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3WSTĘP

Zarząd firmy od lewej: Ola Källenius (Chairman of the Board of Management/Mercedes-Benz Cars), Martin 
Daum (Daimler Trucks & Buses), Renata Jungo Brüngger (Integrity and Legal Affairs), Wilfried Porth (Human 
Resources and Director of Labor Relations & Mercedes-Benz Vans), Markus Schäfer (Group Research & 
Mercedes-Benz Cars Development), Britta Seeger (Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales), Hubertus Troska 
(Greater China), Harald Wilhelm (Finance & Controlling/Daimler Mobility)

Drodzy Pracownicy, 

kiedy Carl Benz i Gottlieb Daimler zbudowali pierwsze pojazdy silnikowe ich największym rywalem 
był koń i wielu ludzi było wówczas przekonanych, że nie będzie lepszego rozwiązania. Mimo tego to 
właśnie samochód stał się najważniejszym środkiem transportu w życiu codziennym. I teraz, ponad 
135 lat później, Daimler pozostaje jednym z czołowych producentów samochodów na świecie. Kiedy 
spojrzymy w naszą przeszłość, widać, że zwyciężyliśmy nad koniem i konkurencją, ponieważ każde 
nowe pokolenie w Daimlerze sprostało wyzwaniom swoich czasów. 

A co z wyzwaniami współczesności? Nowe technologie, wymagania klientów i konkurencja 
— nasze otoczenie się zmienia. Od czasów Carla i Gottlieba wydarzyło się bardzo dużo. 
Gospodarka stała się bardziej globalna, a społeczeństwo znacznie bardziej zróżnicowane. 
W miarę jak wymagania wobec technologii rosną, nieustannie pracujemy nad naszymi 
oczekiwaniami w zakresie odpowiedzialnego postępowania.

Nasze przekonanie pozostaje takie samo: uczciwe postępowanie jest dla nas ważne. To 
podstawa naszych działań. 

W związku z tym dostosowaliśmy Kodeks Zasad firmy Daimler tak, aby był on aktualny i pasował 
do obecnych czasów. Pracownicy z różnych części świata i z różnych obszarów przedsiębiorstwa 
wnieśli swój wkład w ten proces. Niniejszy Kodeks dostarcza nam wszystkim wskazówek, jak 
działać na co dzień i w sytuacjach krytycznych oraz pomaga podejmować właściwe decyzje. 

Jesteśmy pewni, że w dłuższej perspektywie możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy spełnimy 
wymogi w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, zarówno lokalnie, jak i globalnie. W tym 
procesie ważni są wszyscy: działajmy w taki sposób, żeby Carl, Gottlieb i wszyscy inni, którzy 
pomogli określić drogę naszej firmy przez pokolenia, byli z nas dumni. Dzięki temu Daimler 
pozostanie na właściwej drodze w przyszłości. 

 Wstęp
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5WPROWADZENIE

W Daimlerze staramy się, by zawsze 
działać najlepiej, jak to możliwe.

Daimler jest członkiem założycielem 
inicjatywy ONZ - Global Compact 

i od lat angażuje się w globalną 
odpowiedzialność biznesu.

Oczekujemy, że wszyscy nasi 
pracownicy będą działać uczciwie.

Nasze wartości korporacyjne, takie 
jak szacunek, pasja, dyscyplina

 i uczciwość, stanowią podstawę 
naszej pracy.

 Ci, którzy pracują w Daimlerze1 wiedzą, że zawsze staramy się być najlepsi. Chcemy rozwijać 
zaawansowane technologie, budować niesamowite pojazdy i oferować inteligentne 
rozwiązania w zakresie mobilności. To zobowiązanie do dążenia do doskonałości2 dotyczy 
również sposobu, w jaki postępujemy ze sobą nawzajem, naszymi klientami i partnerami 
biznesowymi. Chcemy również wzorcowo realizować nasze zobowiązania w zakresie 
odpowiedzialności społecznej biznesu..

Jako członek-założyciel inicjatywy ONZ - Global Compact, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania 
praw człowieka, poszanowania praw pracowników i ich przedstawicieli, ochrony środowiska, 
umożliwienia uczciwej konkurencji i walki z korupcją.

Jedynym sposobem, w jaki firma może dać przykład na skalę światową, jest odpowiedzialna 
praca na poziomie lokalnym — w każdym salonie i w każdym biurze. Nie tolerujemy żadnego 
bezprawnego ani niewłaściwego postępowania, które jest sprzeczne z niniejszym Kodeksem 
Zasad. W związku z tym postanowienia niniejszego Kodeksu są wiążące dla wszystkich 
pracowników³ firmy Daimler AG, jak również dla pracowników spółek powiązanych Grupy Daimler.

Podstawą naszej pracy w Daimlerze są cztery wartości korporacyjne: szacunek, pasja, dyscyplina 
i uczciwość. Okazujemy szacunek naszym pracownikom, klientom i partnerom biznesowym. Nasza 
pasja pozwala nam robić to, co najlepsze każdego dnia; to podstawa naszego sukcesu. 
Dyscyplina oznacza dla nas podejmowanie wyzwań i osiąganie naszych celów z uwzględnieniem 
interesów różnych stron. Nasza uczciwość sprawia, że odnosimy sukcesy w dłuższej 
perspektywie i przyczyniamy się do budowania dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Wartości 
te stanowią podstawę wartości korporacyjnych we wszystkich spółkach Grupy Daimler.

1  Wszystkie okoliczności, w których występuje nazwa „Daimler” w niniejszym Kodeksie Zasad odnoszą się do  
Daimler AG i podmiotów zależnych Grupy Daimler.

2  Oznaczone kolorami terminy w tekście głównym są wyjaśnione w słowniku.

3  Aby ułatwić czytanie niniejszego Kodeksu, w tekście użyto wyłącznie męskich form zaimków dla osób.
Słowa „on”, „jego” i „jemu” obejmują wszystkie osoby, niezależnie od tożsamości płciowej. Pojęcie 

„pracownik” obejmuje również managerów wszystkich szczebli i członków organów zarządzających.



Uczciwość odgrywa kluczową rolę w Daimlerze i kształtuje sposób, 
w jaki postrzegamy samych siebie. Niniejszy Kodeks Zasad nie jest 
w stanie przewidzieć każdej sytuacji, w której musimy podjąć decyzję. 
Musimy również działać odpowiedzialnie w sytuacjach, w których nie ma 
jasnych zasad lub w których mogą być one interpretowane na różne 
sposoby.

Uczciwość oznacza robienie tego, co właściwe, żyjąc zgodnie z naszymi 
wartościami. Innymi słowy, stosujemy się do zasad wewnętrznych 
i zewnętrznych, działamy zgodnie z naszymi wartościami 
korporacyjnymi i słuchamy naszego kompasu wewnętrznego. 
W tym kontekście kierujemy się naszymi pięcioma zasadami 
korporacyjnymi, które powinny być wspólne 
i praktykowane przez nas 
wszystkich.

Do czego dążymy: 
Nasze rozumienie 
uczciwości i zasad 
korporacyjnych
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7DO CZEGO DĄŻYMY: NASZE ROZUMIENIE UCZCIWOŚCI I ZASAD KORPORACYJNYCH

Nasze zasady korporacyjne
 Jesteśmy profesjonalistami i jesteśmy zaangażowani w sprawy 
ludzi oraz środowiska naturalnego
Produkujemy fascynujące pojazdy i oferujemy innowacyjne usługi w zakresie mobilności, aby osiągnąć 
sukces i rentowność. Ostatecznie, perspektywy na przyszłość możemy uzyskać tylko wtedy, gdy 
odniesiemy sukces ekonomiczny. Najważniejszym atutem naszej firmy są ludzie, którzy pracują dla 
Daimlera oraz pasja, z jaką to robią. Dlatego inwestujemy w rozwój osobisty naszych pracowników.
Bardzo ważne jest dla nas również zrównoważone podejście do środowiska naturalnego. Dlatego 
chronimy je i odpowiedzialnie korzystamy z zasobów. Dążymy do osiągnięcia równowagi pomiędzy 
rentownością, ludźmi oraz środowiskiem naturalnym.

 Działamy odpowiedzialnie i przestrzegamy reguł
W Daimlerze bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i decyzje oraz przestrzegamy zasad. 
Oznacza to, że przestrzegamy prawa, jak również wewnętrznych i zewnętrznych zasad, umów 
z przedstawicielami pracowników, dobrowolnych zobowiązań i niniejszego Kodeksu Zasad. 
Podejmujemy przemyślane i mądre decyzje. Zachęcamy każdego do odzwierciedlania tych zasad 
we własnym postępowaniu.

