
powołanym przez firmę Daimler prawnikiem, który otrzymuje informacje 
o naruszeniach przepisów i na życzenie zgłaszającego przekazuje je 
w formie anonimowej do BPO. Neutralny pośrednik jest zobowiązany 
do zachowania tajemnicy adwokackiej wobec przedsiębiorstwa.

W USA, Brazylii, Japonii i Republice Południowej Afryki dostępne są 
bezpłatne infolinie.

W każdym przypadku można skontaktować się z BPO pod adresem 
bpo@daimler.com.

Aktualne dane kontaktowe BPO i neutralnego pośrednika znajdują się na 
naszej stronie internetowej daimler.com/company/compliance/bpo.

Pomoc i wsparcie

Poza niniejszymi Standardami Partnerów Biznesowych udostępniamy 
naszym partnerom biznesowym również inne źródła informacji. 

Firma Daimler przygotowała dla swoich partnerów biznesowych moduł 
internetowy (Compliance Awareness Module) zawierający treści 
związane ze Standardami Partnerów Biznesowych. W module 
wyjaśnione zostały między innymi zasady, którymi kieruje się firma 
Daimler w obszarze uczciwości. Jednocześnie pokazujemy naszym 
partnerom biznesowym, jak radzić sobie z ewentualnym ryzykiem 
braku zgodności i uczciwości.

–  Moduł dla partnerów handlowych i dostawców można znaleźć 
pod adresem: compliance-awareness-module.com.

–  Wszystkie istotne przepisy oraz ważne informacje dotyczące 
współpracy z firmą Daimler dla dostawców można znaleźć pod 
następującym adresem: supplier-portal.daimler.com. 

Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Daimler jest dostępny pod 
następującym adresem: daimler.com/sustainability.

Więcej informacji na temat uczciwości i zasad postępowania w firmie 
Daimler można znaleźć pod adresem: daimler.com/sustainability/
basics/integrity.

Cieszymy się perspektywą obopólnie korzystnego partnerstwa między 
naszymi firmami.
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Glosariusz05
System zgłaszania nieprawidłowości w firmie Daimler, otwarty dla 
wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i osób trzecich. 
Ma na celu przeciwdziałanie ryzyku i naruszeniom wysokiego ryzyka. 
Do grupy wysokiego ryzyka zalicza się takie przestępstwa, jak 
korupcja, naruszenia prawa ochrony konkurencji, pranie brudnych 
pieniędzy, a także naruszenia specyfikacji technicznych lub 
naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Wszystkie etapy życia produktu: projektowanie, produkcja, utylizacja 
i recykling.

Wszystkie informacje bezpośrednio lub pośrednio związane z osobą 
fizyczną, w tym na przykład imię i nazwisko, adres i wiek.

Stosowanie kategorii (takich jak pochodzenie społeczne, płeć, kolor 
skóry, religia itp.) w celu tworzenia, wyjaśniania i uzasadniania 
nierównego traktowania bez żadnego obiektywnego uzasadnienia.

Zarządzenie rządu zakazujące handlu z danym krajem.

Przekazywanie osobom ze środowisk terrorystycznych (legalnych lub 
nielegalnych) aktywów, które mogą być wykorzystane do prowadzenia 
działalności terrorystycznej.

Źródłem konfliktu interesów może być sytuacja, w której osobiste lub 
indywidualne interesy finansowe kolidują z interesami firmy Daimler lub 
jej partnerów biznesowych. W przypadku braku możliwości rozwiązania 
konfliktu interesów może zaistnieć potrzeba usunięcia danej osoby 
z danego stanowiska lub funkcji. Konflikty interesów mogą powstać, 
na przykład, w związku z upominkami, zaproszeniami, działalnością 
dodatkową lub posiadaniem udziałów w spółkach konkurencyjnych.

Nadużycie stanowiska lub pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści. 
Jednym z głównych instrumentów korupcji jest przekupstwo.

