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Wstęp
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Szanowni Współpracownicy,

Robert Bosch napisał w roku 1921: „Prowadzenie przedsię-
biorstwa w uczciwy sposób jest na dłuższą metę najbardziej 
opłacalne, a świat biznesu ceni takie wartości bardziej, niż 
mogłoby się wydawać”. Słowa te wyrażają nasze obowiązu-
jące do tej pory przekonanie: niezawodność, wiarygodność, 
odpowiedzialność, uczciwość, a przede wszystkim prze-
strzeganie prawa stanowią istotne elementy naszego suk-
cesu gospodarczego.

Dla nas w Zarządzie, dla wszystkich pracowników i dla 
wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Bosch, ta 
jasna deklaracja jest wspólną więzią, która przekracza naro-
dowe i kulturowe róźnice. Ma ona dla nas wyjątkowe znacze-
nie. Aby podkreślić znaczenie tej deklaracji, w niniejszym 
kodeksie „Code of Business Conduct” sformułowaliśmy 
naszą postawę względem wymagań prawnych i kwestii 
etycznych. Code of Business Conduct służy za podręcznik 
naszego postępowania w prowadzonej działalności. W połą-
czeniu z wartościami firmy Bosch tworzy on doskonały fun-
dament budowania zaufania, które jest tak istotne dla 
naszego sukcesu gospodarczego.
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Code of Business Conduct

Preambuła
Przestrzeganie zasady zgodności z prawem oraz odpowie-
dzialnego i uczciwego postępowania w biznesie stanowią 
dla naszego przedsiębiorstwa od zawsze najważniejszą 
regułę i są kluczowymi wartościami. Wymogi w zakresie 
naszego postępowania jako pracowników grupy Bosch są 
zawarte w licznych wytycznych i instrukcjach. Nieprzerwanie 
utożsamiamy się z nimi i postępujemy zgodnie z ich literą. 
Istotne elementy tych uregulowań zostały zebrane w niniej-
szym kodeksie w uproszczonej postaci, aby stosowanie się 
do nich było dla nas łatwiejsze. W przypadku sprzeczności 
wytycznych i instrukcji z niniejszym kodeksem oraz w razie 
pozostałych pytań, należy zwrócić się do działu Compliance 
lub działu prawnego (C/LS).

W przypadku niektórych działań mogą również obowiązywać 
zasady wynikające z przepisów prawa, czasem z kilku syste-
mów prawnych. Bezwzględnie stosujemy się do obowiązują-
cego prawa. Obejmuje to również prawo kraju, dla którego 
przeznaczony jest dany produkt lub usługa. W razie wątpli-
wości zdobywamy informacje o obowiązujących lokalnie 
przepisach z pomocą właściwej regionalnej spółki lub jed-
nostki biznesowej. W razie sprzeczności pomiędzy lokalnym 
prawem a niniejszym kodeksem pierwszeństwo ma lokalne 
prawo. W razie niejasności kontaktujemy się z komórką 
Compliance lub działem prawnym.

Jeśli dla uregulowań niniejszego kodeksu istnieją 
specjalne wytyczne lub dyrektywy centralne, należy 
się do nich stosować. Przy czym - uregulowania 
specjalne nie mogą stać w sprzeczności z zasadami 
niniejszego kodeksu.

3

RZ_PO_Code of Business Conduct Brosch�re 20190708.indd   3 08.07.19   12:37



„ Przestrzegamy 
prawa i postępujemy 
odpowiedzialnie”.
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Legalne, zgodne z przepisami, odpowiedzialne i 
uczciwe postępowanie
Przestrzegamy zasady zgodności z prawem we wszelkich 
postępowaniach, działaniach, umowach i innych aktywno-
ściach grupy Bosch. W szczególności nie wprowadzamy w 
błąd klientów, organów władzy ani społeczeństwa ani też 
nie bierzemy udziału w tego rodzaju działaniach osób trze-
cich.

