
PRACOWNICY

Kodeks Postępowania



Postępowania pokazuje naszym obecnym i przyszłym 
kontrahentom, że zagadnienie odpowiedzialności trak
tujemy poważnie oraz że pracujemy nad poprawnymi 
i pełnymi szacunku relacjami między poszczególnymi 
pracownikami, między pracownikami a kierownictwem 
oraz naszymi kontrahentami, a także że chcemy się 
tym zajmować również w przyszłości. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do kroczenia 
tą drogą i wytyczania jej wspólnie z nami.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

Pisemne sporządzenie Kodeksu Postępowania jest w dzisiejszych czasach 
ważnym elementem światowych relacji gospodarczych, a także jednym z 
kryteriów, według których firmy wybierają swoich dostawców. Zawarto je 
w Kodeksie Postępowania dla dostawców i partnerów biznesowych.

Holger Dunker, Kornelius Thimm i Mathias Schliep

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY,

ludzie są sercem naszej firmy. Jako nasi  pracownicy 
kształtują Państwo kulturę Grupy THIMM, a tym sa
mym kontakty z klientami i dostawcami. To  Państwo 
utrzymują naszą firmę. Aby pokazać, że nie  rzucamy 

słów na wiatr, stwo
rzyliśmy nowy do
kument, w którym 
na piśmie zebra
ne zostały reguły 
rozsądnego i od
p owie dz ia ln e g o 
wsp ó ł dz ia ła n ia . 
Są to całkiem zwy
czajne i  codzienne 
 a s p e k t y ,  k t ó r e 
większość z nas 
 p o s t r ze g a  j a ko 
oczywiste i  tym 

 samym postępuje prawidłowo. 
Niekiedy zdarza się nam jednak stracić z 

oczu to, co najistotniejsze. W takich przypadkach 
 nieodzowne jest posiadanie wspólnej podstawy,  która 
nadawałaby naszym działaniom kierunek i o której 
wzajemnie moglibyśmy sobie przypominać. 

Reguły współdziałania Grupy THIMM, które 
znajdą Państwo na kolejnych stronach Kodeksu Po
stępowania pracowników, powstały i są rozwijane 
we współpracy z wieloma pracownikami z różnych 
segmentów działalności. Kodeks Postępowania może 
i powinien pomagać nam rozwinąć jednolite pojmo
wanie relacji międzyludzkich. Może się to udać jedynie, 
jeżeli wszyscy pracownicy firmy THIMM będą prze
strzegać niniejszych wytycznych. Ponadto Kodeks 

Zarząd THIMM Group

Holger Dunker Kornelius Thimm     Mathias Schliep
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Wprowadzenie
Grupa THIMM pragnie utrzymać status niezależne
go, odpowiedzialnego przedsiębiorstwa rodzinnego, 
wiodącego prym w wybranych segmentach przemy
słu opakowaniowego w Europie. Tworzą ją wszystkie 
spółki THIMM Holding GmbH + Co. KG (aktualna lista 
zob. www.toppackaging.pl/firmy).

Kluczowymi wartościami naszego przedsię
biorstwa są: innowacja, elastyczność, bezpieczeństwo 
i rozwój. Dzięki sile woli oraz kreatywności naszych 
pracowników* (zob. strona 20) oraz we współpracy 
z naszymi klientami oraz partnerami tworzymy naj
lepsze rozwiązania dla naszych odbiorców. Podstawę 
naszej działalności nieprzerwanie stanowi odpowie
dzialność przedsiębiorcza na trzech płaszczyznach: 
ekonomicznej, ekologicznej i społecznej.

Zmotywowani, kompetentni i odpowiedzialni 
pracownicy są kluczem do sukcesu firmy. Wspieramy 
naszych pracowników atrakcyjnymi świadczeniami i 
ofertami, umacniając w ten sposób pozycję Grupy 
THIMM jako jednego z najatrakcyjniejszych pracodaw
ców w branży opakowań na terenie Europy.

