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1. WSTĘP 

Drodzy Pracownicy!  

GEA to działająca na arenie międzynarodowej spółka, która jest zobowiązana do przestrzegania różnorodnych 
przepisów handlowych, politycznych i prawnych w kraju oraz za granicą. Nawet na pozór niewielkie naruszenia 
prawa przez pracowników mogą doprowadzić do poważnego uszczerbku na wizerunku spółki oraz dużych strat, 
również finansowych. Ponadto naruszenia prawa mogą nieść ze sobą istotne skutki osobiste dla dopuszczających 
się ich pracowników. Z tego powodu w GEA priorytetowo traktuje się przestrzeganie wszystkich obowiązujących 
przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji wydanych przez GEA w tym zakresie.  
 
Niniejszy kodeks postępowania opisuje w sposób zwięzły wartości, zasady i wytyczne, którymi powinni kierować 
się pracownicy i kierownictwo GEA. Stanowi on wiążące ramy orientacyjne i dotyczy w równym stopniu każdego 
z nas – zarządu, kierownictwa i każdego pracownika. Razem odpowiadamy za reputację naszej spółki. Kodeks 
postępowania oraz związane z nim regulaminy i wytyczne odzwierciedlają cel GEA: zapewnienie zgodności ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w całej spółce oraz wynikającą z tego ochronę interesów GEA i jej 
pracowników. Akty te mają na celu również stworzenie środowiska pracy charakteryzującego się uczciwością, 
szacunkiem oraz sprawiedliwym i odpowiedzialnym postępowaniem.  
 
GEA przestrzega wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (ISO 26000) i jako członek 
inicjatywy ONZ Global Compact w pełni uznaje dziesięć zasad dotyczących sprawiedliwych warunków pracy, 
ochrony środowiska, praw człowieka oraz walki z korupcją i przestępstwami finansowymi. GEA przestrzega 
również podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ (ILO), stosuje Wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i w ten sposób respektuje zasady rozliczalności i przejrzystości, 
interesy interesariuszy, praworządność, zgodność z międzynarodowymi standardami i etyczne zachowanie. Jeśli 
te zasady i normy, a także obowiązujące orzecznictwo, są wyższe niż lokalne wymagania prawne, mają one 
pierwszeństwo. Od członków kadry kierowniczej GEA oczekuje się, że zorganizują swój obszar odpowiedzialności 
w taki sposób, aby zasady te były zawsze przestrzegane. Ponadto od kadry kierowniczej oczekuje się przede 
wszystkim, że będzie stanowić wzór do naśladowania („Tone at the Top”) w zakresie przestrzegania zasad i 
dawania dobrego przykładu. GEA oczekuje również od wszystkich pracowników przestrzegania zasad oraz 
dawania dobrego przykładu. 
 
Niniejszy kodeks postępowania obowiązuje na całym świecie wszystkich pracowników GEA. 
 
Düsseldorf 
 
Zarząd GEA Group Aktiengesellschaft  
 

  



GEA Internal KODEKS POSTĘPOWANIA Strona 4 

 

 

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I CEL 

Niniejszy kodeks postępowania obowiązuje wszystkie spółki i wszystkich pracowników1 grupy kapitałowej GEA. 
Należą do niej GEA Group Aktiengesellschaft oraz wszystkie firmy, które są powiązane z GEA Group 
Aktiengesellschaft na mocy prawa spółek (zwane dalej „GEA”). 

Kodeks postępowania zawiera ogólne założenia dla wszystkich pracowników GEA oraz definiuje podstawowe, 
obowiązujące na całym świecie normy postępowania. Dalsze, bardziej szczegółowe zasady są sformułowane w 
odpowiednich wewnętrznych zasadach spółki. Niniejsze zasady obowiązują bez ograniczeń i są wiążące dla 
wszystkich spółek i pracowników GEA. 

 

3. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA 

3.1. Przestrzeganie prawa i przepisów 
 
Przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów w GEA jest nieodzowną podstawą 
działania GEA i jej pracowników. Od wszystkich pracowników przedsiębiorstwa wymaga się zapoznania z 
przepisami prawa oraz obowiązującymi w GEA regulaminami mającymi zastosowanie do ich zakresu 
odpowiedzialności w GEA, a w razie wątpliwości – do zasięgania porady u przełożonego oraz w innych 
właściwych działach GEA. 
 