Otwarcie adresujemy problemy i jesteśmy przejrzyści
Podstawą naszych działań i zachowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, są uczciwość, 
otwartość i przejrzystość. Dzięki temu możemy budować zaufanie. Uczymy się na doświadczeniach 
z przeszłości i podejmujemy nowe wyzwania. Zachęcamy każdego z nas do mówienia otwarcie 
i wyrażania swojej opinii, gdy coś jest nie w porządku lub coś wydaje się nie w porządku (kultura 
zabierania głosu). W tym celu tworzymy atmosferę sprzyjającą zabieraniu głosu bez obawy przed 
negatywnymi konsekwencjami. Szanujemy różnorodne opinie i zachęcamy ludzi do kwestionowania 
decyzji innych.

Uczciwość i szacunek są podstawą naszej współpracy
W Daimlerze traktujemy się nawzajem sprawiedliwie i z szacunkiem. Poczucie przynależności do 
zespołu, wzajemne zaufanie i szacunek są dla nas ważne. Dotyczy to zarówno naszych pracowników, 
jak i naszych klientów, wszystkich partnerów biznesowych i innych osób.

Praktykujemy różnorodność
W Daimlerze różnorodność nie polega jedynie na spełnianiu wymogów prawnych. Nasza siła tkwi 
w różnicach między pracownikami, które są kluczowym czynnikiem naszego sukcesu. Ich różnorodne 
umiejętności, perspektywy i doświadczenia stanowią podstawę innowacji i pomagają nam zrozumieć 
potrzeby naszych klientów na całym świecie. Nasza kultura korporacyjna charakteryzuje się 
szacunkiem, tolerancją i poczuciem przynależności do zespołu.

Podczas pracy dążymy do 
osiągnięcia równowagi pomiędzy 

rentownością, ludźmi oraz 
środowiskiem naturalnym.

Przestrzegamy prawa i zasad oraz 
bierzemy za siebie 
odpowiedzialność.

Uczciwość, otwartość 
i przejrzystość są podstawą 

naszego postępowania.

Nasza współpraca opiera się na 
zaufaniu, uczciwości i szacunku

Różnorodność naszych 
pracowników jest jedną 

z naszych mocnych stron.



Jak pracujemy:
Nasze wytyczne 
dotyczące 
postępowania
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9JAK PRACUJEMY: NASZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

Świadome wykorzystywanie 
różnorodności i indywidualności 

jest częścią naszej strategii 
korporacyjnej.

Nie tolerujemy dyskryminacji 
— naszym celem jest dążenie do 

zapewnienia każdemu
 równych szans.

Tworzymy kulturę tolerancji 
— w naszej firmie nie ma miejsca 

na nękanie/zastraszanie ludzi.

Zasady współpracy 
Różnorodność i równe szanse 
W Daimlerze doceniamy różnice między naszymi pracownikami. Dlatego też różnorodność
i integracja są częścią naszej strategii korporacyjnej, która odnosi się do rozważnego 
korzystania z zalet różnorodności oraz indywidualności. Ze względu na fakt, że jesteśmy 
firmą globalną, takie podejście jest kluczowe dla naszego sukcesu.

Zgodnie z naszymi zasadami korporacyjnymi traktujemy siebie nawzajem otwarcie, 
w atmosferze wzajemnego szacunku, tolerancji i uczciwości. Nasz cel to zapewnienie równych 
szans dla wszystkich. Żadna forma dyskryminacji nie jest tolerowana. Nie dyskryminujemy nikogo 
ze względu na:
– płeć, rasę, pochodzenie, narodowość,
– religię lub ideologię,
– przynależność polityczną, społeczną lub związkową,
– tożsamość płciową lub orientację seksualną,
– niepełnosprawność fizyczną i/lub umysłową
– ani wiek.

W Daimlerze szanujemy indywidualne prawa naszych pracowników. Tworzymy kulturę tolerancji, 
w której możemy wyrażać siebie, aby w pełni wykorzystać swój potencjał w pracy. Każda forma 
dyskryminacji, molestowania lub zastraszania/nękania jest sprzeczna z tym, kim jesteśmy.
W Daimlerze nie ma miejsca na takie postępowanie. Naszym wspólnym obowiązkiem jest 
stworzenie sprawiedliwego, tolerancyjnego, pełnego szacunku i przyjaznego środowiska pracy.



10 JAK PRACUJEMY: NASZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

Zdrowie i bezpieczeństwo
Zdrowie, bezpieczeństwo 
i dobre samopoczucie naszych 
pracowników w Daimlerze mają 
najwyższy priorytet.
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Reprezentowanie Daimlera
Odpowiedzialne obchodzenie się z informacjami korporacyjnymi jest obowiązkiem każdego 
z nas. W związku z tym Daimler realizuje politykę mającą na celu zapewnienie skoordynowanej 
i jednolitej reprezentacji Daimlera (One Voice Policy).

W związku z tym zewnętrzne publikacje i oświadczenia we wszystkich formach mediów (online, 
drukowanych, telewizyjnych, radiowych i społecznościowych), a także podczas wystąpień, 
wykładów, wywiadów i dyskusji panelowych mają być koordynowane z działem Corporate 
Communications.

Pracownicy Daimler mają prawo do wolności wyrażania swoich poglądów. Kiedy wyrażamy nasze 
opinie publicznie, na imprezach, publicznych forach internetowych lub w sieciach 
społecznościowych, w których możemy być rozpoznani jako pracownicy Daimlera, zawsze 
podkreślamy, że nasze osobiste poglądy są naszymi poglądami pozostającymi wyłącznie 
w sferze osobistej.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Jednym z kluczowych priorytetów Daimlera jest zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 
pracowników. Tworzymy środowisko pracy, w którym każdy może wykonywać swoje zadania 
najlepiej jak potrafi, jednocześnie zachowując pełne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Wysokie standardy techniczne i bezpieczeństwa pracy mają kluczowe znaczenie dla naszej 
działalności. Ich celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. 
Ufamy, że nasi pracownicy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby osiągnąć ten cel.

Daimler przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i stosuje wymagane 
wyposażenia zabezpieczające. Bierzemy na siebie indywidualną odpowiedzialność za 
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i zgłaszamy wszelkie potencjalne zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa. Nie pracujemy pod wpływem alkoholu i narkotyków, jeśli w ten sposób 
możemy narazić nasze własne bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo i dobre samopoczucie innych 
osób. 

Daimler oferuje dostosowane do specyfiki danego kraju programy promujące zdrowie i mające 
na celu profilaktykę. Firma liczy na aktywny udział pracowników w takich programach. 
Programy te obejmują następujące obszary:
– bezpieczeństwo i medycyna pracy,
– promocja zdrowia w miejscu pracy,
– ergonomia,
– reintegracja,
– doradztwo socjalne.

Koordynujemy publikacje 
zewnętrzne z działem 

komunikacji.

 
Kiedy wypowiadamy się 

publicznie, zapewniamy, że nasze 
osobiste poglądy pozostają 

w sferze osobistej.

Bezpieczne warunki pracy są 
jednym z naszych głównych 

priorytetów.

Chcemy zapobiegać wypadkom 
przy pracy i chorobom 

zawodowym.

Wszyscy ponosimy 
odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo w miejscu 
pracy.

Daimler oferuje swoim 
pracownikom programy 

profilaktyki, aby lepiej dbać 
o ich zdrowie.

JAK PRACUJEMY: NASZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
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Równowaga między pracą 
a życiem prywatnym
Daimler tworzy warunki 
sprzyjające równowadze między 
życiem zawodowym 
a prywatnym.

JAK PRACUJEMY: NASZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
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Firma Daimler tworzy warunki 
sprzyjające równowadze między 

życiem zawodowym 
a prywatnym.

Dokładnie rozważamy, jak nasze 
interesy osobiste mają się do 

interesów firmy.

Jeśli pojawią się konflikty 
interesów, informujemy o nich.

 

Angażujemy się 
w konstruktywną współpracę 

z przedstawicielami pracowników.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym
Nasza kultura pracy opiera się na zaufaniu i szacunku. Daimler tworzy ogólne warunki, które 
wspierają naszych pracowników w ich osobistej sytuacji życiowej, a także pomagają im dać 
z siebie wszystko i pozostać produktywnymi. W ten sposób wszyscy nasi pracownicy mogą w jak 
największym stopniu przyczynić się do naszego sukcesu. W tym celu oferujemy, na podstawie 
przepisów firmowych, różne opcje i programy dla poszczególnych krajów, mające na celu 
zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Konflikt interesów
Daimler szanuje interesy osobiste i życie prywatne swoich pracowników. Każdy pracownik musi 
zapewnić, że osobiste i prywatne interesy finansowe nie mają wpływu na decyzje biznesowe.