W ramach Kodeksu Postępowania pracow
ników Grupy THIMM wszystkie osoby zatrudnione 
w Grupie zobowiązują się do odpowiedzialnego i 
etycznego wykonywania codziennej pracy. Zebrane 
w niniejszym Kodeksie podstawy odzwierciedlają kul
turę Grupy THIMM oraz zasady współdziałania w na
szym przedsiębiorstwie, wypracowane na przestrzeni 
67letniej historii firmy. Jako pracownicy codziennie 
uświadamiamy sobie na nowo, że wszyscy jesteśmy 
postrzegani jako przedstawiciele przedsiębiorstwa, 
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czego powinniśmy być świadomi na co dzień. Swoim 
wkładem w pozytywny odbiór Grupy THIMM wspie
ramy również jej osiągnięcia gospodarcze.

Naszym partnerom biznesowym chcemy jawić 
się jako godne zaufania, przejrzyste, odpowiedzialne 
przedsiębiorstwo, prowadzące działalność w oparciu 
o zasady etyki. Niniejszy Kodeks Postępowania to 
ramowe wytyczne, które mają nam w tym pomóc.

Zakres obowiązywania
Niniejszy Kodeks Postępowania obowiązuje wszyst
kie przedsiębiorstwa oraz wszystkich pracowników 
Grupy THIMM na całym świecie, niezależnie od wyko
nywanych przez nich funkcji, zajmowanych stanowisk 
oraz wywieranego wpływu. 

Niniejszy Kodeks w żaden sposób nie ogra
nicza pozostałych obowiązujących zasad (takich jak 
np. umowy zakładowe lub aneksy obowiązujące dla 
poszczególnych działów). W razie wątpliwości nale
ży zastosować tę regulację, która zapewnia lepszą 
ochronę pracownikowi.

Kadra kierownicza ponosi przy tym szczegól
ną odpowiedzialność. Wszystkie osoby zajmujące sta
nowiska kierownicze mają, obok obowiązku dawania 
dobrego przykładu, także obowiązek propagowania 
Kodeksu w firmie i kontrolowanie jego przestrzegania. 

1 | Przestrzeganie przepisów 
ustawowych, obowiązujących 
standardów i zasad

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących krajowych oraz międzynarodowych 
przepisów ustawowych, jak również zasad i standar
dów międzynarodowych. W Kodeksie Postępowania 
pracowników Grupy THIMM powołujemy się przede 
wszystkim na Konwencje Narodów Zjednoczonych 
oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP**) 
(zob. strona 21). 

Przestrzegamy przy tym wyszczególnionych 
poniżej podstawowych zasad niniejszego Kodeksu, 
których nie wolno naruszać, zawierając inne umowy 
lub podejmując inne podobnego rodzaju działania.

2 | Łapówkarstwo i korupcja
Przestrzegamy ustawowych przepisów danej lokali
zacji w zakresie zwalczania łapówkarstwa i korupcji. 
W kontaktach z klientami, dostawcami i usługodaw
cami oraz instytucjami państwowymi oddzielamy jako 
pracownicy bezkompromisowo interesy Grupy THIMM 
od naszych prywatnych interesów. Działania i decy
zje (zakupowe) są podejmowane zawsze w interesie 
przedsiębiorstwa, niezależnie od interesów prywat
nych. Nie akceptujemy prywatnych korzyści w zamian 
za faworyzowanie w transakcjach handlowych.
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Ponadto zobowiązujemy się nie oferować, nie obie
cywać, nie wręczać ani nie przyjmować w ramach 
transakcji handlowych upominków, opłat, zaproszeń 
ani usług, które mogłyby wywierać nieodpowiedni 
wpływ na relacje gospodarcze.

Unikamy sytuacji, w których nasze  interesy 
prywatne, rodzinne czy finansowe kłóciłyby się z inte
resami Grupy THIMM. W przypadku zaistnienia takiego 
konfliktu interesów ujawniamy go i występujemy o 
zgodę do odpowiedniego członka kierownictwa.

W tym zakresie obowiązują również wytyczne 
Grupy THIMM o darowiznach i sponsoringu. Znajdą 
je Państwo na stronie www.thimm.com/donations – 
w każdej chwili mogą Państwo do nich zajrzeć.