Naruszanie przepisów oraz innych wiążących zasad oraz regulaminów przez pracowników GEA może skutkować 
konsekwencjami wynikającymi z prawa karnego, prawa pracy oraz prawa cywilnego. Dla spółki GEA takie 
naruszenia mogą skutkować wysokimi grzywnami, wyłączeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, 
sankcjami administracyjnymi, roszczeniami odszkodowawczymi od klientów i konkurentów oraz poważnym 
uszczerbkiem na reputacji. Takie ryzyka i szkody mogą mieć trwały wpływ na konkurencyjność oraz możliwości 
dalszego funkcjonowania poszczególnych spółek grupy oraz całej grupy GEA. W związku z tym niewłaściwe 
postępowanie pojedynczych osób zagraża miejscom pracy wszystkich pracowników GEA. Ponadto dochodzenia 
administracyjne i wewnętrzne lub negatywne doniesienia w mediach w związku z naruszeniem przepisów 
obowiązującego prawa bądź innych regulacji niekorzystnie i przez długi czas wpływają na działalność 
gospodarczą spółki.  
 
Jeżeli w danych przypadkach zasady wynikające z przepisów prawa są bardziej rygorystyczne niż zasady 
określone w niniejszym kodeksie postępowania lub innych regulaminach, wówczas obowiązują bardziej 
rygorystyczne przepisy. Analogicznie, jeżeli obowiązujące prawo jest mniej rygorystyczne, obowiązują bardziej 
rygorystyczne postanowienia niniejszego kodeksu postępowania lub innych regulaminów GEA. 
 

3.2. Uczciwe postępowanie 
 
Wymagania w GEA wykraczają poza przestrzeganie przepisów prawa oraz innych wiążących regulacji: GEA 
oczekuje od swoich pracowników uczciwego, rzetelnego i lojalnego postępowania w czynnościach zawodowych 
oraz we wszystkich sytuacjach związanych z tymi czynnościami. 
 
Osoby działające w imieniu GEA ponoszą odpowiedzialność jako przedstawiciele grupy kapitałowej. Pod 
pojęciem należytego postępowania należy również rozumieć przestrzeganie ducha naszych zasad i wytycznych 
oraz niepodejmowanie prób obchodzenia ich wykorzystując formalistyczne przesłanki. Ponadto przełożeni są 
zobowiązani w ramach pełnienia swojej funkcji do dawania przykładu innym. 

 

 
1 Pojęcie „pracownik” obejmuje wszystkie osoby z kadry kierowniczej i pracowników niezależnie od ich płci. 
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4. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA 

4.1. Przeciwdziałanie korupcji 
 
Korupcja utrudnia postęp i innowacje, wypacza konkurencję oraz może poważnie zaszkodzić GEA i jej 
pracownikom. W związku z tym GEA przeciwdziała wszelkim formom korupcji i unika nawet jej pozorów („Zero 
Tolerance”). 
 
Zabrania się wywierania jakiegokolwiek wpływu na decyzje przez udzielanie korzyści osobistych. Dotyczy to 
zarówno postępowania wobec urzędników, jaki i pracowników innych spółek oraz innych instytucji w kraju i za 
granicą.  
 
Pracownicy GEA nie są przekupni i nie uzyskują ze swojej działalności - oprócz wynagrodzenia (ze wszystkimi 
składnikami wynagrodzenia) wypłacanego przez GEA - żadnych korzyści od osób trzecich w tym rekompensat 
(tzw. kick-backs). 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Wytyczne dotyczące integralności.  
 

4.2. Uczciwa konkurencja 
 
Uczciwa i wolna konkurencja podlega ochronie na podstawie krajowych i międzynarodowych przepisów prawa 
konkurencji/antymonopolowego. Naruszanie prawa konkurencji/antymonopolowego jest ścigane na całym 
świecie przez organy ścigania oraz organy antymonopolowe. Może to skutkować sankcjami nakładanymi na 
spółki dopuszczające się naruszeń, zagrażającymi istnieniu spółki, o wartości wyrażonej w milionach euro, 
wyłączeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, oraz poważnymi sankcjami personalnymi nakładanymi 
na pracowników. 
 