Dlatego też unikamy sytuacji, w których osobiste lub prywatne interesy finansowe stoją 
w sprzeczności z interesami naszej firmy lub partnerów biznesowych. W przypadku 
wystąpienia takich konfliktów interesów ujawniamy je i przy pomocy odpowiedniego managera 
szukamy rozwiązania, które nie zaszkodzi interesom Grupy Daimler.

Konflikty interesów mogą powstać, na przykład, jeśli pracownicy napotkają którąkolwiek 
z poniższych sytuacji:
– przyjmowanie, oferowanie lub przekazywanie prezentów lub zaproszeń,
– są członkami organów zarządzających w innych podmiotach,
– prowadzenie działalności dodatkowej,
– inwestowanie w firmy konkurencyjne.

Praca z przedstawicielami pracowników 
Jesteśmy zaangażowani w naszą odpowiedzialność społeczną. Współdziałamy ze wszystkimi 
pracownikami, przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi w duchu szacunku 
i zaufania. Dążymy do osiągnięcia sprawiedliwej równowagi pomiędzy interesami 
gospodarczymi firmy a interesami pracowników. Nawet w przypadku konfliktu, wspólnym celem 
będzie stworzenie i zachowanie solidnych podstaw konstruktywnej współpracy.

JAK PRACUJEMY: NASZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA



14

Wykorzystanie zasobów 
Korzystamy z zasobów mądrze i w zrównoważony sposób. Postępujemy w ten sposób ze 
względu na naszą odpowiedzialność społeczną i środowiskową, z szacunku dla naszych 
akcjonariuszy i jako zobowiązanie wobec nich, a także dlatego, że praca w firmie działającej 
w sposób zrównoważony leży w naszym własnym interesie.

Co do zasady własność intelektualną, aktywa i inne zasoby firmy wykorzystujemy wyłącznie do 
celów służbowych. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przepisy firmowe zezwalają na osobiste 
wykorzystanie zasobów firmy. Marnotrawstwo w korzystaniu z zasobów zmniejsza majątek 
firmy, a także może zaszkodzić jej reputacji. Dlatego musimy dbać o to, by korzystać 
z zasobów w sposób odpowiedzialny i oszczędny. Zachęcajmy też do tego innych.

Informacje traktujemy również odpowiedzialnie, ponieważ są one jednym z naszych 
najważniejszych aktywów. Dlatego bezpieczeństwo informacji i tworzenie kopii zapasowych 
danych są niezwykle ważne dla Daimlera.  Niezależnie od tego, czy spotykamy się z partnerami 
biznesowymi czy też uczestniczymy w prywatnych spotkaniach — należy zawsze upewnić się, że 
nie ujawniamy nieświadomie informacji o Daimlerze, które dają osobom spoza firmy wgląd 
w nasze procesy biznesowe. Bierzemy odpowiedzialność za informacje, które przetwarzamy, 
stosując ogólne wytyczne bezpieczeństwa informacji.

Tajemnice handlowe, na przykład dotyczące wynalazków, nowych produktów lub projekty 
pojazdów, zapewniają nam przewagę nad konkurencją. Dlatego też takie informacje chronimy 
wyjątkowo dokładnie. Przestrzegamy prawa i wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony 
tajemnic handlowych oraz szanujemy tajemnice handlowe naszych konkurentów, partnerów 
biznesowych i klientów.

Korzystamy z zasobów mądrze
 i w zrównoważony sposób.

Wykorzystujemy zasoby firmy ty-
lko do celów służbowych.

Chronimy informacje, ponieważ 
znamy ich wartość.

Szczególnie chronimy informacje 
objęte tajemnicą handlową.
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Przestrzeganie przepisów 
prawa
Bezpieczeństwo produktu i zgodność z przepisami technicznymi
Jakość naszych produktów jest dla nas w Daimlerze bardzo ważna. W historii naszej firmy 
wielokrotnie wyznaczaliśmy nowe standardy bezpieczeństwa pojazdów. Nawet dzisiaj, na każdym 
poziomie w naszej firmie, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby mobilność 
w przyszłości była tak bezpieczna jak to tylko możliwe.

Poprzez rozwój technologiczny naszych produktów, dążymy do celu, jakim jest redukcja 
emisji, aby stale poprawiać jakość powietrza. Ponadto dokładamy starań, aby stale obniżać 
emisję gazów cieplarnianych w celu dalszego przyczyniania się do ochrony klimatu.

Przez cały cykl życia produktu zapewniamy, że nasze procesy i produkty są zgodne z wymogami 
prawnymi i regulacyjnymi. W tym celu bierzemy pod uwagę sedno odpowiednich regulacji 
prawnych. W przypadku niejasnych warunków prawnych, nasi pracownicy znajdują wytyczne 
w naszych zasadach korporacyjnych oraz ustalonych i komunikowanych strukturach 
i procedurach.

Jako pracownicy, odgrywamy tu główną rolę. Od początkowej koncepcji do końca cyklu 
życia i utylizacji naszych produktów, jako eksperci przyczyniamy się do spełnienia wymogów 
prawnych i wewnętrznych oraz oczekiwań naszych klientów i społeczeństwa. Dzięki temu 
przyczyniamy się do wzmocnienia ich zaufania do naszych produktów.

Znamy przepisy, które mają wpływ na nasze obszary odpowiedzialności i jesteśmy zawsze na 
bieżąco ze zmianami takich przepisów. W każdej fazie cyklu życia naszych produktów myślimy 
o możliwym wpływie naszych działań. Otwarcie zajmujemy się potencjalnymi zagrożeniami 
w naszych obszarach odpowiedzialności (kultura zabierania głosu).

 Przepisy podatkowe i celne
W firmie Daimler przestrzegamy przepisów prawa podatkowego i celnego obejmujących regulacje 
dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego i podatku VAT, jak 
również cła i podatku akcyzowego, które należy zapłacić od importu towarów.

Prawidłowe i terminowe zgłaszanie podatków i ceł jest podstawową zasadą Daimlera. Nie 
stosujemy agresywnych ani nielegalnych strategii unikania zobowiązań podatkowych. 
Agresywna polityka unikania podatków nie odzwierciedla naszych aspiracji w zakresie 
zrównoważonej polityki korporacyjnej.

Projektujemy mobilność 
przyszłości w sposób 

zapewniający maksymalne 
bezpieczeństwo.

Wykorzystujemy postęp 
technologiczny w celu 

ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. 

Zapewniamy zgodność naszych 
produktów z przepisami prawa.

Jako eksperci wzmacniamy 
zaufanie do naszych produktów.

We wszystkim, co robimy, 
bierzemy pod uwagę potencjalny 

wpływ naszych działań.

Przestrzegamy obowiązujących 
przepisów podatkowych 

i celnych.

Odrzucamy agresywne programy 
unikania zobowiązań 

podatkowych.
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Bezpieczeństwo produktu 
i zgodność z przepisami 
technicznymi
Jakość naszych produktów jest 
dla nas w Daimlerze 
bardzo ważna. 
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Dobrze funkcjonująca 
konkurencja to podstawa naszej 

gospodarki.

Jesteśmy zaangażowani 
w ochronę uczciwej konkurencji.

Każdy pracownik zna zasady, 
które mają zastosowanie do 

danego działu.

Przestrzegamy wszystkich 
przepisów prawa handlu 

zagranicznego.

Działamy w ścisłej zgodności 
z przepisami dotyczącymi 

embarga.

Śledzimy sankcje i wspieramy walkę 
z praniem brudnych pieniędzy
 i finansowaniem terroryzmu.

Projektujemy nasze procesy 
biznesowe w taki sposób, aby 

zapobiegały one przestępstwom 
finansowym.

Nasze patenty to jedne 
z naszych najważniejszych 

zasobów, dlatego muszą być 
chronione.

Prawo antymonopolowe 
Dobrze funkcjonująca i wolna konkurencja to jedna z podstaw naszego systemu społeczno-
gospodarczego. Powoduje ona wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia oraz zapewnia, że jako 
konsumenci możemy kupować nowoczesne produkty po przystępnych cenach.

Daimler również odnosi korzyści z funkcjonowania konkurencji, ponieważ przepisy prawne chronią 
nas również przed bezprawnym zawieraniem umów i nadmiernymi cenami. Zobowiązujemy się do 
zapewniania uczciwej konkurencji na naszych rynkach oraz przestrzegania obowiązujących przepisów 
antymonopolowych i przepisów dotyczących uczciwej konkurencji.