Przestrzeganie zasady zgodności z prawem obejmuje także 
między innymi: płacenie należnych podatków i ceł, stoso-
wanie się do przepisów w zakresie ochrony konkurencji i 
konsumentów, bezwzględny zakaz korupcji i wprowadzania 
do obrotu środków z nielegalnych źródeł, korzystanie z 
najnow szych zdobyczy techniki, uzyskiwanie wymaganych 
zezwoleń administracyjnych, stosowanie się do przepisów 
w zakresie kontroli eksportu oraz przestrzeganie praw 
osób trzecich. Ta podstawowa zasada opiera się nie tylko 
na założeniu, że w przypadku naruszenia może powstać 
znacząca odpowiedzial ność w następstwie postępowania 
karnego, grzywien lub roszczeń odszkodowawczych. Apro-
bujemy zasadę wyłącznie zgodnego z prawem postępowania 
niezależnie od tego, czy z tego tytułu powstaje korzyść dla 
grupy Bosch, czy też nie. Przestrzeganie prawa i wartości 
firmy Bosch mają pierwszeństwo przed życzeniami klientów 
lub innymi interesami gospodarczymi.

Jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie prawa w nas-
zym obszarze działalności i zobligowani do ciągłej kontroli 
naszego środowiska pracy pod kątem zgodności z prawem, 
odpowie dzialności i uczciwości. Jeśli nie mamy pewności, 
jaką decyzję powinniśmy podjąć z punktu widzenia zgod-
ności z prawem, odpowiedzialności i uczciwości, zwracamy 
się do naszego kierownictwa, komórki Compliance lub dzi-
ału prawnego.

Niezależnie od sankcji przewidzianych przez prawo, niepr-
zestrzeganie niniejszego kodeksu co do zasady skutkuje 
zastosowaniem środków dyscyplinarnych, włącznie ze zwol-
nieniem z pracy i zgłoszeniem wobec osób odpowiedzial-
nych roszczeń odszkodowawczych.

Informowanie o możliwych nieprawidłowościach
Jesteśmy zobowiązani do informowania naszego kierownictwa 
o możliwych przypadkach niestosowania się do postanowień 
niniejszego kodeksu. Możemy również w każdej chwili zwrócić 
się do komórki Compliance. W szczególności, mamy możliwość 
zgłaszania informacji poprzez infolinię Compliance. Preferu-
jemy zgłoszenia z podaniem własnego imienia i nazwiska, ale 
możliwe są również anonimowe. Zgłoszenia są traktowane 
jako poufne. Wyklucza się wszelkie formy dyskryminacji pra-
cowników lub kontrahentów Bosch ze względu na zgłoszenie 
dokonane w dobrej wierze. Dotyczy to również przypadku, gdy 
zgłoszenie okaże się nieuzasadnione.

Zasady, którymi się kierujemy

Komu można zgłaszać naruszenia?
Oprócz naszych przełożonych i odpowiedzialnego 
działu, naruszenia można również zgłaszać do 
Compliance Officera (bezpośrednio lub przez infolinię 
Compliance). Właściwego Compliance Officera można 
znaleźć w BGN w pozycji „Compliance” (https://bgn.
bosch.com/alias/compliance). Na tej stronie znajduje 
się również link do infolinii Compliance.

1. Podstawowe zasady
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Jeśli my, jako menedżerowie, otrzymamy informacje o możli-
wych uchybieniach ze strony pracowników lub osób trzecich, 
włączamy do sprawy właściwy dział. Zagadnienia o tematyce 
prawnej uzgadniamy z właściwym działem prawnym.

Informacje o możliwych uchybieniach są niezwłoczne spra-
wdzane w ramach wewnętrznego dochodzenia. Jeśli infor-
macje zostaną potwierdzone, zostają podjęte niezbędne 
środki zaradcze.

Współpraca z właściwymi organami 
Firma Bosch utrzymuje bliską współpracę z właściwymi 
organami władzy. Jako pracownicy i kadra kierownicza firmy 
Bosch, współpracujemy w pełnym zakresie w postępowani-
ach, prowadzonych przez firmę Bosch lub właściwe organy. 
Powyższe  nie wpływa na określone w przepisach prawo do 
odmowy zeznań lub udzielenia informacji oraz inne zasady 
związane z prowadzeniem postępowania.

