
ODPOWIEDZIALNE DZIAŁANIE:

Kodeks postępowania koncernu Salzgitter

ACTING RESPONSIBLY:

Code of Conduct of the Salzgitter Group



Przedmowa Zarządu

Drodzy Pracownicy!

W naszej działalności gospodarczej zyski czerpiemy przede 
wszystkim z własnej pracy. Nie możemy przy tym zapominać, że 
duże znaczenie ma również stabilna sytuacja społeczna, współpra-
ca z naszymi partnerami oparta na zasadzie wzajemnych korzyści 
i zaufaniu, a także stosunek do środowiska naturalnego. Zobowią-
zuje nas to do przestrzegania podczas prowadzonej działalności 
gospodarczej zawsze i wszędzie wszystkich przepisów prawa, po-
szanowania ogólnie uznanych podstawowych wartości w relacjach 
z innymi osobami i przedsiębiorstwami, rzetelnego postępowania 
i maksymalnej ochrony przyrody – krótko mówiąc: nieustannie 
odpowiedzialnego działania.

Niniejszy kodeks postępowania ma na celu pomóc nam wszystkim 
w wywiązaniu się z tego zobowiązania. Zawarte w nim zasady sta-
nowią ogólne wskazówki służące temu celowi. Służą one orientacji 
w naszej codziennej pracy. Wszyscy pracownicy koncernu – za-
równo członkowie zarządu jak i kadra kierownicza oraz szeregowi 
pracownicy – są zobowiązani do kierowania się nimi w swoim 
postępowaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki niemu będziemy 
mogli umocnić już istniejące podstawy współpracy i relacji z innymi 
osobami i naszym otoczeniem, podstawy oparte na zaufaniu i 
uczciwości.

Prosimy o zapoznanie się z treścią kodeksu i stałe jego przestrze-
ganie.

  

 
Zasady ogólne

Poszanowanie prawa stawiamy na 
pierwszym miejscu.

Podstawowe zasady naszego działania

Podstawą naszego działania są zasady wymienione w Globalnym 
Pakcie Narodów Zjednoczonych (United Nations Global Pact):

1.  Poszanowanie praw człowieka
2. Zapewnienie, że przedsiębiorstwo nie przyczynia się do naru-

szania praw człowieka
3. Respektowanie wolności zrzeszania się
4. Wykluczenie wszelkich form pracy przymusowej
5. Wyeliminowanie pracy dzieci
6. Wykluczenie wszelkiej dyskryminacji w pracy zawodowej i 

zatrudnieniu
7. Rozważne podchodzenie do kwestii zagrożeń dla środowiska 

naturalnego
8. Wspieranie odpowiedzialnego stosunku do środowiska natu-

ralnego

9. Zaangażowanie na rzecz rozpowszechniania technologii przy-
jaznych dla środowiska naturalnego

10. Występowanie przeciwko wszelkim formom korupcji, łącznie z 
szantażem i przekupstwem

Prawa człowieka i prawa pracownicze

Oczywistość stanowi dla nas poszanowanie uznanych na całym 
świecie praw człowieka (prawa do rozwoju osobistego, prawa do 
wolności, prawa związane z wymiarem sprawiedliwości i prawa 
społeczne)1.

Zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy pracy przymusowej. 
Uznajemy prawo pracowników2 do tworzenia związków zawodo-
wych i przedstawicielstw pracowniczych. Jesteśmy za godziwym 
wynagradzaniem wszystkich zatrudnionych.

Przestrzeganie przepisów prawa

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrz-
nych reguł przedsiębiorstwa stanowi absolutnie konieczne ramy, w 
których pracownicy koncernu Salzgitter działają na rzecz przedsię-
biorstwa. Dotyczy to zarówno członków zarządu jak i kierownictwa 
i szeregowych pracowników. Nie tolerujemy żadnych wykroczeń 
przeciwko prawu (polityka zero tolerancji). Wykroczenia takie skut-
kują nałożeniem odpowiednich sankcji na osoby odpowiedzialne.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do znajomości przepisów 
prawnych obowiązujących dla ich zakresu odpowiedzialności w 
przedsiębiorstwie, a w przypadku wątpliwości zasięgania porady 
prawnej we właściwych działach prawnych.

 

Postępowanie w przedsiębiorstwie

Żyjemy obok siebie.

Stosunki pracownicze

Koncern Salzgitter nie toleruje w żadnej formie dyskryminacji ani 
prześladowania w środowisku pracy, zarówno ze względu na 
rasę, pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W stosunkach 
z kolegami, innymi pracownikami i osobami trzecimi koncern Salz-
gitter oczekuje ponadto od każdego pracownika w jego postępo-
waniu rzeczowości, uprzejmości i rzetelności. Koncern Salzgitter 
ceni i wspiera relacje oparte na otwartości pomiędzy wszystkimi 
pracownikami.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich naszych pracowników sta-
nowią dla nas najwyższe dobro. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1  Patrz np. katalogi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.

2  Formy męskie używane w dalszej części tekstu służą jedynie jego większej 
przejrzystości. Treść dotyczy w równej mierze mężczyzn i kobiet. 