Ryzyko antymonopolowe występuje w wielu różnych sytuacjach, na przykład:
– podczas wymiany informacji i analizy porównawczej z konkurentami,
– w ramach inwestycji w udziały i akcje i w trakcie współpracy, 
– w związku z obsługą klienta i sprzedażą,
– w odniesieniu do dopuszczalności zachęt do sprzedaży,
– podczas angażowania się w działalność stowarzyszeń handlowych.

Każdy z nas odgrywa ważną rolę w przestrzeganiu prawa i przepisów wewnętrznych. 
Przestrzeganie przepisów wymaga, aby każdy pracownik znał zasady, które są istotne dla jego 
działu  biznesowego i przestrzegał ich. 

Prawo dotyczące handlu zagranicznego
Ścisłe przestrzeganie przepisów prawa w zakresie handlu zagranicznego jest podstawową 
zasadą dla przedsiębiorstw globalnych, takich jak Daimler. Przy eksporcie zarówno dóbr 
materialnych i niematerialnych, jak i usług należy zawsze przestrzegać przepisów dotyczących 
handlu zagranicznego. Podstawowe ograniczenia dotyczą towarów wojskowych i produktów 
cywilnych, które mogą być również wykorzystywane do celów wojskowych.

Ponadto niektóre towary i kraje objęte są specjalnymi ograniczeniami, takimi jak embarga na broń lub 
towary luksusowe. Każdy pracownik zapewnia ścisłe przestrzeganie przepisów prawa handlu 
zagranicznego mających zastosowanie do jego obszaru odpowiedzialności.

Sankcje gospodarcze i zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
Jako globalna korporacja, stosujemy się do krajowych i międzynarodowych wymogów w zakresie 
sankcji gospodarczych i wspieramy wspólnotę państw w walce z problemem prania brudnych 
pieniędzy i finansowania terroryzmu. Daimler spełnia wszystkie wymagania w tych obszarach.

Pracownicy jednostek, których to dotyczy, muszą zawsze być na bieżąco z aktualnymi listami 
sankcyjnymi. Pracownicy odpowiedzialni za procesy biznesowe są zobowiązani zaprojektować je 
w taki sposób, aby zapobiegać wszelkim formom przestępstw finansowych.

Ochrona własności intelektualnej
Daimler AG jest właścicielem licznych patentów i innych praw własności, takich jak znaki towarowe 
oraz wzory. Należą one do najważniejszych atutów firmy i pozwalają nam zachować konkurencyjność 
oraz reagować na zmiany zachodzące na rynku. W związku z tym zapewniamy, że nie zostaną one 
niewłaściwie wykorzystywane przez strony trzecie. Równie ważne jest unikanie nieautoryzowanego 
wykorzystania własności intelektualnej stron trzecich przez Daimlera.
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Ochrona własności intelektualnej 
Nasze patenty to jedne z naszych 
najważniejszych zasobów, dlatego 
muszą być chronione.
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Przepisy dotyczące wykorzystywania informacji poufnych 
i ogłoszeń ad hoc
Nadużywanie informacji poufnych jest zabronione. Nasza firma jest zaangażowana 
w uczciwy handel papierami wartościowymi. Podejmujemy wszelkie niezbędne 
i odpowiednie działania, aby zapobiec wykorzystywaniu informacji poufnych w naszej firmie.

Jako spółka giełdowa Daimler jest prawnie zobowiązany do bezzwłocznego publikowania 
informacji wewnętrznych związanych z Daimlerem w formie ogłoszenia ad hoc. Dopóki 
ogłoszenie nie zostanie opublikowane, dane informacje nie mogą być udostępniane bez 
upoważnienia lub wykorzystywane do transakcji papierami wartościowymi.

Przykłady możliwych informacji wewnętrznych mogą być zaskakujące:
– wyniki finansowe,
– zmiany w prognozach przychodów lub sytuacji zamówień,
– zmiany w dywidendzie,
– planowane połączenia, partnerstwa lub przejęcia,
– znaczące innowacje techniczne,
– istotne zmiany w organizacji zarządzania,
– zmiany w ważnych relacjach biznesowych.

Wszyscy pracownicy pomagają zapewnić bezzwłoczną publikację informacji poufnych 
w sposób zgodny z prawem. Do tego czasu informacje mogą być udostępniane wyłącznie osobom 
fizycznym, które potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. Osobom 
posiadającym informacje poufne zabrania się, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, 
obrotu papierami wartościowymi, na które mogłyby mieć wpływ informacje poufne.

Zapobieganie korupcji
W firmie Daimler dobrze rozumiemy, jaki rodzaj działalności gospodarczej chcemy 
prowadzić, a jakiego nie. Nie dajemy ani nie przyjmujemy łapówek. Imponujemy naszym 
partnerom biznesowym i klientom naszymi produktami i usługami, a nie poprzez wywieranie 
niestosownego wpływu. Nie pozwalamy również, aby inni wywierali na nas niestosowny wpływ. 
Zamiast tego podejmujemy decyzje z przyczyn obiektywnych i możliwych do zweryfikowania.

Daimler nie toleruje zachowań korupcyjnych swoich pracowników, partnerów biznesowych 
ani klientów. Decyzje związane z korupcją zakłócają zdrową konkurencję, szkodzą majątkowi 
i reputacji firmy oraz są sprzeczne z dobrem wspólnym. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla 
firmy Daimler, unikamy nawet pozorów wywierania niestosownego wpływu.

Działamy zgodnie z naszymi zasadami korporacyjnymi również w kontaktach 
z pracownikami agencji rządowych, urzędnikami państwowymi, politykami i pracownikami 
przedsiębiorstw państwowych. Unikamy nawet pozorów wywierania niestosownego 
wpływu, na przykład poprzez oferowane płatności pieniężne, nagrody bezgotówkowe 
i inne korzyści. Przestrzegamy tej zasady nawet wtedy, gdy prezenty takie są oczekiwane lub 
rzekomo zwyczajowo przyjęte w oficjalnych interesach.

Poprzez regularne szkolenia i audyty zapobiegamy zachowaniom korupcyjnym oraz 
zapewniamy ich wykrywanie i karanie.

Jesteśmy zobowiązani do 
uczciwego obrotu papierami 

wartościowymi i ochrony przed 
wykorzystywaniem informacji 
poufnych w obrocie papierami 

wartościowymi.

Informacje, które mogłyby mieć 
istotny wpływ na cenę naszych 
akcji, są przez nas niezwłocznie 

ujawniane w formie 
ogłoszeń ad hoc.

Nie wykorzystujemy informacji 
poufnych w celu uzyskania 

przewagi w obrocie akcjami.

Nie dajemy ani nie przyjmujemy 
łapówek.

Nie pozwalamy zaistnieć korupcji, 
ponieważ jest ona szkodliwa dla 
zdrowej konkurencji i wspólnego 

dobra.

Kiedy mamy do czynienia 
z administracją państwową, 

unikamy wrażenia niestosownego 
wywierania wpływu.
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Prezenty i zaproszenia
W kontaktach z partnerami 
biznesowymi i klientami, 
upominki i zaproszenia 
oferowane w pewnym rozsądnym 
zakresie są powszechną praktyką 
i są dozwolone.
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Upominki i zaproszenia są 
dozwolone w odpowiednim 

zakresie.

Odrzucamy nieodpowiednie 
nagrody oferowane przez 
partnerów biznesowych.

Zaproszenia muszą służyć celom 
biznesowym i być odpowiednie do 

danej okazji.

Otrzymując nagrody od osób 
trzecich, kierujemy się 

zdefiniowanymi wartościami 
referencyjnymi.

Dokumentujemy przyjmowanie 
nagród przekraczających wartości 

referencyjne.

Nagrody przyznawane partnerom 
biznesowym i klientom muszą być 

właściwe.

 Postępowanie z partnerami 
biznesowymi 
Prezenty i zaproszenia
W kontaktach z partnerami biznesowymi i klientami, prezenty i zaproszenia (zwane łącznie 
„nagrodami”) są powszechną praktyką i są dozwolone w odpowiednich granicach. Aby 
zapobiec narażeniu Daimlera na szkody reputacyjne lub straty finansowe, opieramy nasze 
decyzje na obiektywnych i możliwych do zweryfikowania przyczynach i nie ulegamy wpływom 
wynikającym z udzielania niestosownych korzyści.

Jako pracownicy nie możemy zachęcać do oferowania prezentów, zaproszeń, usług osobistych 
ani przysług dla siebie lub innych od partnerów biznesowych, ani też prosić o nie lub ich 
żądać. Odrzucamy nagrody, gdy mogą one doprowadzić do powstania nawet pozorów 
wywierania niestosownego wpływu. Przyznając lub otrzymując zniżki i rabaty, dbamy o to, aby 
były one odpowiednie.