Odpowiedzialność kierownictwa
Jako kadra kierownicza odpowiadamy za to, by w obszarach 
naszej odpowiedzialności nie miały miejsca jakiekolwiek 
naruszenia przepisów prawa bądź niniejszego kodeksu, którym 

można zapobiec lub ograniczyć je poprzez prowadzenie właś-
ciwego nadzoru. Zapewniamy, by stosowanie się do przepisów 
prawa i regulaminów wewnętrznych w danym obszarze 
odpowiedzialności było przez cały czas odpowiednio monito-
rowane. Jako kadra kierownicza zapewniamy również, by nasi 
pracownicy mieli świadomość, że naruszenia przepisów prawa 
oraz niniejszego kodeksu są zabronione i co do zasady
prowadzą do konsekwencji dyscyplinarnych, niezależnie od 
pozycji danego pracownika w przedsiębiorstwie.

Jeśli pracownik zgłosi nam, kierownictwu, możliwe uchybienia 
- zadbamy o to, aby osoba ta była chroniona przed wszelkimi 
formami dyskryminacji ze względu na zgłoszenie dokonane w 
dobrej wierze. Dotyczy to również przypadku, gdy zgłoszenie 
okaże się nieuzasadnione.

Jako kadra kierownicza postępujemy tak, by służyć przykładem 
naszym pracownikom, informujemy ich o zapisach niniejszego 
kodeksu, omawiamy go z nimi i jesteśmy do dyspozycji jako 
osoby kontaktowe z udziałem działu Compliance. Jesteśmy siłą 
napędową dialogu Compliance, który regularnie prowadzimy w 
obrębie naszych działów.

Odpowiedzialność społeczna
Postępujemy odpowiedzialnie z własnej inicjatywy i w interesie 
naszego przedsiębiorstwa, biorąc przy tym pod uwagę również 
nasz wpływ na społeczeństwo i środowisko. Uznajemy ucz-
ciwe podej ście jako niezbędny warunek naszego sukcesu we 
współpracy w obrębie firmy oraz z naszymi partnerami hand-
lowymi. Nie akceptujemy nieprzestrzegania praw człowieka (na 
przykład pracy przymusowej i zatrudniania dzieci), również u 
naszych partnerów handlowych. Wypełniając nasze zadania, 
dbamy o wizerunek grupy Bosch. Postępujemy przy tym zgod-
nie z przepisami prawa, promując swoim zachowaniem zasady 
odpowiedzialnego i uczciwego postępowania.

Postępowanie wobec pracowników
Szanujemy i chronimy osobistą godność każdego. Nie toleru-
jemy jakiegokolwiek dyskryminowania ani innych niewłaści-
wych zachowań przez lub wobec naszych pracowników, pro-
mujemy różnorodność.

Czym jest „infolinia Compliance”?
Firma Bosch, poprzez „infolinię Compliance”, daje 
dodatkową możliwość bezpiecznego i poufnego 
zgłaszania informacji o możliwych naruszeniach 
reguł Compliance. W większości krajów jest to 
możliwe również anonimowo.
Infolinia Compliance to prowadzony przez 
wyspecjalizowanego operatora system udzielania 
informacji, dostępny przez Internet dla wszystkich 
pracowników, jak i osób z zewnątrz na całym świecie 
w wielu językach, przez całą dobę.
Więcej informacji można znaleźć w BGN w pozycji 
„Compliance” lub na stronie
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
http://www.bosch.com/compliance
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„Szanujemy i chronimy 
godność każdego”.
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„ Działamy w najlepszym 
interesie firmy Bosch”.
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2. Unikanie konfliktów interesów

Co należy rozumieć jako „powszechnie 
oferowane towary lub usługi”?
Powszechnie oferowanymi są produkty lub 
usługi, które oferowane są nam wszystkim 
na takich samych warunkach (cena itp.), 
na przykład towary w handlu detalicznym. 
W odróżnieniu od powyższego usługa dla 
której otrzymujemy konkretny kosztorys nie 
jest powszechnie oferowana. Zalicza się do 
tego, przykładowo, oferta malarza na remont 
naszego mieszkania.