Zobowiązujemy się do zgłaszania wszelkich 
działań korupcyjnych. Pierwszą osobą kontaktową 
w tej sprawie jest właściwy odpowiedzialny członek 
personelu kierowniczego. Alternatywnie można się 
zwrócić również do niezależnej osoby spoza firmy 
(rzecznik praw pracownika, zob. „Procedura rozpa
trywania zażaleń“ na stronie 18/19).

3 | Księgowość
Jako pracownicy korzystamy z wartości material
nych i środków pieniężnych Grupy THIMM oraz re
alizujemy transakcje w imieniu przedsiębiorstwa w 
oparciu o podstawowe zasady poprawnej rachunko
wości.  Zobowiązujemy się do dokonywania wszystkich 
 wpisów w księgach i dokumentach Grupy THIMM w 
sposób kompletny, precyzyjny i zgodnie z prawdą. Nie 
mogą one zawierać luk i muszą być zgodne z ogólnie 
przyjętymi zasadami rachunkowości. Wystawianie 
wniosków o płatność oraz dokonywanie płatności 
może odbywać się jedynie w interesie przedsiębior
stwa oraz wyłącznie na cele zgodne z obowiązującymi 
przepisami. Zapewniamy, że transakcje są zgodne 
z odpowiednimi dokumentami płatności.

4 | Kartele i prawo 
 konkurencji

Dbamy o uczciwą konkurencję w relacjach ze współza
wodniczącymi przedsiębiorstwami. Jako pracownicy 
THIMM wzgl. osoby działające w imieniu Grupy THIMM 
przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów 
antytrustowych oraz ustaw o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, zarówno krajowych, jak i europejskich 
wzgl. zagranicznych. Nie uczestniczymy w zmowach 
oraz nie podejmujemy żadnych działań mających na 
celu wywarcie wpływu na ceny lub warunki, na przy
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dzielenie obszarów zbytu lub klientów, bądź też na 
ograniczenie wolnej konkurencji. Zobowiązujemy 
się do niezawierania z klientami i dostawcami umów 
 ograniczających ich wolność w zakresie autonomicz
nego ustalania cen oraz innych warunków (postano
wienia w sprawie cen i warunków).

Informacje o działaniach sprzecznych z zasa
dami uczciwej konkurencji przekażemy niezwłocznie 
właściwej osobie z personelu kierowniczego. Do niej 
można również kierować pytania odnoszące się do 
tego, co jest dopuszczalne zgodnie z prawem kon
kurencji wzgl. prawem kartelowym i jakie działania 
są możliwe wzgl. konieczne. Alternatywnie można 
się zwrócić w tej sprawie do niezależnej osoby spoza 
firmy (rzecznik praw pracownika, zob. „Procedura 
rozpatrywania zażaleń“ na stronie 18/19).

5 | Poufność i ochrona 
 danych

Zapewniamy przejrzystą komunikację w ramach 
 postanowień prawa ochrony danych oraz w grani
cach poufności biznesowej. Jednocześnie zobowią
zujemy się do zachowania tajemnic zakładowych i 
biznesowych. 

Jako pracownicy Grupy THIMM zapewni
my, aby poufne informacje i dokumenty nie były 
przekazywane osobom trzecim ani zapisywane na 
zewnętrznych nośnikach danych (np. pendrive). Do
tyczy to również przesyłania odpowiednich treści 

i/lub  dokumentów na prywatne konta mailowe itp. 
lub  publikacji na przykład na portalach społeczno
ściowych lub internetowych, o ile nie jesteśmy do 
tego wyraźnie upoważnieni lub nie stanowi to czy
sto służbowego wykorzystania przy zapewnieniu 
 ochrony danych. 

Poufne informacje upubliczniamy jedynie 
zgodnie z ustawowymi przepisami i rozporządzeniami 
wydanymi przez sądy lub inne urzędy. Dochowanie 
tajemnicy obowiązuje również po  zakończeniu sto
sunku zatrudnienia w Grupie THIMM. 

Pobieramy, przetwarzamy i/lub korzystamy 
z danych osobowych pracowników i osób trzecich 
jedynie, jeżeli osoby te wyraziły na to odpowiednią 
zgodę lub jeżeli istnieją do tego podstawy prawne.