Business Practices 
Office (BPO)

Cykl życia produktu

Dane osobowe

Dyskryminacja

Embargo

Finansowanie terroryzmu

Konflikt interesów

Korupcja
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Długotrwała, nasilająca się i wyraźna wrogość, wiktymizacja lub 
dyskryminacja raniąca poszkodowaną osobę.

Obrońcy praw człowieka, znani również jako działacze na rzecz praw 
człowieka, to osoby, grupy lub organizacje promujące i chroniące 
w sposób pokojowy powszechnie uznane prawa człowieka.

Prawo własności intelektualnej do innowacyjnych produktów, 
technologii i procedur. Patent gwarantuje właścicielowi wyłączne 
prawo do decydowania, czy i w jaki sposób osoby trzecie mogą 
korzystać z chronionego wynalazku. Maksymalny okres ochrony 
patentowej wynosi 20 lat.

Standardy socjalne określone przez Międzynarodową Organizację 
Pracy (MOP) w ramach światowego systemu handlu w celu 
zapewnienia godnych warunków pracy i ochrony pracowników.

Wprowadzanie do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości 
majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł.

Komunikat podawany do publicznej wiadomości przez spółkę giełdową. 
Raport bieżący zawiera informacje poufne, tj. informacje związane 
z przedsiębiorstwem, które mogą mieć wpływ na kurs akcji 
przedsiębiorstwa na giełdzie papierów wartościowych.

Zatrudnianie, wspieranie i promowanie wszystkich pracowników na 
podstawie ich umiejętności, możliwości oraz osiąganych przez nich 
wyników, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie i inne 
cechy indywidualne.

Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz 
odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. Global Compact 
służy realizacji celów zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu gospodarki światowej, opartej na dziesięciu 
uniwersalnych zasadach dotyczących praw człowieka, standardów 

pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz celów 
zrównoważonego rozwoju.

Różnice indywidualne w obrębie grupy osób, takie jak płeć, wiek, 
pochodzenie, orientacja seksualna i inne cechy charakterystyczne.

Środki przewidziane prawem międzynarodowym lub krajowym 
stosowane wobec osób fizycznych lub prawnych (na przykład 
indywidualnych osób lub firm) oraz wobec państw, mające na celu 
ukaranie lub wywarcie presji ekonomicznej. Powszechnie przyjętym 
rodzajem sankcji jest embargo.

Nie istnieje powszechnie obowiązująca, spójna definicja sztucznej 
inteligencji (SI). Pojęcie to rozumiemy w następujący sposób: sztuczna 
inteligencja obejmuje różne metody, które próbują zautomatyzować 
umiejętności wymagające inteligencji. Obecnie szeroko rozumiany 
termin „SI” jest często używany w węższym znaczeniu, w odniesieniu 
do aktualnego postępu w dziedzinie uczenia maszynowego (ML). 
Podzbiorem uczenia maszynowego jest natomiast głębokie uczenie, 
które umożliwia wykrycie złożonych wzorów wśród bardzo dużych 
ilości danych przy użyciu (głębokich) sieci neuronowych. 

Środki mające na celu sprawdzenie, czy aktualni i potencjalni 
partnerzy biznesowi przestrzegają standardów wartości firmy Daimler 
i, na przykład, nie stosują nieuczciwych lub nielegalnych praktyk.

Cele firmy Daimler w zakresie przetwarzania danych: „Opowiadamy się 
za zrównoważonymi modelami biznesowymi opartymi na danych. 
Z tego względu skupiamy się na potrzebach naszych konsumentów 
i pracowników oraz przetwarzamy dane w sposób odpowiedzialny”. 
Wizja przetwarzania danych opiera się na siedmiu zasadach, którymi 
są potencjał biznesowy, korzyści dla konsumentów, jakość danych, 
przejrzystość, wybór, bezpieczeństwo danych i etyka danych.