Dodatkowa działalność zarobkowa i udziały 
kapitałowe
Dodatkową działalność zarobkową możemy prowa-
dzić wyłącznie za uprzednią zgodą pracodawcy. Jest 
ona udzielana, jeśli dodatkowa działalność nie 
wpływa niekorzystnie na uzasadnione interesy firmy. 
Ponadto nam, jako pracownikom, wolno posiadać 
udziały kapitałowe u konkurentów, u dostawców lub 
klientów wyłącznie po wcześniejszym poinformowa-
niu pracodawcy na piśmie, w indywidualnym przy-
padku. W przypadku udziałów kapitałowych obowią-
zuje to dopiero powyżej progu wynoszącego 
dziesięć procent. Transakcje z przedsiębiorstwami, 
w których udział lub funkcję kierowniczą mamy (peł-
nimy) my sami, nasi małżonkowie, partnerzy życiowi 
lub bliscy krewni wolno podejmować wyłącznie po 
wcześniejszym poinformowaniu pracodawcy na 
piśmie – jeżeli możemy mieć wpływ na relacje bizne-
sowe oraz istnieje możliwość konfliktu interesów.

Angażowanie partnerów biznesowych do celów 
prywatnych
Partnera biznesowego Bosch wolno nam angażować 
do prywatnych celów wyłącznie za uprzednią 
pisemną zgodą właściwego kierownictwa - jeżeli 
jesteśmy służbowo bezpośrednio zaangażowani w 
zamawianie lub realizację zleceń z tym partnerem, 
przez co może istnieć konflikt interesów. Powyższe 
nie ma zastosowania do powszechnie dostępnych 
towarów lub usług.

Jak dbamy o zaufanie
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Informacja w formie pisemnej
Wszelkie pisemne zapisy i raporty (na potrzeby 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne) muszą być poprawne i 
prawdziwe. Stosujemy się do ogólnie przyjętych zasad pra-
widłowej rachunkowości, które wymagają, aby rejestro-
wane dane i pozostałe dokumenty były zawsze kompletne, 
prawidłowe oraz odpowiednie czasowo i systemowo. Two-
rzenie zapisów, plików itp., do których wykorzystywane są 
poufne informacje przedsiębiorstwa, jest dozwolone 
wyłącznie wtedy, gdy dzieje się to bezpośrednio w intere-
sie firmy Bosch.

Zachowanie tajemnicy
Poufne informacje przedsiębiorstwa utrzymujemy w tajem-
nicy. Zobowiązanie to nie ustaje również po rozwiązaniu 
stosunku pracy.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
We wszelkich procesach biznesowych zapewniamy ochronę 
prywatności, danych osobowych oraz bezpieczeństwo 
wszelkich informacji handlowych z zachowaniem wymogów 
ustawowych. W zakresie technicznego i organizacyjnego 
zabezpieczenia danych, a zwłaszcza ochrony przed niepo-
wołanym dostępem i ich utratą, utrzymujemy należyty stan-
dard, odpowiednio uwzględniający najnowsze osiągnięcia 
techniczne oraz istniejące ryzyko.

W ramach rozwoju produktów i nowych modeli biznesowych 
Bosch zapewniamy odpowiednio wczesne uwzględnienie 
wymagań przepisów w zakresie ochrony danych i bezpie-
czeństwa informacji. Do kontaktów w kwestiach właściwego 
postępowania z danymi, oprócz komórki Compliance i 
działu prawnego, dostępny jest przede wszystkim specjali-
sta do spraw ochrony danych – Data Security Officer.