Akcesoria reklamowe i okazjonalne prezenty wręczane dobrowolnie mogą być akceptowane, 
jeśli mają rozsądną wartość i zakres. Przyjmujemy zaproszenia od partnerów biznesowych na 
obiady lub imprezy tylko wtedy, gdy są one dobrowolne, służą celom biznesowym, nie zdarzają 
się zbyt często i gdy zaproszenie jest odpowiednie w kontekście danej okazji.

Jako kwotę, którą można uznać za odpowiednią, ustaliliśmy wartość referencyjną w wysokości 
50 euro dla prezentów od osób trzecich oraz wartość 100 euro dla zaproszeń od osób 
trzecich. W przypadku wątpliwości czy prezent lub zaproszenie są odpowiednie, konsultujemy 
się ze swoim managerem.

Jeśli otrzymujemy nagrody, które przekraczają nasze wartości referencyjne, ujawniamy je 
i dokumentujemy ich otrzymanie. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z wymogów 
prawnych, takich jak prawo podatkowe, nadal mają zastosowanie.

Również przy wręczaniu prezentów i zaproszeń dla naszych partnerów biznesowych 
i klientów przestrzegamy zasady, zgodnie z którą należy unikać nawet pozorów wywierania 
niestosownego wpływu. Nagrody są dozwolone tylko wtedy, gdy mają odpowiednią wartość 
i są przyznawane w kontekście zwykłej działalności gospodarczej. Zachowujemy ostrożność 
i jesteśmy szczególnie krytyczni przy podejmowaniu decyzji, czy należy wręczać prezenty 
i zaproszenia pracownikom agencji rządowych, urzędnikom państwowym, politykom 
i pracownikom przedsiębiorstw państwowych.
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Wybór partnerów biznesowych 
Firma Daimler oczekuje od swoich pracowników przestrzegania naszego Kodeksu zasad 
i przepisów prawa. Daimler oczekuje również od swoich partnerów biznesowych, takich jak 
dostawcy i pośrednicy handlowi, że będą postępować podobnie.

W zależności od konkretnego ryzyka, przed zawarciem jakichkolwiek umów przeprowadzamy 
weryfikację uczciwości naszych partnerów biznesowych. Pracownicy odpowiedzialni za 
wybór partnerów biznesowych są zobowiązani do ich kontroli 
w zakresie dozwolonym przez prawo przy zastosowaniu przejrzystego procesu selekcji.
Proces ten gwarantuje, że potencjalni partnerzy biznesowi spełniają wymagania 
i standardy niniejszego Kodeksu Zasad.

Oczekujemy, że nawet po zawarciu umów nasi partnerzy biznesowi będą nieustannie spełniać 
te wymagania. Są oni zobowiązani opierać swoje działania na tych wartościach 
i stale się do nich odnosić.

Nasi partnerzy biznesowi są zachęcani do przekazywania pracownikom niniejszego Kodeksu 
Zasad i wynikających z niego zobowiązań. Ponadto nasi partnerzy biznesowi są zobowiązani 
do dzielenia się tymi zasadami również ze swoimi dostawcami i zapewnienia, że będą się do 
nich stosować.
W przypadku potencjalnego naruszenia wymogów niniejszego Kodeksu Zasad przez 
partnerów biznesowych, odpowiedzialni pracownicy muszą współpracować z partnerem 
biznesowym w celu rozwiązania sytuacji.

Działalność dodatkowa i członkostwo w zarządach 
Płatna działalność dodatkowa (w szczególności zatrudnienie poza firmą) przez naszych 
pracowników muszą zostać ujawnione odpowiedzialnemu kierownikowi przed rozpoczęciem 
zatrudnienia. Manager przeanalizuje, czy może wystąpić konflikt interesów. W przypadku 
konfliktu interesów, działalność dodatkowa może zostać zakazana w celu ochrony 
uzasadnionych interesów firmy.

Objęcie funkcji w zarządzie, radzie nadzorczej, radzie doradczej lub innym organie 
zarządzającym jakiejkolwiek innej spółki może prowadzić do powstania konfliktu interesów. 
Z tego powodu pracownicy mogą przejąć takie obowiązki dopiero po ich zatwierdzeniu.

Daimler oczekuje również 
etycznego postępowania od 

swoich partnerów biznesowych.

Potencjalnych partnerów 
biznesowych poddajemy ocenie 

pod kątem ryzyka w zakresie 
uczciwości.

Nasi partnerzy biznesowi są 
zobowiązani do przestrzegania 

naszego Kodeksu Zasad.

Nasi partnerzy biznesowi są 
również zachęcani do wymagania 

od swoich dostawców 
przestrzegania naszego Kodeksu 

Zasad.

W działalność dodatkowa 
angażujemy się tylko wtedy, gdy 

nie skutkują one konfliktem 
interesów.

Obejmowanie stanowisk w innych 
firmach wymaga zatwierdzenia.
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Udziały w kapitale zakładowym
Jako pracownicy możemy nabywać i posiadać udziały lub akcje w firmach partnerów biznesowych 
lub firmach konkurencyjnych tylko wtedy, gdy jest to inwestycja na małą skalę 
i możliwość wystąpienia konfliktu interesów lub pozorów konfliktu interesów została wykluczona. 
Zasada ta nie może być obchodzona poprzez posiadanie udziałów lub akcji 
w imieniu pracownika przez osobę trzecią.

Przed dołączeniem do naszej firmy potencjalni pracownicy, którzy już posiadają większe niż 
niewielkie inwestycje w firmach partnerów biznesowych lub firmach konkurencyjnych, są 
zobowiązani do ujawnienia ich odpowiedzialnemu managerowi. Dotyczy to również akcji lub 
udziałów nabytych przez pracownika w drodze dziedziczenia.

Posiadanie udziałów w firmach 
partnerów biznesowych lub firmach 

konkurencyjnych nie może 
prowadzić do konfliktu interesów.

Udziały posiadane w firmach 
partnerów biznesowych lub firmach 

konkurencyjnych muszą zostać 
ujawnione.
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Ochrona środowiska
Dążymy do osiągnięcia wzorowej 
wydajności energetycznej i 
ochrony środowiskowej na całym 
świecie.
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Szanujemy prawa człowieka 
i podstawowe standardy pracy 

MOP.

Szczególny nacisk kładziemy na 
ochronę podstawowych praw 

pracowniczych.

Zwracamy również baczną uwagę 
na to, czy nasi partnerzy 
biznesowi szanują prawa 

człowieka

Dążymy do osiągnięcia 
wzorcowego bilansu 

ekologicznego i energetycznego 
na całym świecie.

Naszą ambicją jest 
opracowywanie produktów, które 

są szczególnie przyjazne dla 
środowiska oraz 

energooszczędne w całym 
łańcuchu wartości.

 Zrównoważony rozwój 
i odpowiedzialność 
społeczna
Poszanowanie praw człowieka
Daimler szanuje uznane na arenie międzynarodowej prawa człowieka i opiera swoje działania 
na wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Przywiązujemy szczególną wagę do 
praw określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka 
i podstawowych standardów pracy określonych przez Międzynarodową Organizację 
Pracy (MOP).

Daimler odrzuca wszelkie formy dyskryminacji w zatrudnianiu, niewolnictwo, pracę dzieci, 
groźby wobec osób broniących praw człowieka i inne naruszenia praw człowieka. Ochrona 
podstawowych praw pracowniczych jest bardzo ważna dla Daimlera.

Dążymy do tego, aby również nasi partnerzy biznesowi, a w szczególności dostawcy i ich 
podwykonawcy, przestrzegali tych zasad. Podejmujemy odpowiednie działania 
i odpowiedzialność za należytą staranność w zakresie poszanowania praw człowieka zgodnie
 z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka.

Ochrona środowiska 
Staramy się nie tylko wytwarzać produkty, lecz także chronić środowisko naturalne. Na całym 
świecie naszą ambicją jest osiągnięcie wzorcowego bilansu ekologicznego i energetycznego 
w celu sprostania rosnącym wymaganiom konsumentów oraz obecnym i przyszłym wyzwaniom 
ekologicznym.

Naszą ambicją jest opracowywanie produktów, które są szczególnie przyjazne dla środowiska 
i energooszczędne w swoich segmentach rynku. Nasze podejście do przyjaznego dla środowiska 
i energooszczędnego projektowania obejmuje całe spektrum produktów Grupy Daimler, 
z uwzględnieniem całego cyklu życia produktu — od projektu, przez produkcję, aż po utylizację 
lub recykling.