GEA chce przekonywać klientów i uczestników rynku jakością usług, zastosowań i usług oraz oferować je w 
konkurencyjnych cenach. Wyznajemy zasadę uczciwej konkurencji oraz odrzucamy niedozwolone porozumienia 
lub praktyki ograniczające konkurencję. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Wytyczne dotyczące konkurencji. 
 

4.3. Compliance i polityka zrównoważona w łańcuchu dostaw 
 
GEA utrzymuje liczne relacje biznesowe z dostawcami oraz podwykonawcami i dzięki temu może oferować 
własne usługi w konkurencyjnych cenach. Dlatego też GEA starannie wybiera dostawców i podwykonawców 
wyłącznie na podstawie ich potencjału operacyjnego i rzetelności. Dlatego też GEA starannie wybiera swoich 
dostawców i podwykonawców wyłącznie na podstawie ich możliwości i niezawodności oraz wymaga od nich 
współpracy w zakresie kryteriów związanych z polityką zrównoważoną. 
 
GEA promuje zasady i praktyki zrównoważonego działania w całym łańcuchu wartości i przypisuje etyce 
zaopatrzenia ważną rolę. Również od partnerów biznesowych GEA wymaga integralności oraz postępowania 
zgodnego z prawem. W swoich relacjach biznesowych z partnerami biznesowymi, w szczególności z dostawcami, 
usługodawcami, podwykonawcami i konsultantami handlowymi, GEA dąży do zapewnienia zgodności z 
obowiązującymi ich standardami. Z tego względu spółka GEA wydała własny Kodeks Postępowania dla 
dostawców i podwykonawców spółki, który ma za zadanie pomóc w zapewnieniu zrównoważonego łańcucha 
dostaw. Zdecydowanie oczekujemy od dostawców postępowania zgodnie z zasadami GEA w rozumieniu 
zrównoważonej polityki społecznej, środowiskowej i firmowej.  
 
Ponadto GEA monitoruje dostawy i zamówienia materiałów konfliktowych, takich jak cyna, tantal, wolfram czy 
złoto. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityka dotycząca mineralów konfliktowych. 
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4.4. Unikanie konfliktów interesów 

 
W GEA decyzje biznesowe są podejmowane wyłącznie w najlepszym interesie spółki. Konflikty interesów GEA z 
interesem prywatnym lub inną działalnością, nawet prowadzoną przez krewnych lub inne bliskie osoby bądź 
organizacje, muszą być eliminowane już w zalążku. Unikanie konfliktów interesów wymaga również unikania 
przez pracowników GEA w relacjach biznesowych z konkurentami, doradcami, klientami, dostawcami, 
usługodawcami i innymi partnerami biznesowymi GEA nawet najmniejszych oznak faworyzowania ze względu na 
powiązania osobiste.  
Potencjalne konflikty interesów muszą być ujawniane przełożonemu i odpowiednio przez niego weryfikowane. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Wytyczne dotyczące integralności w punkcie 7. 
 

4.5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
 
Pod pojęciem prania pieniędzy rozumie się wprowadzanie nielegalnie pozyskanych pieniędzy lub nielegalnie 
nabytych aktywów do legalnego obiegu finansowego i gospodarczego. Finansowanie terroryzmu ma miejsce 
wtedy, gdy środki finansowe bądź inne są przekazywane w celu finansowania działalności terrorystycznej lub 
organizacji terrorystycznych. GEA przeciwdziała wszelkim formom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 
oraz podejmuje działania, aby uniknąć zaangażowania w pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Wytyczne dotyczące integralności w punkcie 8. 
 

4.6. Ochrona i bezpieczeństwo danych 
 
Do ochrony danych osobowych mają zastosowanie obowiązujące regulacje prawne. GEA w pełni przestrzega 
tych regulacji. Dlatego dane osobowe wszelkiego rodzaju muszą być starannie chronione przed nieuprawnionym 
dostępem i wykorzystaniem. 
 
