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Globalny Kodeks Postępowania i Etyki Grupy JAEGER 
 

 

 

Grupa JAEGER, jako firma działająca na arenie międzynarodowej, ma obowiązek i poczucie własnej wartości, aby działać 
w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Podejmujemy tę odpowiedzialność jako firma i część społeczeństwa, 
zapewniając sobie w ten sposób długoterminowy sukces ekonomiczny. 

Reputacja i zaufanie, jakimi cieszymy się wśród naszych klientów, pracowników, partnerów biznesowych i w społeczeństwie, 
mogą zostać poważnie nadszarpnięte przez niewłaściwe zachowanie, nawet pojedynczych osób. Dlatego wszyscy jesteśmy 
współodpowiedzialni za reputację naszej firmy. 

Globalny Kodeks Postępowania i Etyki Grupy JAEGER podsumowuje podstawowe zasady i reguły naszego działania. 
Reprezentuje on wymagania wobec nas samych, które muszą być wypełnione życiem przez wszystkich pracowników w ich 
codziennych działaniach. 

Globalny Kodeks Postępowania i Etyki Grupy JAEGER jest wiążącą wytyczną dla Grupy JAEGER. Opisuje on zasady, 
których przestrzegamy w codziennych kontaktach między sobą, z klientami i partnerami biznesowymi. Spółki Grupy JAEGER 
przekazują treść Kodeksu Postępowania i Etyki pracownikom, partnerom umownym oraz, w razie potrzeby, osobom trzecim. 
Dla partnera umowy powinno być zrozumiałe, że przestrzeganie Kodeksu postępowania i etyki jest zasadniczo 
zagwarantowane.  

 

Z poważaniem 

 

 

Dr. Andreas J. Schmid    Annemarie Wegmeth 

CEO      CFO 

 

 

Friedberg, 01.01.2023 
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1. Zakres stosowania 
 

Globalny Kodeks Postępowania i Etyki Grupy JAEGER ma zastosowanie do wszystkich spółek grupy. 
Ponadto przestrzeganie naszych standardów określonych w niniejszym dokumencie jest bezwzględnym 
wymogiem wobec naszych partnerów biznesowych i osób trzecich działających w imieniu spółek Grupy 
JAEGER lub wspólnie z nimi (np. dostawców, dystrybutorów, konsultantów, freelancerów, 
przedstawicieli handlowych itp.) 

2. Zasady naszej współpracy w Grupie JAEGER 
 

Wzajemny szacunek, komunikacja, odpowiedzialność 
Dążymy do stworzenia środowiska pracy opartego na wzajemnym szacunku, komunikacji, 
profesjonalizmie, uczciwości, uprzejmości i sprawiedliwości. Szanujemy poglądy tych, którzy się z nami 
nie zgadzają i/lub je kwestionują. Komunikacja odbywa się na podstawie faktów. Nie rozprzestrzeniamy 
plotek. Każdy pracownik Grupy bierze odpowiedzialność za swoje działania i czyny. 

 
Ochrona przed dyskryminacją, molestowaniem i zastraszaniem 
Równe traktowanie wszystkich pracowników jest podstawową zasadą naszej polityki korporacyjnej. 
Grupa JAEGER nie toleruje dyskryminacji swoich pracowników. Nikt nie może być dyskryminowany, 
faworyzowany lub prześladowany ze względu na takie cechy, jak płeć, kolor skóry, religia, narodowość, 
przekonania polityczne lub inne, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna 
lub inne cechy chronione prawem lokalnym, takie jak przynależność do mniejszości narodowej, ciąża, 
byłe członkostwo w wojsku lub służba zastępcza.  

 
Różnorodność 
Promujemy współpracę wielokulturową i różnorodność oraz uważamy, że jest to mocna strona naszej 
globalnej sieci. Dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od dyskryminacji, zastraszania i 
prześladowania. Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
przekonania religijne, światopogląd, tożsamość seksualną, wiek i/lub niepełnosprawność. 

 
Praca zespołowa 
Zachęcamy do pracy zespołowej w otwartej atmosferze, a nasi pracownicy są bardzo zmotywowani, 
chętnie się uczą, mają wysokie kwalifikacje i pracują w międzynarodowych zespołach. 

 
Uczenie się przez całe życie 
Promujemy rozwój zawodowy i osobisty oraz sukcesy zawodowe naszych pracowników, a także 
wspieramy indywidualną motywację i uczenie się przez całe życie. 

Promujemy naszych pracowników bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, przekonania 
religijne, ideologię, tożsamość seksualną, wiek i/lub niepełnosprawność. 