6 | Przestrzeganie praw 
 autorskich i osobistych

W przypadku wykorzystania obrazów, zdjęć, tekstów 
i produktów w oficjalnych mediach THIMM (strona 
internetowa, prezentacje, publikacje itp.) jesteśmy 
jako pracownicy zobowiązani do przestrzegania praw 
autorskich i osobistych. Dlatego też  zagwarantujemy 
ich wykorzystanie wyłącznie po wcześniejszym 
 przeniesieniu na nas praw do wykorzystania lub w 
ramach zawartych umów. Wizerunek osób wykorzy
stamy wyłącznie za ich zgodą wzgl. w ramach możli
wości dopuszczonych prawem.
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7 | Postępowanie z 
 własnością  przedsiębiorstwa

Operujemy majątkiem Grupy THIMM w sposób 
 ostrożny i właściwy i wykorzystujemy go do działań 
służących realizacji celu przedsiębiorstwa.

Własnością firmy są również narzędzia 
 komunikacji oraz wartości niematerialne takie jak 
np. doświadczenie lub gospodarcze prawa ochronne. 

Bez jednoznacznej zgody odpowiedniego 
przełożonego lub zakładowej regulacji w tym zakresie 
nie korzystamy z tych narzędzi do celów prywatnych, 
ani nie usuwamy ich z terenu przedsiębiorstwa.

8 | BHP i zdrowie
Za pośrednictwem działu Grupy THIMM ds. zarządza
nia BHP i zdrowiem angażujemy się w ochronę i wspie
ranie zdrowia oraz dbamy o zapewnienie naszym pra
cownikom bezpiecznego, zdrowego i higienicznego 
środowiska pracy. Podejmujemy w tym celu konieczne 
działania zapobiegające potencjalnym wypadkom i 
uszczerbkom na zdrowiu fizycznym i psychicznym, 
mającym swoje podłoże w wykonywanej pracy. Udo
stępniamy w tym celu w imieniu przedsiębiorstwa 
odpowiednie środki (takie jak np. odzież ochronna, 
toalety, woda pitna, preparaty dezynfekcyjne oraz 
środki pielęgnacji skóry). Zobowiązujemy się jedno
cześnie nieprzerwanie poprawiać środowisko pracy.

Od naszych pracowników oczekujemy, że będą sami 
dbać o utrzymanie swojego zdrowia. Za pomocą róż
nych ofert wspieramy naszych pracowników w za
chowaniu lub rozwijaniu prozdrowotnego stylu życia.

Regularnie szkolimy i instruujemy naszych 
pracowników – stosownie do pełnionej przez nich 
funkcji – w zakresie obowiązujących norm ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz środków ostrożności 
i zobowiązujemy ich do przestrzegania odpowiednich 
przepisów BHP.

9 | Alkohol i narkotyki
Zdrowie i bezpieczeństwo to cenne dobra  osobiste, 
które niezwykle istotne są również dla sukcesu 
 naszego przedsiębiorstwa. Niczym nieograniczone 
zdolności do podejmowania decyzji stanowią nie
odzowny warunek naszej konkurencyjności. Z tego 
względu należy wykluczyć wszelkie fizyczne i psy
chiczne ograniczenia zdolności do podejmowania de
cyzji w pracy, w związku z czym spożywanie alkoholu 
i narkotyków w czasie pracy lub na terenie firmy jest 
zabronione. Surowo zabrania się wnoszenia na teren 
zakładu napojów alkoholowych i substancji odurza
jących, ich spożywania oraz wchodzenia na teren 
zakładu pod ich wpływem.
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10 | Czas pracy
Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązują
cych przepisów i standardów zakładowych dotyczą
cych czasu pracy oraz ustawowych dni wolnych od 
pracy, a także odpowiednich konwencji Międzynaro
dowej Organizacji Pracy (MOP, zob. strona 21). Dąży
my przy tym do zapewnienia pracownikom  równowagi 
pomiędzy życiem prywatnym a pracą (life balance). 
W tym celu oferujemy im między innymi możliwość 
elastycznego regulowania czasu  pracy. Istnieje rów
nież możliwość skorzystania z  urlopu typu sabbatical. 
Pracownicy mają do dyspozycji  także inne możliwości 
uelastycznienia czasu pracy w ramach obowiązków 
zakładowych.