Technologia informacyjna (IT) i elektroniczne przetwarzanie danych (EDP) są nieodłącznie związane z codzienną 
pracą w GEA. Niosą one jednak ze sobą wiele zagrożeń. GEA bardzo poważnie podchodzi do tych zagrożeń we 
własnym interesie, jak również w interesie partnerów biznesowych, oraz prewencyjnie eliminuje potencjalne 
niedociągnięcia w powyższym zakresie bezpośrednio po uzyskaniu o nich informacji. Pracownicy GEA są 
zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi w zakresie IT/EDP oraz przestrzegania zawartych 
w nich zasad. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku ochrony danych. 
 

4.7. Odpowiedzialne postępowanie z majątkiem Grupy i informacjami 
poufnymi 

 
Własność materialna i intelektualna GEA jest podstawą prawidłowego funkcjonowania spółki. Należy ją chronić 
przed niewłaściwym wykorzystywaniem oraz użyciem do celów prywatnych lub zewnętrznych. GEA oczekuje od 
swoich pracowników odpowiedzialnego postępowania z majątkiem firmy. 
 
Staranność i odpowiedzialność są również niezbędne w przypadku postępowania z informacjami poufnymi, które 
pracownicy poznają w ramach swojej pracy. Nie wolno ich wykorzystywać dla własnych celów ani przekazywać 
osobom trzecim w sposób niedozwolony. 
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4.8. Przejrzyste przekazywanie informacji 
 
Dla GEA nieodzowne jest uczciwe, przejrzyste i rzetelne przekazywanie informacji o istotnych procesach 
biznesowych spółki wszystkim interesariuszom (np. inwestorom, pracownikom, klientom, partnerom biznesowym, 
opinii publicznej oraz instytucjom państwowym). Do działań tych należy również właściwe dokumentowanie 
naszej działalności wewnątrz spółki oraz z udziałem osób trzecich. Wszyscy pracownicy GEA są w związku z tym 
zobowiązani do sumiennego, kompletnego, prawidłowego i terminowego odnotowywania istotnych procesów 
biznesowych oraz przekazywania informacji w GEA. Zasady te stanowią podstawę wiarygodności GEA w świecie 
biznesu i na rynku kapitałowym. Poszczególni przełożeni mają obowiązek zapewnienia, że dokumentacja w ich 
zakresie odpowiedzialności jest odpowiednio prowadzona. 
 

4.9. Informacje poufne i rozpowszechnianie informacji ad hoc 
 
GEA podejmuje wszelkie prawne i rzeczywiście niezbędne działania w celu zapobiegania niezgodnemu z prawem 
wykorzystywaniu lub ujawnianiu informacji poufnych. GEA oczekuje od wszystkich pracowników przestrzegania 
odpowiednich przepisów prawa i regulaminów, oraz że nie będą oni dokonywać obrotu papierami wartościowymi 
z wykorzystaniem informacji poufnych (insider trading), ani ujawniać informacji poufnych z naruszeniem prawa. 
 
Ze względu na notowanie akcji GEA na giełdzie spółka musi niezwłocznie publikować informacje poufne (tak 
zwane publikowanie informacji ad hoc). GEA podejmuje wszelkie prawne i rzeczywiście niezbędne działania, aby 
wywiązać się z tego obowiązku. W szczególności pracownicy GEA są zobowiązani do niezwłocznego ujawniania 
zarządowi GEA potencjalnych informacji poufnych z zachowaniem bezwzględnej poufności. 
 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Insider Guideline. 
 

4.10. Handel międzynarodowy, ograniczenia handlu 
 
GEA i jej pracownicy przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących krajowego i 
międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz wszystkich ograniczeń handlu obowiązujących zgodnie z 
prawem krajowym oraz międzynarodowym. Zaliczają się do tego w szczególności obowiązujące embarga w 
postaci zakazu dostaw i importu. 