 
System informacji zwrotnej 
Oczekujemy i przekazujemy regularne, szczere i konstruktywne informacje zwrotne w ramach 
regularnych przeglądów pracowniczych i rozwojowych. 

 

3. Współpraca z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi 
 

Wybór partnerów biznesowych 
Wybór naszych dostawców, dealerów i innych partnerów biznesowych jest dokonywany na podstawie 



 

ich kwalifikacji, doświadczenia i innych uzasadnionych interesów biznesowych. Na wybór ten nie mają 
wpływu osobiste relacje ani powody. Wobec naszych klientów, dostawców i osób trzecich postępujemy 
w sposób uczciwy i sprawiedliwy. 

Będziemy unikać współpracy z klientami, dostawcami i innymi osobami trzecimi, których standardy są 
niezgodne z naszym Kodeksem postępowania i etyki. 

Konkurujemy uczciwie, zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, prawem krajowym i przepisami 
wewnętrznymi, i ponosimy odpowiedzialność za nasze działania. 

 
Przekupstwo i nielegalne płatności 
Przyjmowanie płatności, gotówki, drogich prezentów, zaproszeń na ważne imprezy rozrywkowe lub 
wycieczki oraz innych prezentów od klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych jest surowo 
zabronione dla wszystkich pracowników. Podobnie naszym pracownikom nie wolno proponować ani 
wręczać łapówek, bezpośrednio ani pośrednio. 

Każde żądanie lub wręczenie łapówki musi zostać odrzucone przez pracownika i niezwłocznie 
zgłoszone jego przełożonemu. 

 
Uprzejmości biznesowe 
Drobne gesty, takie jak zaproszenia na posiłki, nie podlegają przepisom o "łapówkarstwie i 
niedozwolonych płatnościach", o ile kwoty są nieznaczne, a gesty te nie wpływają w żaden sposób na 
decyzje biznesowe. 

Inne drobne uwagi (np. upominki promocyjne przed świętami) są przekazywane w centralnym punkcie 
firmy, gdzie podejmuje się decyzje o ich dalszym wykorzystaniu. 

 
Zapobieganie korupcji Urzędnicy państwowi  
Definicja "funkcjonariusza publicznego" może być różna w różnych krajach. 

Dotyczy to wszystkich osób, które pozostają w publicznoprawnym stosunku pracy. Dotyczy to w 
szczególności urzędników służby cywilnej, sędziów i osób pozostających w innym stosunku służbowym 
na podstawie przepisów prawa publicznego, a także osób, które zostały powołane do wykonywania 
zadań administracji publicznej w organach władzy publicznej lub w innym organie w ich imieniu. 
Pracownicy publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych lub (częściowo) znacjonalizowanych 
przedsiębiorstw również mogą być funkcjonariuszami publicznymi, podobnie jak pracownicy organizacji 
i instytucji międzynarodowych (np. na szczeblu europejskim). 

Nie oferujemy płatności ani innych usług wyżej wymienionej grupie docelowej z zamiarem zawarcia lub 
kontynuowania transakcji biznesowej z kimkolwiek lub pośredniczenia w transakcji biznesowej ze 
stronami trzecimi. Podobnie nie instruujemy, nie upoważniamy ani nie wspieramy nikogo, kto narusza 
tę zasadę. 

 
Konkurenci i rywale 
Postępujemy uczciwie wobec naszych konkurentów. Korzyści biznesowe osiąga się wyłącznie dzięki 
lepszej wydajności. Nielegalne lub nieetyczne praktyki biznesowe są wyraźnie zabronione naszym 
pracownikom. 

Zabraniamy naszym pracownikom angażowania się w działania, dyskusje i kontakty z konkurencją lub 
innymi osobami z zewnątrz na temat poufnych informacji i danych dotyczących firmy. Dotyczy to między 
innymi porozumień antykonkurencyjnych w zakresie cen, podwyżek cen, warunków lub zdolności 
produkcyjnych, w tym zysku, marży zysku, kosztów, metod sprzedaży i marketingu. Takie działania są 
uważane przez Firmę za szkodliwe. 

Nie angażujemy się w szpiegostwo przemysłowe, łapówkarstwo, kradzież ani rozpowszechnianie 
świadomie fałszywych informacji o naszych konkurentach, ich produktach lub usługach. 

Nie pomagamy osobom trzecim w działaniach antykonkurencyjnych. 