11 | Wynagrodzenie
Stawki wynagrodzenia są ustalane zgodnie z obo
wiązującymi przepisami i standardami branżowymi. 
Stosujemy się również do istotnych krajowych ustaw 
o płacy minimalnej. Regularnie udzielamy naszym 
pracownikom jasnych i szczegółowych informacji 
dotyczących sposobu naliczania ich wynagrodzenia.

12 | Swoboda zrzeszania się 
i tworzenia organizacji

Zdanie naszych pracowników jest dla nas ważne. Dla
tego angażujemy ich w decyzje przedsiębiorstwa. 
Zarząd i przedstawiciele pracowników współpracują 
konstruktywnie i dbają o intensywną wymianę do
świadczeń. Przestrzegamy przysługującego naszym 
pracownikom prawa do tworzenia organizacji i zrze
szania się, jak również prawa do prowadzenia zbioro
wych negocjacji przez odpowiednie podmioty repre
zentujące ich interesy. Ponadto gwarantujemy ich 
nienaruszalność. Angażujących się w ten sposób pra
cowników nie spotkają oczywiście żadne negatywne 
konsekwencje. Mają w tym zakresie naszą obietnicę.

13 | Zatrudnianie dzieci i  
młodzieży, prace  przymusowe

Gwarantujemy przestrzeganie praw dzieci i mło
dzieży. Nie tolerujemy żadnej formy wyzysku dzieci 
i młodzieży. Zapewniamy przestrzeganie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)** (zob. 
strona 21) i ONZ oraz krajowych norm i rozporządzeń 
dotyczących zatrudniania dzieci i młodzieży. Nie jest 
dozwolone zatrudnianie osób objętych obowiązkiem 
szkolnym, a w żadnym wypadku dzieci poniżej 16 roku 
życia. Zapewniamy, że nie narażamy dzieci i  młodzieży 
na sytuacje niebezpieczne, niepewne lub szkodliwe 
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dla zdrowia, a młodzież ucząca się nie pracuje na 
nocną zmianę. Ich czas pracy i nauki jest zgodny z 
aktualnie obowiązującymi przepisami ustawowymi i 
nie może przekraczać łącznie ośmiu godzin dziennie.

Ponadto jesteśmy przeciwni wszelkiego 
 rodzaju pracom przymusowym.

14 | Wspieranie rozwoju 
 pracowników, wykształcenie

W ramach naszej filozofii kierowniczej krzewimy 
wartości gotowości do rozwoju, zorientowania na 
wyniki oraz szacunku. Wspieramy osobisty rozwój 
naszych pracowników. W tym celu realizujemy od
powiednie programy rozwoju oraz kształcenia per
sonelu,  zapewniamy naszym pracownikom możli
wość  wykonywania prac bogatych w wyzwania oraz 
 umożliwiamy im  identyfikację z naszym przedsię
biorstwem. Jednocześnie oczekujemy od naszych 
pracowników  otwartości i gotowości do przejęcia 
odpowiedzialności za własne kształcenie i rozwój.

Kształcenie młodych osób postrzegamy jako jedno z 
najważniejszych obowiązków społecznych. Dlatego 
też edukacja zajmuje wysoką pozycję w naszej hie
rarchii wartości. Wspieramy młodzież wkraczającą w 
życie zawodowe w ich dalszym rozwoju, wzmacniając 
w ten sposób również potencjał naszego przedsiębior
stwa w przyszłości.