 

4.11. Prawa człowieka i prawa pracownicze 

 
GEA respektuje ogólne prawa człowieka i zapewnia ich przestrzeganie w ramach swoich wpływów regionalnych 
oraz w stosunku do swoich partnerów biznesowych. GEA odrzuca wszelkie formy pracy przymusowej oraz pracy 
dzieci. GEA zwalcza wszelkie formy przemocy i dyskryminacji. Dotyczy to także przemocy i molestowania w 
miejscu pracy ze względu na płeć. 
GEA uznaje prawo wszystkich pracowników do sprawiedliwego, godziwego wynagrodzenia. Wynagrodzenie i 
inne świadczenia (świadczenia socjalne, urlopy itp.) uwzględniają zasadę sprawiedliwości i są zgodne z 
krajowymi normami prawnymi lub mającymi ewentualnie zastosowanie obowiązującymi przepisami układów 
zbiorowych pracy. 

 

4.12. Różnorodność i integracja 

 
GEA tworzy środowisko pracy, które promuje różnorodność, równość i integrację. Oznacza to, że pracownikom 
zapewnia się równe szanse bez względu na cechy demograficzne i inne cechy osobiste, w szczególności, choć 
nie tylko, wiek, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, rasę, kolor skóry, 
narodowość, pochodzenie etniczne lub narodowe, religię lub przekonania oraz cechy związane z kontekstem 
społeczno-ekonomicznym. Ponadto GEA oferuje kulturę korporacyjną, w której każdy czuje się doceniany i 
zauważany, aby z sukcesem pracować w GEA oraz ma równy dostęp do możliwości i zasobów. 
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4.13. Działania przeciwko dyskryminacji i molestowaniu 

 
GEA zabrania wszelkich form dyskryminacji oraz molestowania seksualnego i nieseksualnego. GEA prowadzi 
politykę „zero tolerancji” i podejmuje aktywne i konsekwentne działania przeciwko takim zachowaniom. GEA 
promuje kulturę szacunku i tolerancji oraz zgłaszania wszelkich wątpliwości w przypadku zauważenia 
jakiejkolwiek formy dyskryminacji lub molestowania. Nie będą tolerowane nawet oznaki naruszania zasad 
etycznych lub molestowania. 
 

4.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy mają w GEA najwyższy priorytet. GEA jest współodpowiedzialna za stworzenie 
środowiska pracy, w którym choroby i wypadki związane z miejscem pracy są w jak największym stopniu 
wykluczone. W tym sensie GEA wspiera zapewnienie, rozszerzenie i dalszy rozwój bezpiecznych warunków 
pracy. 
GEA wyraźnie zachęca wszystkich zainteresowanych do korzystania z przysługującego im specjalnego prawa do 
składania propozycji racjonalizatorskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

4.15. Czas pracy 

 
Czas pracy, w tym nadgodziny, nie może przekraczać wytycznych prawnych i wynikających z układów zbiorowych 
pracy w poszczególnych krajach, a także standardów międzynarodowych. 
GEA zasadniczo odrzuca nadgodziny jako substytut niewystarczająco regularnego wynagrodzenia. W przypadku 
wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynagrodzenie to będzie zgodne z odpowiednimi 
przepisami ustawowymi, umownymi lub wynikającymi z układów zbiorowych pracy. 

 

4.16. Rozwój osobisty i szkolenia 

 
Kształcenie i doskonalenie zawodowe w GEA mają szczególne znaczenie dla indywidualnego rozwoju 
pracowników. GEA jest przekonana, że solidne wykształcenie i kształcenie zawodowe, jak również możliwość 
uczenia się przez całe życie są częścią satysfakcjonującego życia zawodowego. 
 

4.17. Reprezentacja pracowników i prawa związków zawodowych 

 
GEA uznaje w ramach obowiązujących lokalnych ram prawnych prawo pracowników do swobodnego zrzeszania 
się, do tworzenia i wstępowania do wybranych przez siebie organizacji pracowniczych, do bycia 
reprezentowanym i do prowadzenia negocjacji zbiorowych. GEA dąży do zachowania sprawiedliwego stosunku 
między interesami ekonomicznymi firmy a interesami pracowników. GEA promuje dialog społeczny, na przykład 
w formie negocjacji, konsultacji lub wymiany informacji między pracodawcami, przedstawicielami pracowników 
(związkami zawodowymi) i pracownikami na temat spraw ekonomicznych i społecznych, które leżą we wspólnym 
interesie.  
Wszyscy pracownicy i kadra kierownicza GEA, jak również wszyscy przedstawiciele pracowników lub związków 
zawodowych, powinni przestrzegać podstawowych zasad demokratycznych, aby zapewnić pracownikom 
możliwość swobodnego i uczciwego decydowania o tym, czy chcą utworzyć lub przystąpić do organu 
przedstawicielskiego, oraz aby w takim przypadku można było dokonać swobodnego wyboru wybranego przez 
siebie przedstawiciela. 
GEA i jej kadra kierownicza zachowają neutralność i nie będą wpływać na wolny wybór pracowników poprzez 
wywieranie nacisku lub interweniowanie w jakikolwiek inny niedozwolony sposób. 
 