Michael KieckbuschBurkhard BeckerGunnar Groebler

Foreword by the Executive Board

Dear Employees,

Our business activities primarily profit from our own 
performance. Besides that, we should not forget that 
reliable social basic conditions, fair and trusting coopera-
tion with partners and our conduct in relation to our natural 
environment are also of great significance. This obliges us 
all to comply with all laws in our commercial conduct, 
always and everywhere, to respect the recognized basic 
principles of dealing with other people and companies, to 
act fairly and protect the environment however possible – 
in short, we have to conduct ourselves responsibly at all 
times.

The following Code of Conduct is intended to help us 
correctly fulfil this obligation. The basic principles ancho-
red within this Code of Conduct are obligatory guidelines 
for achieving this goal. They provide an orientation for our 
daily work. Everyone who is part of the Salzgitter Group – 
members of the Executive Board as well as managers and 
employees – are obliged to conduct themselves accordin-
gly. We are convinced that this can strengthen the existing 
basis for trust-based cooperation and help establish an 
honest and truthful interaction with each other and our 
environment.

We would therefore ask you to acquaint yourself with the 
contents of this Code of Conduct and to observe its rules 
at all times.

GENERAL PRINCIPLES

Compliance with laws and
regulations is our highest priority.

Basic Principles for Our Conduct

The following fundamental principles set out in the United 
Nations Global Compact form the basis for our conduct:

1. Respect for human rights 
2. Ensuring that the company is not complicit in any 
human rights abuses
3. Upholding freedom of association
4. Eliminating all forms of forced and compulsory labor
5. The abolition of child labor
6. The elimination of discrimination in respect of
employment and occupation
7. A precautionary approach to environmental challenges
8. Promoting responsible actions in relation to
the environment

9. Encouraging the development and diffusion
of environmentally-friendly technologies 
10. Working against all forms of corruption, including
extortion and bribery.

Human Rights and Employment Rights

We have respect for internationally-recognized human 
rights (personality rights, rights of freedom, legal and 
social human rights)  as a matter of course.

We vehemently reject any form of forced labor. We 
recognize the rights of employees to form trade unions 
and to appoint employee representatives. We support 
just and reasonable remuneration
for all people employed.

Compliance with Law

Compliance with the relevant provisions of law as well as 
all corporate rules forms the irrefutable framework within 
which employees of the Salzgitter Group are able to 
develop their corporate activities. This applies just as 
much to members of the Executive Board as to mana-
gers and employees. We do not tolerate any infringement 
of the law (zero tolerance). Any infringement of the law 
will result in appropriate sanctions being imposed on the 
responsible persons.

All employees should make themselves aware of the 
applicable laws in relation to their areas of responsibility 
in the company and, in case of any doubt, they should 
seek legal advice from the respective legal department.

CONDUCT WITHIN THE COMPANY

We live as a community.

Dealing with Employees

The Salzgitter Group does not tolerate any discrimination 
or harassment in the work environment whether for 
reasons of race, ethnic origin, gender, religion or ideolo-
gy, disability, age or sexual identity. In dealing with 
colleagues, employees and third parties, the Salzgitter 
Group also expects each employee to work in a matter-
-of-fact, friendly and fair manner. The Salzgitter Group 
values and supports open and frank interaction between 
individuals.

Occupational Health and Safety

The health and safety of our employees is given the 
highest priority by us.

1. See, for example, the catalogues in the European Convention on Human Rights  
and the General Declaration of Human Rights of the United Nations.
2.Insofar as the masculine form (he/his) is used in the following text, this is for the 
purposes of simplicity only. Any reference to the masculine form also applies 
equally to the female gender (she/her).



Analogicznie pracownicy koncernu Salzgitter mogą przekazywać 
pracownikom innych przedsiębiorstw prezenty i inne korzyści tylko 
w ramach powszechnie przyjętych zwyczajów handlowych. Prze-
kazywanie prezentów lub korzyści w celu uzyskania niesłusznych 
korzyści dla koncernu Salzgitter lub innych osób oraz przekazywa-
nie prezentów i korzyści osobom sprawującym urzędy jest ogólnie 
zabronione2.

 

Ochrona środowiska i 
zrównoważony rozwój

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za 
ochronę środowiska naturalnego, w naszych 
działaniach cechuje nas dalekowzroczność. 

We wszystkich naszych działaniach ochrona środowiska natural-
nego zajmuje wysoką pozycję. 

Nasze urządzenia i procesy produkcyjne cechują się wiodącymi 
w skali światowej standardami ochrony środowiska i klimatu. 
Minimalizujemy emisje i zużycie energii w dopuszczalnych ramach 
ekonomicznych i z punktu widzenia konkurencyjności. Również 
podczas opracowywania nowych produktów i metod produkcji 
pamiętamy o tym, aby możliwie jak najmniej obciążać środowisko 
technicznie i gospodarczo.