Wykorzystanie poufnych informacji wewnętrznych
Informacje wewnętrzne oznaczają informacje nieujawniane 
publicznie, mogące wpływać na kurs akcji lub innych instru-
mentów finansowych („papierów wartościowych”). Gdy 
posiadamy informacje wewnętrzne, obowiązują następujące 
zasady:
(1) Nie kupujemy ani nie zbywamy żadnych papierów wartościo-
wych z wykorzystaniem tychże informacji wewnętrznych. Powyż-
sze ma zastosowanie niezależnie od tego, czy transakcje są 
wykonywane na rachunek własny, cudzy czy też dla innej osoby.
(2) Nikomu nie rekomendujemy w oparciu o informacje 
wewnętrzne zakupu ani zbycia papierów wartościowych ani w 
żaden inny sposób nikogo do tego nie nakłaniamy.
(3) Informacje wewnętrzne traktujemy jako ściśle poufne. 
Bezwzględnie nie przekazujemy ich osobom trzecim. Dotyczy 
to również przekazywania haseł, pozwalających na dostęp do 
informacji wewnętrznych zapisanych w formie elektronicznej. 
Informacje wewnętrzne przekazujemy pracownikom lub kon-
sultantom zewnętrznym wyłącznie wtedy, gdy informacje te 
są potrzebne adresatowi do wypełniania jego zadań i zobo-
wiąże się on do traktowania ich jako ściśle poufnych.

Po czym rozpoznam informacje wewnętrzne?
Informacjami wewnętrznymi mogą być przykładowo: 
nieogłaszane publicznie wielkości obrotów 
handlowych, które nie są przeznaczone do 
publikacji, informacje w ramach projektów fuzji 
i przejęć przedsiębiorstw, znaczące działania 
o charakterze reorganizacyjnym, nowe obsady 
stanowisk w zarządzie i radzie nadzorczej przed 
ich ogłoszeniem, zawarcie lub rozwiązanie ważnej 
umowy z klientem lub dostawcą, istotne spory 
prawne lub postępowania administracyjne.

3. Postępowanie z informacjami
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„ Poufne informacje 
zachowujemy w tajemnicy, a z 
cennymi danymi postępujemy 
odpowiedzialnie”.

RZ_PO_Code of Business Conduct Brosch�re 20190708.indd   11 08.07.19   12:37



12

Kształtowanie naszych relacji biznesowych

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji w ramach usta-
wowych przepisów. Mamy na względzie to, że pomiędzy kon-
kurentami niedozwolony jest między innymi podział regionów 
lub klientów, uzgodnienia lub wymiana informacji na temat 
cen lub ich składników, kontaktów z dostawcami i ich 
warunków, możliwości produkcyjnych lub warunków składa-
nych ofert. To samo dotyczy wymiany informacji na temat 
strategii rynkowych i inwestycyjnych. Wiemy, że w tym zakre-
sie kategorycznie niedozwolone są nie tylko umowy na piś-
mie, ale również uzgodnienia ustne lub milczące, świadome 
działania równoległe (strategie cenowe, wdrażane bez jakiej-
kolwiek umowy pomiędzy podmiotami).
Uzgodnienia lub wymianę informacji na temat projektów 
badawczo-rozwojowych dokonujemy wyłącznie w ściśle ogra-
niczonych, wyjątkowych przypadkach. Nie ograniczamy kli-
entów i odbiorców w ustalaniu przez nich cen dalszej 
odsprze daży ani też nie wywieramy na nich wpływu w tym 
zakresie. Przestrzegamy obowiązujących w danym kraju 
przepisów dotyczących klauzul ograniczających konkurencję 
w umowach z klientami lub dostawcami. Nie nadużywamy sil-
nej pozycji firmy na rynku np. do forsowania dyskryminacji 
cenowej, wiązania z obowiązkiem odbioru innych produktów 
ani odmowy dostawy.

Relacje z dostawcami i klientami
Nasze uzgodnienia z klientami i dostawcami są kompletne i 
zrozumiałe, dokumentujemy je wraz z późniejszymi zmi-
anami i uzupełnieniami. Dotyczy to również zapisów np. o 
wypłacie premii/bonusów oraz funduszy reklamowych i mar-
ketingowych. Ściśle stosujemy się do wewnętrznych regula-
minów stosowania podwójnej kontroli („zasada czterech 
oczu”) oraz rozdzielenia funkcji wykonawczych i kontrolnych. 
Wybór dostawców odbywa się wyłącznie na zasadach kon-

kurencyjności, po porównaniu cen, jakości, parametrów i 
przydatności oferowanych produktów lub usług.