4.18. Marketing i praktyki umowne 

GEA zobowiązuje się do zapewnienia uczciwego kształtowania praktyk umownych oraz udostępniania informacji 
w sposób zrozumiały i rzeczowy. Stosowanie metod lub wiadomości fałszywych, wprowadzających w błąd lub 
zwodniczych jest zabronione. 
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4.19. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo produktów dla klientów i 
konsumentów końcowych 

 
GEA zobowiązuje się do oferowania bezpiecznych produktów i usług. Temu celowi służą jasne instrukcje 
bezpiecznego użytkowania, w tym montażu, konserwacji, wycofania z eksploatacji i utylizacji. 
 
GEA dąży do wyeliminowania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych, produktów i usług na zdrowie oraz 
do reagowania na trendy makroekonomiczne związane z rosnącą liczbą ludności na świecie, urbanizacją i 
niedoborem zasobów naturalnych za pomocą wydajnej inżynierii procesowej. 

 

4.20. Zachowanie wobec środowiska naturalnego 

 
GEA dąży do odpowiedzialnego kształtowania procesów tworzenia łańcucha wartości oraz do przyczyniania się 
do zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i ich ochrony poprzez coraz bardziej wydajne 
produkty i rozwiązania procesowe dla klientów oraz we własnej produkcji. Efektywność odnosi się w 
szczególności do jak najmniejszego zużycia energii, oszczędnego postępowania z wodą i innymi surowcami oraz 
wysokiej zdolności do recyklingu, odpowiednio w odniesieniu do zoptymalizowanej wydajności.  
 

4.21. Odpowiedzialność społeczna 

 
GEA jest znaczącym podatnikiem i pracodawcą w regionach, w których prowadzi swoją działalność. Zgodnie z 
lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi prawami i przepisami GEA przyczynia się do tworzenia oraz rozwoju 
bogactwa i dochodów. 
Jako firma działająca globalnie, GEA uczestniczy w wielu międzynarodowych, regionalnych i lokalnych 
inicjatywach i projektach oraz wymienia poglądy na tematy techniczne i rynkowe w odpowiednich 
stowarzyszeniach handlowych, jak również branżowych. 
Zaangażowanie społeczne GEA – na przykład w formie darowizn lub działań sponsoringowych – skupia się na 
projektach charytatywnych w bezpośrednim środowisku działania zakładów GEA, jak również na innych 
działaniach związanych z inżynierią mechaniczną i w obszarze zrównoważonego działania. 

 

5. WDROŻENIE, PORADY I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ 
5.1. Odpowiedzialność przełożonych 
 
Od kadry kierowniczej GEA oczekuje się, że będzie dawać dobry przykład („Tone at the Top”). W przypadku pytań 
dotyczących zrozumienia zasad w pierwszej kolejności należy zgłosić się do naszej kadry kierowniczej. Kadra ta 
dba o to, aby pracownicy we własnym zakresie odpowiedzialności znali kodeks postępowania oraz właściwe 
zasady i wytyczne grupy GEA i ich przestrzegali. W tym zakresie rozmowy osobiste są tak samo ważne jak 
działania organizacyjne. 
 

5.2. Wątpliwości 
 
W razie wątpliwości dotyczących kodeksu postępowania i wewnętrznych regulaminów pracownicy powinni 
zasięgać opinii kadry kierowniczej, poszczególnych działów technicznych oraz w szczególności działu prawnego 
GEA. 
 