Świadome, integrujące i doceniające podejście do różnorodności, 

Mobbing

Obrońca praw człowieka

Patent

Podstawowe standardy 
pracy określone przez 

Międzynarodową 
Organizację Pracy (MOP)

Pranie pieniędzy

Raport bieżący

Równe szanse

Global Compact

Różnorodność

Sankcje

Sztuczna inteligencja

Weryfikacja uczciwości

Wizja przetwarzania 
danych

Włączenie 
(inkluzywność)
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którego celem jest włączenie i traktowanie wszystkich pracowników 
w sposób równy i sprawiedliwy.

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka są zbiorem 
międzynarodowych wytycznych na rzecz zapobiegania naruszeniom 
praw człowieka w kontekście działalności gospodarczej. Dotyczą one 
również odpowiedzialności przedsiębiorstw w powyższym kontekście.

Prawa do wzoru zapewniają ochronę wyglądu (np. kształtu, koloru, 
konturów i ornamentacji) produktu, czyli każdego przedmiotu 
przemysłowego lub rękodzielniczego. Zarejestrowany wzór musi być 
nowy (nowość) i powinien się różnić pod względem ogólnego wrażenia 
od poprzednich wzorów (indywidualny charakter). W niektórych 
krajach lub jurysdykcjach spełnienie tych wymogów nie jest jednak 
weryfikowane przed zarejestrowaniem wzoru. Rejestracja daje 
właścicielowi wyłączne prawo do używania wzoru, a także uprawnia 
go do uniemożliwienia osobom trzecim używania wzoru.
Wzór może podlegać ochronie do 25 lat.

Dążenie do tworzenia wyjątkowych usług i produktów w celu 
osiągnięcia pozycji lidera rynkowego w danym sektorze.

Zasady korporacyjne to podstawowe wytyczne oparte na naszych 
wartościach korporacyjnych, które budują nasz wizerunek. Stanowią 
drogowskaz dla pracowników i partnerów biznesowych wytyczający 
kierunek w ich codziennej pracy.

Zgodność z przepisami w kontekście bezpieczeństwa produktu  
i zgodności z przepisami technicznymi oznacza zgodność z krajowymi 
i międzynarodowymi wymogami prawnymi, normami i standardami 
technicznymi, aktualnym stanem techniki i nauki oraz wytycznymi 
firmy Daimler, o ile obejmują one normy techniczne.

Znaki towarowe są znakami odróżniającymi produkty i usługi 
przedsiębiorstwa od produktów i usług innych przedsiębiorstw. Jako 
znaki towarowe mogą być zarejestrowane słowa, obrazy, dźwięki, 
trójwymiarowe kształty, kolory lub inne oznaczenia. Ochrona znaku 
towarowego może być odnawiana na czas nieokreślony.

Zarówno obecne, jak i zorientowane na przyszłość zasady działania, 
mające na celu pogodzenie wymogów rozwoju gospodarczego, 
społecznego i środowiskowego.

Wytyczne ONZ dotyczące 
biznesu i praw człowieka

Wzornictwo

Zaangażowanie na rzecz 
doskonałości

Zasady korporacyjne  
i wytyczne dotyczące 

postępowania 

Zgodność z przepisami 

Znak towarowy

Zrównoważony rozwój



Daimler należy do czołówki najprężniej działających i najlepiej 
prosperujących koncernów motoryzacyjnych na świecie. Dzięki 
jednostkom operacyjnym Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & 
Buses i Daimler Mobility, Daimler jest jednym z największych 
światowych dostawców samochodów osobowych klasy premium 
i wiodącym producentem pojazdów użytkowych. Usługi oferowane przez 
Daimler Mobility obejmują finansowanie, leasing, zarządzanie flotą, 
inwestycje gotówkowe, pośrednictwo w sprzedaży kart kredytowych 
i ubezpieczeń oraz rozwiązania w zakresie mobilności alternatywnej.

Więcej informacji na stronie: www.daimler.com.
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Daimler w skrócie: 
nasze marki i obszary działalności
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