Korupcja
Nie tolerujemy żadnej formy korupcji. Korupcyjne postępow-
anie pracowników lub partnerów handlowych jest karalne, 
zaburza konkurencyjność i prowadzi do uszczerbku majątku 
i reputacji firmy Bosch.

W zakresie korzyści przekazywanych na rzecz osób piastu-
jących stanowiska publiczne lub równoważne postępujemy 
wyjątkowo restrykcyjnie. Pragniemy uniknąć choćby nawet 
wrażenia wywierania wpływu. Sami również nie przyjmujemy 
korzyści od osób piastujących stanowiska publiczne. Oso-
bom takim nie oferujemy ani nie przyznajemy żadnych korzy-
ści z tytułu podejmowania bądź przyspieszenia czynności 
urzędowych. Zasady tej przestrzegamy niezależnie od tego, 
czy istnieje droga prawna do podjęcia/przyspieszenia czyn-
ności urzędowej lub też czy osoba piastująca stanowisko 
publiczne nie dopełnia swoich obowiązków służbowych w 
trakcie postępowania.

Jakie konsekwencje powoduje korupcja?*
Korupcja w przedsiębiorstwie prowadzi do 
wyższych kosztów, co wiąże się z niższym 
potencjałem inwestycji, wzrostu i innowacji. 
Utrwala ona zależności, uniemożliwiając zdrowe 
relacje biznesowe. Produkty drożeją, a gospodarka 
narodowa rozwija się wolniej, nie osiągając 
możliwego poziomu dobrobytu. Tym samym, 
korupcja jest niekorzystna dla wszystkich.
* Według Transparency International

4. Postępowanie wobec partnerów handlowych i osób trzecich
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Również w obrocie handlowym, zwłaszcza w postępowaniu z 
klientami i dostawcami, nie stosujemy żadnej formy korupcji 
ani innej nieuczciwej formy wywierania wpływu na decyzje 
biznesowe. Dotyczy to zwłaszcza uzgodnień związanych z 
przekazywaniem, udzielaniem, dostarczaniem, realizacją i 
płatnością za zamówienia. Nie uzgadniamy żadnych świad-
czeń, w przypadku których można założyć, że są w całości lub 
w części przeznaczone na opłacenie łapówek. Przedstawicieli 
handlowych oraz innych pośredników, których angażujemy do 
pozyskiwania zamówień lub zezwoleń zobowiązujemy do 
tego, aby nie wręczać łapówek i nie oferować korzyści ani 
samemu nie dać się przekupić. W przypadku naruszenia tej 
zasady przewidujemy w umowie prawo do jej rozwiązania ze 
skutkiem natychmiastowym.

Do przyjmowania i wręczania upominków i innych korzyści, w 
tym zaproszeń, pochodzimy wyjątkowo restrykcyjnie.
Kto w nieuczciwy sposób pozwala wpływać na siebie osobom 
piastującym stanowiska publiczne, klientom, dostawcom lub 
innym osobom trzecim bądź sam usiłuje wpływać na nie w 
nieuczciwy sposób, zostanie - niezależnie od konsekwencji 
określonych w prawie karnym - pociągnięty do odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej. Próby nieuczciwego wpływu na nasze 
decyzje przez osoby piastujące stanowiska publiczne, dosta-
wców, klientów lub inne osoby trzecie należy zgłosić właści

wemu kierownictwu oraz Compliance Officerowi.
Na uchybienia reagujemy adekwatnie, na przykład blokując 
zlecenie lub wypowiadając umowę.

Rotacja personelu we wrażliwych obszarach
Zwłaszcza we wrażliwych obszarach (jak zakupy i sprzedaż) 
przewidujemy w firmie Bosch regularne zmiany personalne 
(rotacja stanowisk). Środek ten w wielu przypadkach służy 
równocześnie naszemu dalszemu rozwojowi zawodowemu.