 



 

Kontrola eksportu i sankcje gospodarcze 
Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu, sankcji i 
embarga, które nakładają ograniczenia na eksport lub reeksport towarów, oprogramowania, usług i 
technologii do określonych miejsc przeznaczenia oraz zakazują transakcji z udziałem określonych 
krajów, regionów, organizacji i osób. 

W przypadku naszych dostawców odpowiednie przepisy są zawarte w naszych warunkach zakupu. W 
razie potrzeby dokonujemy przeglądu wszystkich partnerów biznesowych, których może to dotyczyć. 

 
Plagiat i własność intelektualna 
Sukces rynkowy naszych produktów i usług jest nierozerwalnie związany z ich jakością. Nasze 
zaangażowanie w zapewnienie maksymalnej jakości, którą konsekwentnie staramy się dostarczać 
wszystkim naszym klientom na całym świecie, stawia przed wszystkimi pracownikami wysokie 
wymagania w zakresie kreatywności, staranności, schludności i precyzji. Nie tolerujemy umyślnego lub 
niedbałego postępowania, które prowadzi do obniżenia naszej jakości.  

Z tego powodu zabronione jest korzystanie z materiałów plagiatowanych lub podrabianych. Pozyskując 
surowce z oficjalnych i certyfikowanych źródeł/dostawców, minimalizujemy prawdopodobieństwo 
wprowadzenia podrobionych materiałów i plagiatów do naszych produktów. 

Jednak w przypadku wykrycia materiałów podrobionych lub plagiatów podczas jakichkolwiek 
regularnych działań związanych z zapewnieniem jakości, zostaną one natychmiast odizolowane i 
powiadomiony zostanie producent oryginalnego sprzętu (OEM) i/lub organy ścigania, które mogą być 
obecne na miejscu.  

Sprzedaż klientom spoza OEM odbywa się zgodnie z przepisami krajowymi. W miarę naszych 
możliwości zapewniamy, że sprzedawane produkty są wykorzystywane zgodnie z prawem.  

Szanujemy również własność intelektualną, taką jak wynalazki, dzieła literackie i artystyczne, projekty, 
symbole, nazwy i obrazy używane w handlu, i nie będziemy ich wykorzystywać ani publikować bez 
zezwolenia.  

Dotyczy to w szczególności własności intelektualnej, która jest chroniona patentami, prawami autorskimi 
lub znakami towarowymi. 

 

4. Warunki pracy i prawa człowieka 
 

Etyka i prawa człowieka 
Odpowiedzialne, zrównoważone i zgodne z prawem działanie jest jedną z podstawowych wartości 
Grupy JAEGER i jest silnie zakorzenione w jej zasadach etycznych. Odpowiada to wizerunkowi Grupy 
JAEGER i jest deklarowanym celem unikania naruszeń praw człowieka.  

Odpowiedzialność Grupy JAEGER w zakresie praw człowieka koncentruje się na tematach i obszarach 
działania, w których może ona wywierać wpływ jako przedsiębiorstwo.  

Prawa człowieka to podstawowe normy, które służą zapewnieniu godności i równości wszystkich ludzi, 
a jako prawa powszechne, niezbywalne i niepodzielne w równym stopniu przysługują każdej istocie 
ludzkiej. Definicja ta jest zawarta w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. 

 
Praca dzieci i pracownicy młodociani 
Grupa JAEGER przestrzega minimalnego wieku zatrudnienia i nie toleruje żadnych form pracy dzieci. 
Dzieciom nie można uniemożliwiać kształcenia się z powodu pracy zarobkowej i w ten sposób 
ograniczać ich rozwoju.  

Należy szanować godność dzieci oraz chronić ich bezpieczeństwo i zdrowie. Dotyczy to w 
szczególności najgorszych form pracy dzieci, takich jak praca niebezpieczna, która może szkodzić 
zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci. 

 



 

Współczesne niewolnictwo, praca przymusowa i handel ludźmi 
Grupa JAEGER nie toleruje żadnych form pracy przymusowej ani obowiązkowej. Zgodnie z 
podstawowymi standardami pracy MOP Grupa JAEGER odrzuca stosowanie pracy przymusowej lub 
niezgodnej z prawem pracy obowiązkowej w swojej działalności biznesowej. 

 
Materiały dotyczące konfliktów 
Grupa JAEGER jest zaangażowana w odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów konfliktowych zgodnie 
z prawami człowieka, zobowiązaniami prawnymi i standardami międzynarodowymi. Dostawcy Grupy 
JAEGER muszą potwierdzić przestrzeganie tych zasad przez siebie i swój łańcuch dostaw. 