Projektujemy każdy etap produkcji w taki sposób, aby był jak najbardziej przyjazny dla 
środowiska i jak najbardziej energooszczędny, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko 
i zużycie energii. Podejmujemy działania wewnętrzne i zewnętrzne w celu zapewnienia 
przejrzystości w zakresie naszego wpływu na środowisko naturalne.

JAK PRACUJEMY: NASZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
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Darowizny i sponsoring 
Naszym zdaniem sukces 
biznesowy i odpowiedzialność 
społeczna idą w parze.
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Reprezentacja interesów politycznych
Jako firma prowadząca działalność na całym świecie, jesteśmy częścią globalnego środowiska 
politycznego i społecznego. Dlatego też bierzemy udział w politycznych i publicznych procesach 
kształtowania opinii jako godny zaufania i niezawodny partner biznesowy. Angażujemy się 
w rzetelną i opartą na faktach komunikację z rządami, stowarzyszeniami i organizacjami 
branżowymi oraz grupami interesu społecznego i włączamy ich sugestie do naszych działań. 
Uwzględniamy przy tym zainteresowanie społeczeństwa przejrzystością i otwartością.

Darowizny i sponsoring
Naszym zdaniem sukces biznesowy i odpowiedzialność społeczna idą w parze. Przez inicjatywę 
Daimler WeCare przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa i tworzymy rozpoznawalne korzyści. 
Nasze podejście opiera się na motto „Z naszymi pracownikami — dla naszych społeczności — na 
całym świecie”.

Daimler wspiera różnorodne inicjatywy w naszych lokalnych społecznościach mające na celu 
wspieranie rozwoju społeczeństwa i promowanie równych szans na poziomie lokalnym. 
Wzmacniamy i wspieramy społeczności, promujemy sprawy społeczne, edukację, naukę, 
sztukę i kulturę, sport, bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także ochronę przyrody. Wspieramy
i zachęcamy naszych pracowników do udziału w sponsorowanych przez Daimler działaniach 
dobroczynnych.

Darowizny przekazywane są wyłącznie organizacjom, które zostały uznane za instytucje 
charytatywne. Nie przekazujemy darowizn w pogoni za własnym interesem finansowym. Nie 
żądamy ani nie oczekujemy niczego w zamian. W przeciwieństwie do tego, nasze działania 
sponsoringowe są prowadzone w celu pozytywnego promowania reputacji i publicznego 
postrzegania naszej firmy poprzez reklamę.

Przestrzegamy prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących darowizn, sponsoringu 
i działalności charytatywnej. Darowizny i inne formy przekazywania datków, sponsoring 
i korzyści pieniężne, które Daimler oferuje organizacjom politycznym (np. partiom politycznym 
i instytucjom rządowym) wymagają specjalnej zgody. W sprawie darowizn na rzecz partii 
politycznych decyzję podejmuje zarząd Daimlera. Wsparcie udzielane organizacjom politycznym 
również podlega specjalnemu procesowi zatwierdzania.

Wolontariat 
Wolontariat wzmacnia społeczeństwo. Jako firma, która poważnie traktuje swoją 
odpowiedzialność wobec społeczeństwa, zachęcamy i wspieramy działalność wolontariacką 
naszych pracowników. Wspieramy takie działania bez względu na to, czy mają na celu 
wzmacnianie instytucji demokratycznych, działalności społecznej lub charytatywnej.

Prowadzimy rzetelny 
dialog z rządami
i organizacjami.

Naszym zdaniem sukces 
biznesowy i odpowiedzialność 

społeczna idą w parze.

Daimler przyczynia się do 
rozwoju społeczeństwa i promuje 

równość szans.

Przy dokonywaniu darowizn nie 
oczekujemy niczego w zamian.

Darowizny i sponsoring 
z udziałem organizacji 

politycznych wymagają 
zatwierdzenia.

Wspieramy wolontariat naszych 
pracowników.
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Przetwarzanie danych Digitalizacja 
stwarza nowe możliwości, które 
chcemy wykorzystać 
w odpowiedzialny sposób.
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Digitalizacja stwarza nowe 
możliwości, które chcemy 

wykorzystać w odpowiedzialny 
sposób.

Dane osobowe wykorzystujemy 
tylko w zakresie dozwolonym przez 

prawo i dozwolonym przez osoby, 
których dane dotyczą.

Nasi pracownicy, partnerzy 
biznesowi 

i klienci powinni mieć pewność, że 
ich dane są u nas bezpieczne.

Chronimy dane naszych 
pracowników, partnerów 

biznesowych i klientów przed 
dostępem osób trzecich.

 Digitalizacja
Przetwarzanie danych 
Cyfrowa rewolucja tworzy nowe procesy pracy, obszary biznesowe i koncepcje mobilności. 
Dane umożliwiają świadczenie innowacyjnych usług, które stanowią wartość dodaną dla 
naszych klientów i pracowników. Zasady naszej Wizji przetwarzania danych opisują, w jaki 
sposób chcemy wykorzystać przyszłe możliwości i skupić się na potrzebach naszych klientów
i pracowników:
– potencjał biznesowy,
– korzyści dla konsumentów i pracowników,
– jakość danych,
– przejrzystość,
– wybór,
– bezpieczeństwo danych,
– etyka przetwarzania danych.

Budujemy zaufanie wśród naszych pracowników, partnerów biznesowych i klientów poprzez 
respektowanie ochrony danych jako prawa osobistego. Dlatego też przetwarzamy 
i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie dozwolonym przez prawo, przepisy, nasze 
własne zasady Wizji przetwarzania danych oraz same osoby, których dane dotyczą.

Zasady te wykraczają poza samą ochronę danych. Opisują one odpowiedzialne i zgodne z prawem 
postępowanie z danymi jako całością, nawet jeśli dane te nie są danymi osobowymi. Naszym 
celem jest rozważenie ochrony danych od samego początku, inteligentna analiza danych oraz ich 
przechowywanie, udostępnianie i odpowiedzialne wykorzystywanie. Zachowujemy przejrzystość 
w kontaktach z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami na temat tego, w jaki 
sposób obchodzimy się z ich danymi i zapewniamy im możliwość wyboru, czy i w jaki sposób 
wykorzystujemy ich dane.

Ci, którzy powierzają nam dane, powinni móc liczyć na to, że są u nas bezpieczne. Wszyscy 
pracownicy ponoszą odpowiedzialność za ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym 
dostępem osób trzecich i podejmują niezbędne środki, aby zapobiec nieuprawnionemu 
wykorzystaniu danych.
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Sztuczna inteligencja
Odpowiedzialnie projektujemy 
i korzystamy z rozwiązań 
używających sztucznej 
inteligencji
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31

Sieci społecznościowe mają 
coraz większy i silniejszy wpływ 

na kształtowanie dialogu 
publicznego.

Nie tolerujemy żadnych 
wyrażających nienawiść, 

obraźliwych lub 
dyskryminujących postów 

w mediach społecznościowych.

Sztuczna inteligencja jest próbą 
zautomatyzowania inteligentnych 

umiejętności.

Media społecznościowe 
Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn, Instagram i Twitter odgrywają coraz 
większą rolę w dialogu publicznym. My również korzystamy z sieci i mediów 
społecznościowych, aby komunikować się z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi, 
klientami i opinią publiczną.

Jesteśmy otwartą, globalną organizacją. Jak opisano w naszych zasadach korporacyjnych, 
tolerancja i szacunek są dla nas ważne. Dotyczy to również ochrony prywatności naszych 
pracowników. Nie tolerujemy żadnych wyrażających nienawiść, obraźliwych lub 
dyskryminujących postów w mediach społecznościowych.

Przykłady innych niedopuszczalnych postów obejmują:
– treści wywrotowe,
– treści obrażające godność innych użytkowników,
– treści zagrażające harmonii wewnątrz firmy,
– dyskredytowanie naszej reputacji i reputacji naszych pracowników,
– treści szkodzące naszym stosunkom z kluczowymi interesariuszami..

Sztuczna inteligencja 
Dziedzina sztucznej inteligencji (AI) obejmuje różne metody, dzięki którym próbujemy 
zautomatyzować inteligentne umiejętności. Obecnie szeroko rozumiany termin „AI” jest często 
używany w węższym sensie, w odniesieniu do aktualnego postępu w dziedzinie maszynowego 
uczenia się. Sztuczna inteligencja została już wdrożona w niektórych naszych produktach 
i procesach. Będzie miała również coraz większy wpływ na nasze produkty, metody pracy 
i pracowników w przyszłości.