Darowizny
Fundacja Roberta Boscha udziela się w dziedzinach porozu-
mienia między narodami, zdrowia, edukacji, nauki i kultury. 
Jest to fundacja zarówno operacyjna, osiągająca swoje cele 
za pomocą własnych programów, jak i promująca, pozwala-
jąca rozwijać i realizować projekty osobom z zewnątrz. Z kolei 
jednostki biznesowe grupy Bosch, wyrażają swoje zaangażo-
wanie w sprawy społeczeństwa poprzez przyznawanie daro-
wizn pieniężnych i rzeczowych na cele edukacyjne, naukowe, 
kulturalne i społeczne. O zasadach przyznawania takich daro-
wizn decyduje wyłącznie Zarząd spółki Robert Bosch GmbH 
lub kierownictwo jednostek biznesowych. Przy przyznawaniu 
tego rodzaju darowizn stosujemy zasadę bezinteresownego 
działania, jasno oddzielając je od sponsorowania.

Kto jest uznawany za funkcjonariusza 
publicznego?
Osoby pełniące stanowiska publiczne to w 
szczególności takie, które pełnią zadania związane z 
władzą, na przykład urzędnicy, sędziowie, pracownicy 
organów administracji, wykładowcy publicznych 
uczelni wyższych oraz pracownicy instytutów 
badawczych pełniący zadania administracyjne. 
Osobami piastującymi stanowiska publiczne mogą być 
również pracownicy przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej, zorganizowanych jako podmioty prawa 
prywatnego i wykonujących zadania o charakterze 
administracyjnym (jak firmy komunalne).

Czy jako pracownikowi Bosch wolno mi zaprosić 
klienta na kolację?
Klienta wolno zaprosić na kolację, gdy ma ona 
charakter służbowy i gdy jej koszt jest uznany 
za adekwatny. Kolacja ma charakter służbowy 
przykładowo wtedy, gdy odbywa się po warsztatach 
lub prezentacji produktu i omawiane są na niej 
tematy służbowe lub specjalistyczne. Kolację uznaje 
się za dopuszczalną, gdy jej koszty mieszczą się 
w zwyczajowych w danym regionie granicach. W 
razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do 
właściwego Compliance Officera.
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5. Standardy naszych produktów i usług

Naszą mocną stroną jest ponadprzeciętna jakość. Dostarczamy 
bezpieczne produkty o najwyższej jakości i niezawodności. W 
ten sposób spełniamy życzenia i oczekiwania naszych klientów. 
Miarą naszego postępowania przy projektowaniu i produkowa-
niu wyrobów i świadczeniu usług jest zawsze zasada legalności 

oraz hasło „Technologia bliżej nas”. Nasze produkty są przynaj-
mniej na aktualnym poziomie technicznym. Jeśli przy realizacji 
tych wymagań pojawiają się konflikty celów, mówimy o nich 
otwarcie. Rozwiązujemy je zgodnie z zasadą legalności, zasa-
dami odpowiedzialnego i uczciwego postępowania w biznesie 
oraz pozostałymi wartościami firmy Bosch. 

6. Własność intelektualna osób trzecich

Własność intelektualna osób trzecich obejmuje zarówno komer-
cyjne prawa ochrony własności (jak patenty, marki, zarejestro-
wane wzory), jak i dzieła chronione prawem autorskim (jak opro-
gramowanie czy prawa do ilustracji).
Respektujemy własność intelektualną osób trzecich i wolno nam 
z niej korzystać wyłącznie po uzyskaniu uprawnień. Z know-how 
osób trzecich nie chronionego przez komercyjne prawa ochrony 
własności lub prawa autorskie wolno nam korzystać i przekazy-
wać je jedynie wtedy, gdy na drodze ku temu nie stoją żadne 
przepisy. Wykorzystywanie i przekazywanie know-how osób 
trzecich objętego umową o zachowaniu poufności nie może 
naruszać postanowień tej umowy. Obejmuje to w szczególności 
rysunki wykonawcze osób trzecich, jak również poszczególne 
otrzymane od osób trzecich dane, wymiary i tolerancje.
Z oprogramowania osób trzecich – w tym oprogramowania 
Open Source i układowego – korzystamy zgodnie z zakresem 
przyznanych uprawnień i warunkami licencji.