 

Płace i świadczenia socjalne 
Grupa JAEGER oferuje swoim pracownikom konkurencyjne i uzależnione od wyników wynagrodzenie, 
które jest uzupełniane dodatkowymi świadczeniami.  

Grupa JAEGER sprawiedliwie wynagradza swoich pracowników, zarówno wewnętrznie, jak i 
zewnętrznie. Jednolite zasady stanowią podstawę globalnie zrównoważonego systemu wynagrodzeń. 
Tam, gdzie ma to zastosowanie, wynagrodzenie jest zgodne z odpowiednimi prawnie 
zagwarantowanymi płacami minimalnymi lub standardami minimalnymi.  

We wszystkich zakładach Grupy JAEGER wydajność i wyniki pracy stanowią główny punkt odniesienia 
dla wynagrodzeń. Firma wynagradza pracowników za ich indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia 
zgodnie z lokalnymi zasadami. 

 
Godziny pracy 
Grupa JAEGER przestrzega co najmniej obowiązujących krajowych przepisów dotyczących czasu 
pracy, okresów odpoczynku, czasu wolnego i urlopów.  

Organizacja czasu pracy i przerw uwzględnia zarówno kwestie operacyjne, jak i indywidualne. Opiera 
się ona na kryteriach nauki o pracy, takich jak medycznie uznane parametry stresu fizycznego i 
psychicznego.  

Grupa JAEGER promuje godzenie życia zawodowego i prywatnego. W ramach możliwości 
operacyjnych firma oferuje także swoim pracownikom zindywidualizowane modele czasu pracy, aby 
pogodzić szczególne okoliczności osobiste z pracą. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Grupa JAEGER unika zagrożeń dla zdrowia, stosując się do wszystkich ustawowych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Regularnie informujemy i szkolimy naszą organizację w zakresie 
przepisów i kodeksów postępowania. 

 
Wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych 
Grupa JAEGER uznaje prawo wszystkich pracowników do tworzenia przedstawicielstw pracowniczych 
oraz do udziału w negocjacjach zbiorowych w celu uregulowania warunków pracy. Wszyscy pracownicy 
mają możliwość przystąpienia do wybranej przez siebie reprezentacji pracowniczej. Firma Erich Jaeger 
jest zobowiązana do otwartej, przejrzystej i konstruktywnej współpracy z przedstawicielami 
pracowników.  

Kulturę Grupy JAEGER charakteryzuje oparta na zaufaniu, konstruktywna i zrównoważona współpraca 
z korzyścią dla firmy i pracowników.   

Pracownicy nie są ani faworyzowani, ani dyskryminowani ze względu na przynależność lub brak 
przynależności do związku zawodowego lub przedstawicielstwa pracowników. W zakładach, w których 
nie ma przedstawicielstwa pracowników, Grupa JAEGER promuje regularny dialog między 
pracownikami a firmą. 

 



 

5. Jakość, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska 
 

Jakość 
Jesteśmy znani z doskonałej jakości i technologii przyjaznych dla środowiska. 

 
Produkty i usługi 
Nasze pomysły i rozwiązania wyznaczają standardy w zakresie jakości, ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa i niezawodności. Nasze produkty nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi ani 
środowiska przed, w trakcie ani po ich użyciu. 

 
Ciągłe doskonalenie procesu i zarządzanie zasobami 
Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych usług i produktów poprzez optymalizację procesów, metod 
oraz odpowiednie wykorzystanie materiałów i produktów. Zmniejszenie ilości odpadów i emisji (do 
powietrza, wody, gleby) oraz poprawa efektywności energetycznej to zadeklarowane cele firmy, których 
rozwój jest regularnie raportowany. 

 
Zarządzanie środowiskowe 
Zobowiązujemy się do stałego zmniejszania zanieczyszczenia środowiska oraz do aktywnej ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony pracy i zdrowia, aby wnieść swój wkład na rzecz 
naszych klientów, pracowników, współobywateli i przyszłych pokoleń. 

Identyfikujemy przepisy środowiskowe istotne dla naszej działalności, przestrzegamy ich w sposób 
widoczny, ciągły i zrównoważony oraz regularnie informujemy organizację o ich wpływie. 

Przestrzegamy przepisów dotyczących zarządzania chemikaliami (REACH).  

Grupa JAEGER zobowiązuje swoich dostawców do równie zrównoważonego i weryfikowalnego 
zarządzania środowiskiem. 