15 | Wzajemne relacje
Szacunek to jedna z trzech wartości naszej filozofii 
zarządzania, a tym samym ważna składowa kultury 
THIMM. Pełne szacunku i poszanowania wzajemne 
traktowanie się to nasza codzienność. Nie toleru
jemy żadnego rodzaju szykan ani napastowania 
 werbalnego i/lub fizycznego, przemocy i mobbingu.
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16 | Różnorodność i równe 
szanse

W różnorodności pracowników leży siła przedsiębior
stwa. Zarówno przy naborze, jak i w okresie zatrud
nienia nie ma u nas miejsca na żadną dyskryminację. 
W tym zakresie obowiązują stosowne przepisy usta
wowe. Jako pracownicy THIMM zobowiązujemy się 
do nierozróżniania, niewykluczania oraz niefawory
zowania wynikającego z:

»  pochodzenia etnicznego, społecznego lub 
 narodowego

» przynależności rasowej
» koloru skóry
» płci
» wieku
» narodowości
» wyznania
» poglądów politycznych
»  członkostwa w organizacji zrzeszającej 

 pracowników
» upośledzenia fizycznego lub psychicznego
» orientacji seksualnej

17 | Ochrona środowiska
Nasze procesy opracowujemy z uwzględnieniem 
kwestii ochrony środowiska. Zobowiązujemy się przy 
tym do przestrzegania przepisów oraz regulacji do
tyczących ochrony klimatu i środowiska naturalnego. 
 Ponadto w codziennej pracy korzystamy z zasobów 
(np. prądu, ogrzewania, wody, a także surowców, 
narzędzi i materiałów eksploatacyjnych) w sposób 
oszczędny oraz zapobiegamy produkcji odpadów lub 
je ograniczamy. 

Informacje i komunikacja
Zapewniamy, że wszyscy nasi pracownicy zapoznają 
się z niniejszym Kodeksem Postępowania. Udostęp
niamy go również w języku ojczystym pracowników 
poszczególnych zakładów produkcyjnych. Niniejszy 
dokument jest dostępny we wszystkich siedzibach 
Grupy THIMM oraz na naszej stronie internetowej 
pod adresem www.thimm.com w różnych wersjach 
 językowych.
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Procedura rozpatrywania 
zażaleń

Od wszystkich pracowników wymagamy odpowie
dzialnych działań w oparciu o niniejszy Kodeks 
Postępowania. Pracownicy mają obowiązek zgła
szać kierownictwu przedsiębiorstwa uzasadnione 
 podejrzenia złamania zasad pkt. 2 (Łapówkarstwo i 
 korupcja), pkt. 3 (Księgowość), pkt. 4 (Kartele i  prawo 
konkurencji), pkt. 5 (Poufność i ochrona danych), 
pkt. 13 (Zatrudnianie dzieci i młodzieży, prace przy
musowe) i pkt. 17 (Ochrona środowiska) niniejszego 
Kodeksu. Jeżeli pracownik nie chce kontaktować się z 
kierownictwem, może zgłosić się do niezależnej osoby 
kontaktowej z zewnątrz (rzecznika praw pracownika). 
Tożsamość pracownika dokonującego tego rodzaju 
zgłoszenia jest traktowana poufnie. Pracowników, 
którzy w  dobrej wierze zgłaszają podejrzenie niepo
prawnego zachowania, nie czekają żadne reperkusje. 

Procedury składania zażaleń nie wolno 
 wykorzystywać do celowego udzielania informacji i 
wskazówek niezgodnych z prawdą. Zaznaczamy, że 
w szczególnych przypadkach podlegamy prawnemu 
obowiązkowi przekazywania osobom trzecim (np. w 
celu wszczęcia dochodzenia) informacji traktowanych 
standardowo jako poufne. W zależności od konkret
nego przypadku pracownicy mogą zostać wezwani 
również w charakterze świadka.

»  Rzecznikiem praw pracownika Grupy THIMM 
w Polsce wzakresie procedury rozpatrywania 
zażaleń jest:  
 
Bartłomiej Włosiński 
al. Niepodległości 87 
43100 Tychy 
Polska 
 
telefon  +48 32 218 40 40  
faks  +48 32 218 40 40 
email  wlosinski@adwokacitychy.pl

Konsekwencje naruszeń
W razie naruszenia niniejszego Kodeksu zastrze
gamy sobie prawo do pociągnięcia odpowiedniego 
 pracownika do odpowiedzialności prawnej i zastoso
wania środków dyscyplinarnych o wymiarze zależ
nym od stopnia wykroczenia.