7. Bezpieczeństwo pracy oraz ochrona 
zdrowia, przeciwpożarowa i środowiska

Naszym zadaniem jest unikanie zagrożeń dla ludzi i środowiska, 
minimalizacja oddziaływania na środowisko i oszczędne gospo-
darowanie zasobami. Procesy, zakłady i materiały eksploata-
cyjne muszą spełniać obowiązujące wymagania ustawowe i 
wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony 
zdrowia, przeciwpożarowej i środowiska.

Jak projektujemy i produkujemy

Jakie zasady obowiązują przy projektowaniu 
wyrobów?
Miarą naszego postępowania jest zawsze zasada 
zgodności z prawem oraz hasło „Technologia bliżej nas”. 
Zgodność z prawem i wartości firmy Bosch mają 
pierwszeństwo przed oczekiwaniami klientów. W 
zakresie projektowania i zastosowań funkcji przez firmę 
Bosch obowiązują następujące podstawowe zasady:
•  Projektowanie funkcji wykrywania cykli/testów jest 

niedopuszczalne (zarówno na platformie RB, jak i w 
funkcjach/oprogramowaniu realizowanych przez RB na 
zamówienie klienta).

• Zastosowanie musi w całym, występującym w 
normalnych warunkach eksploatacji zakresie roboczym/
charakterystyki wyrobu odbywać się tak, by były 
zachowane umownie uzgodnione właściwości, była 
zapewniona jak najlepsza ochrona życia ludzkiego, a 
wpływ na środowisko i zasoby został ograniczony do 
minimum. Optymalizacja wyłącznie pod kątem cyklu 
jest niedopuszczalna.

Zasady te obowiązują dla wszystkich produktów Bosch 
(w tym usług) na wszystkich etapach projektowania 
produktu i są uwzględniane również w czasie 
obserwacji produktu. 
Zasady te pozwalają nam realizować naszą ambicję 
zawartą w haśle „Technologia bliżej nas”. Stanowią one 
wyraz bezwzględnego pierwszeństwapostępowania 
zgodnego z prawem. 
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„ Rozmawiamy otwarcie o  
zagrożeniach i niepewności”.
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8. Komunikacja i szkolenia

Jesteśmy regularnie informowani o aktualnych tematach 
związanych z niniejszym kodeksem. Prowadzimy regularny 
dialog na tematy Compliance i otwarcie mówimy o 
zagrożeniach. Jesteśmy regularnie szkoleni w określonych 
zakresach tematycznych.

9. System kontroli wewnętrznej

Firma Bosch utrzymuje system kontroli wewnętrznej. 
Kierownictwo każdej jednostki biznesowej odpowiada za 
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym kodeksie 
oraz innych ustalonych wewnętrznych zasad przedsię-
biorstwa w zakresie swojej odpowiedzialności.

Centralny dział Audytu (C/AU) wraz ze swoimi zdecent-
ralizowanymi komórkami ma nieograniczone prawo zbie-
rania informacji i prowadzenia kontroli w zakresie, w 
jakim nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa lub 
przyjętymi regulaminami wewnętrznymi.

Postępowanie z niniejszym kodeksem

Wskazówka:
Zapisy niniejszego kodeksu mają zastosowanie 
w stosunkach pomiędzy daną spółką grupy 
Bosch a jej pracownikami, stanowiąc wiążące 
instrukcje postępowania. Osoby trzecie nie 
mogą powoływać się na jakiekolwiek prawa 
wynikające z niniejszego kodeksu.
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Informacje i osoby kontaktowe

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)

Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Niemcy
Telefon +49 711 811-48643

compliance.management@de.bosch.com

2023-04-01
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