5.3.  Zgłaszanie naruszeń / system zgłoszeniowy GEA 
 

Ze względu na dalekosiężne znaczenie prawidłowego postępowania wszystkich pracowników, przestrzeganie 
kodeksu postępowania oraz właściwych wytycznych jest zadaniem wspólnym. Jeżeli występują oznaki 
naruszenia przepisów, GEA oczekuje od wszystkich pracowników odpowiedniego powiadamiania przełożonych 
lub właściwych działów (np. działu prawnego, personalnego, finansowego, podatkowego lub polityki 
zrównoważonej). Kadra kierownicza GEA zapewnia, aby poważne naruszenia, zwłaszcza w zakresie korupcji, 
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prawa konkurencji i ochrony danych, były zgłaszane do działu prawnego GEA (tutaj Zespół Compliance & 
Principle Legal Matters).  

Ponadto dostępny jest „system zgłoszeniowy GEA”, za pomocą którego można zgłaszać (na życzenie 
anonimowo) przypadki naruszenia niniejszego kodeksu postępowania, takie jak incydenty związane z 
Compliance, dyskryminacją, molestowaniem lub naruszeniem zasad ochrony środowiska. System zgłoszeniowy 
GEA oferuje pracownikom GEA oraz podmiotom zewnętrznym możliwość zgłaszania szczególnie istotnych 
kwestii, przez system internetowy, jeżeli jest to dozwolone w danym kraju. System zgłoszeniowy GEA jest 
dostępny przez Internet pod poniższym adresem: 

 

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

Ponadto pracownicy GEA i osoby z zewnątrz mają możliwość składania zgłoszeń przez telefon (na życzenie 
anonimowo). Zadanie to zlecono niezależnej kancelarii prawniczej. Specjalna infolinia jest dostępna w godzinach 
9:00-18:00 czasu środkowoeuropejskiego pod następującym numerem: 
 

+49 30 235987050 
 
Żaden pracownik, który w uczciwym zamiarze zgłasza podejrzenie naruszenia przepisów prawa, kodeksu 
postępowania lub właściwych wytycznych, a który sam nie dopuścił się naruszenia, nie musi się obawiać 
negatywnych konsekwencji takiego zgłoszenia. Jeżeli pracownik uczestniczył w naruszeniu przepisów prawa, 
kodeksu postępowania lub właściwych zasad i wytycznych, i dzięki dobrowolnemu zgłoszeniu zapobiegł 
wyrządzeniu szkody GEA, będzie to zaliczone na jego korzyść. Kto lekkomyślnie lub umyślnie wnosi fałszywe 
podejrzenia lub oskarżenia, musi liczyć się z konsekwencjami.  
  

https://www.bkms-system.net/IntegritySystem
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6. POZOSTAŁE INFORMACJE I DANE KONTAKTOWE 
 
Dalsze informacje o programie GEA dotyczącym zachowania zgodności z przepisami znajdują się tutaj: 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Więcej informacji na temat wytyczne dotyczące zaangażowania społecznego w GEA można znaleźć tutaj:  
Sustainability at GEA | Engineering for a better World 
 
Kodeks postępowania Grupy GEA oraz zasady Grupy GEA, na przykład zasady dotyczące uczciwości, 
konkurencji oraz osób trzecich, a także inne zasady istotne dla stosunku pracy, pracownicy GEA mogą znaleźć 
w Intranecie GEA. 
 
W przypadku pytań dotyczących kwestii Compliance prosimy o kontakt: 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal & Compliance (G-LC) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
compliance@gea.com  

 
W przypadku polityka zrównoważona kwestii polityki zrównoważonej prosimy o kontakt: 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Sustainability (G-S) 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
sustainability@gea.com 

 
Historia zmian 
 

Data Przegląd i rewizja 

1 czerwiec 2020 Przegląd bez zmian. 

1 czerwiec 2021 Przegląd bez zmian. 

6 kwietnia 2022 
Wprowadzenie odnośników do dalszych wytycznych i aktualizacji systemu 
zgłoszeniowego oraz integracja regulacji z zasad odpowiedzialności 
korporacyjnej. 

 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
https://www.gea.com/en/company/sustainability/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
mailto:sustainability@gea.com
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