Uwagi końcowe
Wszelkie reguły i wytyczne firmowe muszą być 
 zgodne z Kodeksem Postępowania pracowników 
 Grupy THIMM. Nie możemy z góry przewidzieć każde
go pojedynczego przypadku, każdej sytuacji. Dlatego 
niniejszy Kodeks obejmuje szeroki zakres tematów i 
celowo ma charakter ogólnych uwag. Nie zastępuje 
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on żadnych istniejących regulacji i procedur. Poprzez 
wyszczególnienie kluczowych elementów cywilnej 
oraz przedsiębiorczej odpowiedzialności wszyst
kich pracowników ma on na celu przedsta wienie 
 obowiązujących w Grupie THIMM zasad i  wartości 
etycznych. 

Klauzula salwatoryjna
Nieskuteczność prawna jednego z punktów Kodeksu 
Postępowania nie ma wpływu na skuteczność prawną 
pozostałych jego punktów. W tym przypadku obie 
strony zobowiązują się do zastąpienia nieskutecz
nego punktu punktem posiadającym skuteczność 
prawną, którego cel będzie najbardziej zbliżony do 
pierwotnych założeń. To samo dotyczy ewentualnych 
luk prawnych w umowie.

Wszyscy pracownicy Grupy THIMM są odpowiedzialni 
za przestrzeganie zasad niniejszego Kodeksu. Kie
rownictwo przedsiębiorstwa ma obowiązek regular
nie kontrolować przestrzeganie niniejszego Kodek
su  Postępowania, a w razie potrzeby podejmować 
 konieczne środki korygujące.

Stan: styczeń 2020 r.

Poniższy wykaz służy pomocą w zrozumieniu odpo
wiednich konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP). Treść niektórych niemieckich ustaw wykracza poza 
 warunki kilku konwencji. Dlatego też Niemcy nie ratyfiko
wały wszystkich wymienionych poniżej dokumentów.

1 Czas pracy (zakłady przemysłowe)
14 Odpoczynek tygodniowy (zakłady przemysłowe)
26 Ustanawianie metod ustalania płac minimalnych 
29 Praca przymusowa
79  Ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych (w zajęciach 

nieprzemysłowych) 
87 Wolność związkowa i ochrona praw związkowych 
98 Stosowanie zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych 
1 00  Jednakowe wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za 

pracę jednakowej wartości 
105 Zniesienie pracy przymusowej
1  1  1 Dyskryminacja (w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu) 
1 3 1 Ustalanie płac minimalnych 
135 Ochrona przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach
138 Najniższy wiek dopuszczenia do zatrudnienia
142 Rozwój zasobów ludzkich
143 Pracownicy migrujący (warunki uzupełniające)
154 Zbiorowe rokowania
158 Rozwiązanie stosunku pracy
159 Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
182  Natychmiastowe zniesienie najgorszych form pracy dzieci
E 143  Zalecenia dotyczące ochrony przedstawicieli pracowników w 

przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień
E 146  Zalecenia dotyczące najniższego wieku dopuszczenia do 

 zatrudnienia

Teksty konwencji i zaleceń MOP, oraz ich anglojęzyczne 
wersje znajdą Państwo pod adresem www.ilo.org.

** ZESTAWIENIE ISTOTNYCH  
KONWENCJI I ZALECEŃ MOP

*  Pojęcie to obejmuje pracowników zarówno płci męskiej, jak i 
żeńskiej i ma na celu poprawę czytelności tekstu.
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Wyjaśnienia 
 uzupełniające

Osoby kontaktowe 
Do kogo należy zwrócić się w razie ogólnych pytań 
związanych z Kodeksem Postępowania pracowników 
lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia złamania 
zawartych w nim wytycznych?

W takiej sytuacji mogą Państwo zwrócić się do 
swojego przełożonego, przedstawicieli pracowników 
lub kierownictwa. Mogą Państwo również nawiązać 
bezpośredni kontakt z rzecznikiem praw pracownika 
lub naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych.