Aby w sposób zrównoważony wykorzystać możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję 
z korzyścią dla nas, postępujemy zgodnie z naszymi wymagającymi zasadami sztucznej 
inteligencji. Obejmują one zasady etyczne dotyczące rozwoju i wykorzystania sztucznej 
inteligencji. Zasady te dotyczą odpowiedzialnego wdrażania sztucznej inteligencji, jej 
wytłumaczalności, ochrony prywatności, a także bezpieczeństwa i niezawodności.
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Wszyscy pracownicy muszą znać 
treść niniejszego Kodeksu Zasad 

i zgodnie z nim postępować. 

Od naszych partnerów biznesowych 
również oczekujemy przestrzegania 

niniejszego 
Kodeksu Zasad.

Daimler oczekuje, że jej 
managerowie będą dawać przykład 

innym.

Managerowie promują kulturę pełnej 
szacunku interakcji.

Chcemy uczyć się na 
błędach — zarówno jako osoby 

prywatne, jak i jako organizacja.

Nasza kultura zarządzania błędami 
prowadzi do otwartości, uczciwości 

i zaufania.

Zakres
Niniejszy Kodeks Zasad ma zastosowanie do wszystkich pracowników. Wszyscy pracownicy są 
zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Kodeksem Zasad, pamiętania o jego zasadach
i przestrzegania jego postanowień. Jeżeli przyjęto określone polityki lub inne przepisy, to są one 
wiążące.

Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi będą znać niniejszy Kodeks Zasad 
i stosować się do niego. Osoby, które nie podzielają zasad opisanych w niniejszym 
Kodeksie Zasad, nie mogą prowadzić z nami interesów.

Czego oczekujemy od naszych managerów
Odpowiedzialne postępowanie wymaga odpowiedzialnych managerów. Daimler oczekuje zatem, 
że managerowie na każdym szczeblu wypełnią swój obowiązek dawania przykładu, 
zachowując się etycznie, a tym samym udzielając pracownikom wskazówek. Nasi managerowie 
są zaangażowani w osiąganie doskonałych wyników. Na każdym kroku przestrzegają naszych 
zasad korporacyjnych i wytycznych dotyczących postępowania oraz postanowień niniejszego 
Kodeksu Zasad. W ten sposób służą jako inspirujące przykłady dla członków swoich zespołów.

Nasi managerowie postępują z szacunkiem dla swoich pracowników i promują ducha pracy 
zespołowej w swoich działach. Udostępniają oni swoim pracownikom odpowiednią wiedzę 
i umożliwiają im odpowiedzialne działanie. Managerowie wyjaśniają powody swoich decyzji 
pracownikom, aby pozyskać ich poparcie dla dążenia do wyznaczonych celów. Managerowie 
promują kulturę pełnej szacunku interakcji.

Zarządzanie błędami
Częścią tego, kim jesteśmy, jest uczenie się na błędach — zarówno jako osoby prywatne, jak 
i jako organizacja. Nasze podejście do zarządzania błędami jest zatem przejrzyste i otwarte, 
a my dzielimy się doświadczeniami, aby umożliwić postęp i innowacje.

Wymaga to kształtowania naszej kultury korporacyjnej w taki sposób, aby błędne decyzje były 
rozpoznawane, omawiane i korygowane. Do każdego z nas należy wzięcie na siebie 
odpowiedzialności i stworzenie — lub domaganie się — środowiska pracy, w którym pracownicy 
nie mają obaw aby wypowiadać się o ewentualnych błędach. Pracowników, którzy ujawniają 
swoje błędy traktujemy uczciwie i odpowiedzialnie.
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Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów 
Naruszanie prawa, polityk i innych przepisów może spowodować ogromne straty finansowe, 
pociągnąć za sobą ryzyko nałożenia kar pieniężnych na Daimlera i jej pracowników, zaszkodzić 
naszemu wizerunkowi i reputacji, skutkować nieprzyznaniem zezwoleń i spowodować 
wykluczenie nas z rynków lokalnych. Z tych powodów naruszenia muszą być szybko 
wykrywane, aby zapobiec wyrządzaniu szkody Daimlerowi i jego pracownikom, a tym samym 
zapewnić sobie nawzajem sprawiedliwe traktowanie. Jeżeli jako pracownicy zaobserwujemy 
naruszenie zasad lub przepisów, albo mamy powody, aby podejrzewać, że doszło do 
naruszenia zasad lub przepisów, nie wahajmy się poruszyć takiego problemu.

Nasz system zgłaszania nieprawidłowości, BPO, (Business Practices Office) jest otwarty dla 
wszystkich pracowników, partnerów biznesowych i osób trzecich, które chcą zgłosić 
naruszenie zasad lub przepisów stanowiące poważne zagrożenie dla firmy i jej pracowników. 
Jeśli pracownicy chcą zgłosić naruszenie stanowiące niewielkie zagrożenie, firma wyznaczyła 
inne punkty kontaktu w tym celu.

Przedstawiciele BPO towarzyszą przetwarzaniu informacji zwrotnych do czasu zamknięcia 
całej sprawy. W ten sposób BPO dąży do zachowania najwyższego możliwego poziomu 
poufności. Ponadto nasz system zgłaszania nieprawidłowości kładzie nacisk na uczciwość
 — zarówno w kontaktach z osobami zgłaszającymi problem, jak i pracownikami, których 
dotyczy zarzut. BPO zawsze stosuje zasadę proporcjonalności. Każdy przypadek badamy 
indywidualnie, aby ustalić, jakie konsekwencje są odpowiednie, konieczne i właściwe.
Jeśli masz dowody naruszenia przepisów, prosimy o kontakt z BPO pod adresem 
bpo@daimler.com.

Wsparcie i pomoc
Niniejszy Kodeks Zasad nie jest w stanie dostarczyć konkretnych odpowiedzi na każde pytanie 
i sytuację. Jeśli nie masz pewności i potrzebujesz wskazówek dotyczących codziennych czynności 
w pracy, więcej szczegółowych informacji i punktów kontaktowych dla pracowników możesz 
znaleźć na naszej stronie internetowej „Nasz Kodeks Zasad” w intranecie.

Jeśli masz pytania dotyczące uczciwego postępowania lub niniejszego Kodeksu Zasad, skontaktuj 
się z Infopoint Integrity. Możesz dotrzeć do Infopoint Integrity pod adresem 
info.integrity@daimler.com.

W przypadku stwierdzenia 
naruszenia zasad lub przepisów, 

nie wahamy się odnieść się do 
nich.

Nasz system zgłaszania 
nieprawidłowości, BPO, jest 

otwarty dla wszystkich 
pracowników, partnerów 

biznesowych i osób trzecich.

Poufność i uczciwość są 
najważniejszymi zasadami 

systemu BPO.

Pracownicy mogą znaleźć 
dodatkowe informacje na temat 

Kodeksu Zasad
w naszym intranecie.
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Ogłoszenie publiczne przez spółkę giełdową. Takie ogłoszenia zawierają informacje poufne,
tj. informacje związane z przedsiębiorstwem, które mogą mieć wpływ na ceny giełdowe akcji 
przedsiębiorstwa.

Nie istnieje powszechnie spójna definicja sztucznej inteligencji (AI). Nasze zrozumienie: „Sztuczna 
inteligencja obejmuje różne metody, które próbują zautomatyzować umiejętności wymagające 
inteligencji. Obecnie szeroko rozumiany termin „AI” jest często używany w węższym sensie, 
w odniesieniu do aktualnego postępu w dziedzinie maszynowego uczenia się. „ML” jest podzbiorem 
metod AI i opiera się na metodach matematycznych, które wyszukują złożone wzory w zbiorach 
danych. Z kolei deep learning to jedna z grup metod maszynowego uczenia się. Pozwala na 
znalezienie złożonych wzorów w bardzo dużych ilościach danych przy użyciu (głębokich) sieci 
neuronowych”.

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

System zgłaszania nieprawidłowości w Daimlerze, który jest otwarty dla wszystkich pracowników 
i partnerów biznesowych w celu przeciwdziałania ryzyku i naruszeniom wysokiego ryzyka. Wysokie 
ryzyko obejmuje przestępstwa, takie jak korupcja, naruszenia prawa antymonopolowego i pranie 
brudnych pieniędzy.

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

Konflikt interesów może powstać, gdy osobiste lub indywidualne interesy finansowe kolidują 
z interesami Daimlera lub partnerów biznesowych. Jeżeli konflikt interesów nie może zostać 
rozwiązany, może zaistnieć potrzeba usunięcia danej osoby z danego urzędu lub funkcji. 
Konflikty interesów mogą powstać w związku z prezentami, zaproszeniami, działalnością 
dodatkową i udziałami w spółkach konkurencyjnych.

Standardy socjalne stworzone przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w ramach 
światowego porządku handlowego w celu zapewnienia godnych warunków pracy i ochrony 
pracowników.