 

6. Zarządzanie - zasady i wytyczne 
 

Ważność polityk wewnętrznych  
Zdajemy sobie sprawę, że poza niniejszą polityką globalną obowiązują dodatkowe standardy 
postępowania. Standardy te obejmują zasady i procedury naszych jednostek biznesowych, działów i 
regionów, w tym zasady i procedury mające zastosowanie do naszych pracowników. Wszystkie osoby 
są zobowiązane do przestrzegania tych norm. W przypadku konfliktu między niniejszą Polityką ogólną 
a jakąkolwiek inną polityką lub procedurą, we wszystkich przypadkach obowiązują postanowienia 
niniejszej Polityki ogólnej. 

 
Zgodność z przepisami prawa  
Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich praw, przepisów i zasad, krajowych i 
międzynarodowych, dotyczących naszej działalności oraz do przestrzegania obowiązujących zasad 
ochrony prywatności, w tym między innymi tych przedstawionych poniżej: 

• Ogólna Deklaracja Praw Człowieka wydana przez ONZ w 1948 roku oraz Europejska 
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku. 

• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. 
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. 
• Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w 

międzynarodowych transakcjach handlowych z 1997 r. 

Zobowiązaliśmy się także do promowania różnorodności w naszej firmie, podpisując niemiecką 
inicjatywę korporacyjną Karta Różnorodności. 



 

Integralność finansowa 
We wszystkich naszych raportach i dokumentach finansowych podajemy pełne, dokładne, terminowe i 
zrozumiałe informacje, zgodnie z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi regulacjami, 
przepisami i standardami. 

 
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji 
Gromadząc, przechowując, przetwarzając lub przekazując dane osobowe pracowników, klientów lub 
innych osób trzecich, zachowujemy najwyższą staranność i ścisłą poufność, a także przestrzegamy 
obowiązujących przepisów i zasad (np. DSGVO). 

W ramach bezpieczeństwa informacji, informacje przekazywane przez naszych partnerów biznesowych 
są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań w ramach świadczenia usług z partnerem biznesowym 
i na jego rzecz oraz są chronione przed wewnętrznym i zewnętrznym nadużyciem. W związku z tym 
zobowiązujemy naszych partnerów biznesowych do traktowania informacji dostarczanych przez Grupę 
JAEGER w ten sam sposób. 

 

7. Znajdź pomoc - podejmij działanie 
 

Zgłaszanie naruszeń 
Nasi pracownicy będą zgłaszać oczywiste naruszenia tej polityki swojemu przełożonemu, działowi kadr 
lub kierownictwu, aby można było podjąć odpowiednie działania. 

Zobowiązujemy się chronić każdego pracownika, który w dobrej wierze zgłosił naruszenie niniejszego 
Kodeksu Postępowania i Etyki, przed działaniami odwetowymi i/lub dyskryminacją. 

Nasi pracownicy rozumieją, że naruszenie niniejszego Kodeksu postępowania i etyki oraz przepisów 
wewnętrznych może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, z wypowiedzeniem umowy o pracę 
włącznie. 

 
Whistleblowing 
Odrębna Polityka informacyjna Grupy JAEGER ma na celu zachęcenie wszystkich pracowników do 
zgłaszania wątpliwości dotyczących poważnych uchybień popełnianych przez osoby na stanowiskach 
kierowniczych lub zarządczych w związku z niniejszym Globalnym Kodeksem Postępowania i Etyki, 
innymi zasadami Erich Jaeger i/lub obowiązującym prawem lub przepisami, bez obawy lub ryzyka 
niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji lub niekorzystnego traktowania. 

 

8. Wdrożenie Globalnego Kodeksu Postępowania i Etyki 
 

• Ogólna odpowiedzialność za przestrzeganie Globalnej Polityki Etyki i Postępowania w 
Biznesie spoczywa na kierownictwie. 

• Regularnie informujemy naszych pracowników o treści i zmianach w Globalnej Polityce Etyki i 
Postępowania w Biznesie oraz powiązanych z nią politykach i procesach.  

• Nasi pracownicy są regularnie poddawani testom wiedzy. 
• Przełożeni monitorują prawidłowe zachowanie i bezpośrednio zajmują się ryzykiem i 

naruszeniami. 
• Zgłoszenia o naruszeniach przepisów mają najwyższy priorytet. 
• Cele korporacyjne są wyznaczane i oceniane zgodnie z wytycznymi. 
• Wszystkie problemy są rozwiązywane za pomocą odpowiednich tematów dotyczących 

zarządzania. 
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