RZECZNIK PRAW PRACOWNIKA GRUPY THIMM 
W POLSCE, ODPOWIEDZIALNY ZA PROCEDURĘ 
ROZPATRYWANIA ZAŻALEŃ

 Bartłomiej Włosiński
 al. Niepodległości 87, 43100 Tychy

 telefon  +48 32 218 40 40
 email  wlosinski@adwokacitychy.pl

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH THIMM

 Felix Hudy
 intersoft consulting services AG

 telefon  +49 551 900235 278
 email  datenschutz@thimm.deNajważniejsze fakty i aktualne dokumenty  odnoszące 

się do Kodeksu postępowania znajdą Państwo w 
THIMMnet w rubryce „Wiedza“ pod hasłem „Kodeks 
Postępowania“: https://thimmnet.thimm.de.
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Co właściwie oznacza …? 
»  Dyskryminacja: to nierówne bądź gorsze trakto

wanie pojedynczych osób lub grup bez rzeczowego 
uzasadnienia. Zakaz dyskryminacji wywodzi się z 
poszanowania godności człowieka. Oznacza to, 
że nierówne traktowanie pojedynczych osób czy 
grup nie może mieć swojego uzasadnienia w płci, 
orientacji seksualnej, wieku, wyznaniu religijnym, 
rasie, pochodzeniu etnicznym ani światopoglądzie.

»  Narkotyk: substancja, która może być przyjmo
wana na różne sposoby (pita, palona lub wstrzyki
wana), wprawiająca spożywającego w stan mocno 
euforyczny i mogąca mieć szkodliwy wpływ na jego 
zdrowie.

»  Etyczny: cechujący się moralnym zachowaniem, 
to znaczy zgodny z uznawanymi przez społeczeń
stwo za wiążące normami, zasadami i wartościa
mi, regulującymi międzyludzkie relacje danego 
społeczeństwa.

»  Etniczny: dotyczący określonej grupy narodowo
ściowej.

»  Konwencja ILO (MOP): ILO to skrót od Interna
tional  Labour Organisation (po polsku: Między
narodowa Organizacja Pracy). Międzynarodowa 
Organizacja Pracy działa od 1946 roku w ramach 
Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jej zadaniem jest 

rozwój  międzynarodowych standardów pracy. W 
tym celu opracowuje ona wiążące prawnie umowy 
(konwencje) oraz zalecenia kierowane do krajów 
członkowskich. Celem ILO jest zapewnienie pokoju 
na świecie poprzez poprawę warunków pracy i życia 
wszystkich ludzi.

»  Kartel: związek przedsiębiorstw, które prawnie i 
ekonomicznie pozostają samodzielne, ale poprzez 
zmowy cenowe itp. ograniczają konkurencję.

»  Pertraktacje kolektywne: rodzaj umowy, która nie 
jest zawierana pomiędzy poszczególnymi stronami 
umowy, lecz w sposób wiążący dla grupy (kolekty
wu), jak na przykład w przypadku układu zbiorowe
go lub umowy zakładowej.

»  Konwencja: pakt wzgl. specjalna umowa oparta 
na prawie międzynarodowym, zawierana wielo
stronnie. 

»  Korupcja: łapówkarstwo. W ogólnym pojmowaniu 
wykorzystywanie prywatnej lub publicznej pozycji 
do osobistego wzbogacenia się. Konkretnie pojęcie 
to dotyczy takich sytuacji jak np. wręczanie i przyj
mowanie łapówek.

»  Life balance: opisuje stan, w którym istnieje równo
waga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
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»  Rzecznik praw pracownika: neutralna instytucja 
poza przedsiębiorstwem do realizacji zgłoszeń 
związanych z Kodeksem Postępowania. W ramach 
regulowanej procedury rzecznik zwraca się bezpo
średnio do kierownictwa Grupy THIMM, zachowując 
w razie konieczności anonimowość zgłaszającego 
w stosunku do przedsiębiorstwa. 

»  Sabbatical: model czasu pracy, dający pracow
nikom możliwość przerwy w pracy przez dłuższy 
okres do roku i powrotu na pierwotne stanowisko 
po tym czasie. 

  Pochodzi od słowa „szabas“: żydowskie święto, 
siódmy dzień tygodnia.

Państwa notatki
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