Zasady korporacyjne są podstawowymi wytycznymi opartymi na naszych wartościach 
korporacyjnych, które budują nasz wizerunek. Kierują one pracownikami w ich codziennych 
działaniach i mają być podzielane i praktykowane przez wszystkich pracowników.

Wytyczne dotyczące postępowania są szczegółowymi zasadami, które są wiążące dla wszystkich 
pracowników. Są one zgodne z wartościami korporacyjnymi, zasadami korporacyjnymi oraz 
obowiązkowymi wytycznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi.

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

Jako przedsiębiorstwo działamy globalnie. Dlatego promowanie postępu społecznego na całym 
świecie jest przedmiotem naszego zaangażowania i zobowiązań. Z naszą pomocą 
i wsparciem tworzymy widoczne korzyści.

Dążenie Daimlera do przetwarzania danych: „Opowiadamy się za zrównoważonymi modelami 
biznesowymi opartymi na danych. Dlatego też skupiamy się na potrzebach naszych konsumentów 
i pracowników oraz odpowiedzialnie przetwarzamy dane”. Wizja przetwarzania danych opiera się na 
siedmiu zasadach: potencjał biznesowy, korzyści dla konsumentów, jakość danych, przejrzystość, 
wybór, bezpieczeństwo danych i etyka danych.

Zastrzeżony wzór zapewnia ochronę wyglądu produktu. Każdy przedmiot przemysłowy lub 
rękodzielniczy może być w ten sposób chroniony. Warunkiem udzielenia ochrony jest to, że 
wzór jest nowy w dniu dokonania zgłoszenia i różni się od poprzednich wzorów (tzw. 
indywidualny charakter). Niemieckie Biuro Patentów i Znaków Towarowych (DPMA) nie 
sprawdza jednak zgodności z tymi wymogami przed zarejestrowaniem wzoru. Jest on 
rozpatrywany wyłącznie przez sądy cywilne w przypadku sporu. Rejestracja daje właścicielowi 
wyłączne prawo do używania wzoru. Ochrona wzorów przemysłowych może trwać 25 lat od 
daty zgłoszenia.

Ogłoszenie ad hoc

Sztuczna inteligencja

Nękanie/zastraszanie 

Business Practices Office (BPO)

Zaangażowanie na rzecz 
doskonałości

 
Konflikt interesów

Podstawowe standardy pracy 
Międzynarodowej Organizacji 

Pracy (MOP)

Zasady korporacyjne i wytyczne 
dotyczące postępowania

Korupcja 

Daimler WeCare 

Wizja przetwarzania danych

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

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

Stosunek zużycia energii do sposobu wykorzystania energii, zwłaszcza wobec wpływu na 
środowisko. 

Zarządzenie rządu zakazujące handlu z określonym krajem.

Zatrudnianie, wspieranie i promowanie wszystkich pracowników zgodnie z ich umiejętnościami, 
możliwościami i wynikami, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, religię i inne cechy 
osobiste.

Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz odpowiedzialnego zarządzania 
przedsiębiorstwem. Global Compact dąży do osiągnięcia celów globalnej i zrównoważonej 
gospodarki światowej, opartej na dziesięciu uniwersalnych zasadach dotyczących praw 
człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, walki z korupcją i zrównoważonego rozwoju.

Świadome, integrujące i doceniające podejście do różnorodności, mające na celu budowanie 
kultury włączania i traktowania wszystkich pracowników w sposób równy i sprawiedliwy.

Transakcje giełdowe, w ramach których inwestor wykorzystuje niepublikowane wcześniej 
istotne informacje, które miałyby duży wpływ na ceny akcji po ich opublikowaniu, aby uzyskać 
przewagę nad innymi inwestorami.

Środki mające na celu sprawdzenie, czy potencjalni partnerzy biznesowi przestrzegają 
standardów wartości Daimlera i, na przykład, nie angażują się w nieuczciwe lub nielegalne 
praktyki.

Wprowadzenie nielegalnie wygenerowanych funduszy do legalnego obiegu gospodarczego.

Jednolite zasady komunikacji zewnętrznej. Celem One Voice Policy jest zapewnienie spójnej 
i konsekwentnej komunikacji w całej firmie w oparciu o jednolite zasady publikacji. W związku 
z tym pracownicy upoważnieni do komunikowania się z mediami powinni przekazywać wyłącznie 
informacje zatwierdzone przez dział komunikacji. Nie dotyczy to środków komunikacji wspierających 
sprzedaż, takich jak broszury produktowe lub cenniki, za które odpowiada dział marketingu.

Aby zgłosić naruszenie zasad niskiego ryzyka, pracownicy mogą kontaktować się na przykład 
ze swoimi managerami, odpowiedzialnym działem kadr, działem bezpieczeństwa 
korporacyjnego lub radą zakładową.

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. Okres ochrony patentów niemieckich wynosi 20 lat.

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

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

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  
Daimlera, o ile obejmują one normy techniczne.

Dyskryminacja

Różnorodność

Bilans ekologiczny
 i energetyczny

Embargo 
 

Równe szanse

 
 

Global Compact
  

 
 

Integracja 

Wykorzystywanie informacji 
poufnych w obrocie papierami 

wartościowymi

Weryfikacja uczciwości

  
 

Pranie brudnych pieniędzy 
 

One Voice Policy

 

 
Inne punkty do kontaktu 

  

Patent
 

Dane osobowe

Cykl życia produktu

Zgodność z przepisami
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Naruszenie publicznego wizerunku osoby lub firmy. Działania powodujące uszczerbek na 
reputacji obejmują naruszenia prawa, wewnętrznych i zewnętrznych zasad oraz umów. 
Szczególnie wysokie ryzyko mogą stanowić naruszenia przepisów antymonopolowych, 
wykorzystywanie informacji poufnych i przekupstwo.

Międzynarodowe środki przymusu lub sankcje wobec krajów. Typowe sankcje to m.in. 
embarga.

Platformy i sieci, w których użytkownicy prywatni, jak również instytucje publiczne i firmy 
mogą zamieszczać własne treści i posty, takie jak zdjęcia i filmy, dzielić się doświadczeniami 
i poglądami oraz komentować lub przeglądać treści innych osób. Niektóre 
z najpopularniejszych mediów społecznościowych to Facebook, Twitter, Instagram, blogi, 
Wikipedia i YouTube.

Kultura korporacyjna, w której niepewność i potencjalne zagrożenia mogą być zgłaszane 
odpowiednim osobom do kontaktu. Ma to zachęcić każdą osobę do swobodnego wyrażania 
swoich opinii i krytyki.

Najwyższy komitet kontrolny w Daimlerze, którego głównym celem jest nadzorowanie 
kierownictwa wykonawczego, tj. zarządu.

Zarówno obecne, jak i zorientowane na przyszłość zasady działania, mające na celu 
pogodzenie aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

Znaki towarowe są znakami odróżniającymi produkty i usługi przedsiębiorstwa od produktów 
i usług innych przedsiębiorstw. Jako znaki towarowe w rejestrze DPMA (Niemiecki Urząd 
Patentów i Znaków Towarowych) mogą być zarejestrowane słowa, obrazy, dźwięki, 
trójwymiarowe kształty, kolory lub inne oznaczenia, pod warunkiem, że mogą być 
przedstawione graficznie. Niemieckie znaki towarowe obowiązują przez dziesięć lat, 
a następnie mogą być odnawiane na czas nieokreślony.

Wywieranie wpływu na osobę za pomocą korzyści, takich jak darowizny lub prezenty 
bezgotówkowe.

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

Dobrowolna, nieskompensowana praca na rzecz dobra publicznego.
 
Nieostrożne, nadmierne wykorzystywanie zasobów (korporacyjnych).

Naruszenie reputacji

Sankcje 

Media społecznościowe

Kultura zabierania głosu 

Rada Nadzorcza 

Zrównoważony rozwój 

Znak towarowy

Wywieranie niestosownego 
wpływu

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu 
i praw człowieka

Wolontariat 

Marnotrawstwo



Daimler AG jest jedną z najbardziej utytułowanych firm 
motoryzacyjnych na świecie. Dzięki swoim oddziałom, Mercedes-
Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses 
i Daimler Mobility, Grupa Daimler jest jednym z największych 
producentów samochodów klasy premium i największym na 

świecie producentem pojazdów użytkowych o globalnym zasięgu. 
Daimler Mobility świadczy usługi w zakresie finansowania, leasingu, 
zarządzania flotą, ubezpieczenia, inwestycji finansowych, kart 
kredytowych i innowacyjnych usług w zakresie mobilności.
Więcej informacji: www.daimler.com

Mercedes-Benz Cars

Daimler Trucks

Mercedes-Benz Vans

Daimler Buses

Daimler Mobility
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