Jedną z naszych zasad jest zrównoważony rozwój. We wszystkich 
naszych działaniach na pierwszym miejscu znajduje się zapew-
nienie sukcesu naszego przedsiębiorstwa w długiej perspektywie 
czasowej. W ramach tego każdy pracownik wobec kolegów, 
klientów i akcjonariuszy oraz jako członek zespołu spółki musi 
być świadomy swojej odpowiedzialności za ochronę środowiska, 
pamiętając w szczególności o tym, że zasoby wielu surowców 
są ograniczone, przy korzystaniu z nich zwracamy uwagę na ich 
efektywne wykorzystanie i tym samym ochronę. 

 

Poufność i komunikowanie się

Chronimy dane wrażliwe.

Ochrona tajemnicy

Pracownicy koncernu Salzgitter powinni zachować w tajemnicy, 
zarówno w trakcie jak i po ustaniu stosunku pracy, wszystkie pouf-
ne sprawy koncernu, swoich partnerów handlowych i klientów, 
w szczególności tajemnice zakładowe i handlowe, które zostaną 
im powierzone podczas wykonywania pracy. Dokumenty służbo-
we i nośniki danych należy zasadniczo chronić przed dostępem 
nieupoważnionych osób trzecich.

Żaden pracownik nie może w sposób nieupoważniony pozyskiwać 
tajemnic osoby trzeciej, ani ich wykorzystywać.

są fundamentalnym elementem wszystkich procesów w zakładzie 
i spełniają na całym świecie wysokie standardy. Każdy przełożony 
jest zobowiązany do egzekwowania od swoich pracowników prze-
strzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Etyczne postępowanie i unikanie konfl iktu interesów

Wszyscy pracownicy w swoim środowisku pracy zobowiązani są 
do zachowania etycznego, to jest rzetelnego, uczciwego i oparte-
go na zasadach przyzwoitości. Należy unikać wszelkich konfl iktów 
pomiędzy interesami prywatnymi a interesami spółki.

 

Postępowanie w stosunku do partnerów 
handlowych i osób trzecich

Stawiamy na uczciwą konkurencję 
i przejrzystość procesów.

Uczciwa konkurencja

Koncern Salzgitter i jego pracownicy wyznają zasady społecznej 
gospodarki rynkowej i wiążącej się 
z nimi konkurencji. Konkurując z innymi fi rmami, stawiamy na 
wydajność, zorientowanie na klienta oraz jakość produktów i 
usług. W tym celu pracownicy i kadra kierownicza opracowali 
model YOUNITED. Szczegółowe informacje na temat tego modelu 
znajdą Państwo na stronie www.salzgitter-ag.com.

Zasada swobodnej konkurencji zakłada nieograniczanie i nieutrud-
nianie konkurencji. Dlatego wszelkie porozumienia i uzgodnienia 
dotyczące sposobów postępowania zakazane przez prawo anty-
monopolowe są zabronione1. 

Korupcja

Koncern Salzgitter odrzuca wszelkie formy korupcji i przekupstwa. 
W związku z działalnością gospodarczą pracownicy koncernu nie 
mogą obiecywać ani udzielać korzyści osobistych jako świadcze-
nia wzajemnego w zamian za przychylność.

Pracownicy koncernu Salzgitter nie są przekupni i nie czerpią ze 
swojej pracy osobistych korzyści.

Przyjmowanie i przekazywanie prezentów

Pracownicy koncernu Salzgitter mogą przyjmować od partnerów 
handlowych prezenty i inne korzyści tylko w ramach powszechnie 
przyjętych zwyczajów handlowych, i to jedynie wtedy, gdy z całą 
pewnością można założyć, iż prezent lub korzyść nie wpłynie na 
decyzje handlowe pracownika, a także iż nie będzie on czuł się 
zobowiązany do odwzajemnienia się.

1  Szczegółowe informacje podane są w wytycznych koncernu „Corporate 
Compliance” oraz w ich załączniku „Zasady przestrzegania przepisów prawa 
o ochronie konkurencji”, które są dostępne w Intranecie Salzgitter AG.

2  Szczegółowe informacje są podane w wytycznych koncernu „Corporate 
Compliance” oraz w ich załączniku „Zasady przestrzegania przepisów prawa 
o ochronie konkurencji”, które są dostępne w Intranecie Salzgitter AG.  

Occupational health and safety form a fundamental 
element of all operational procedures and comply with high 
standards worldwide. Every manager is obliged to ensure 
that his employees observe the regulations concerning 
occupational health and safety.

Conduct based on Integrity and Avoiding
Conflicts of Interest

All employees are to conduct themselves in their work 
environment in a manner which shows integrity, i.e. 
honesty, fairness and decency. Any conflict between 
private and business interests is to be avoided.

CONDUCT TOWARDS BUSINESS
PARTNERSAND THIRD PARTIES

We attach utmost importance
to fair competition and
clean processes.

Fair Competition

The Salzgitter Group and its employees are committed to 
the social market economy and the related principle of 
competition. In such competition we rely on our perfor-
mance, customer orientation as well as the quality of our 
products and services. Employees and executives have 
developed the YOUNITED mission statement for this 
purpose. More detailed information on the mission state-
ment can be found at www.salzgitter-ag.com.

The principle of competition is based on such competition 
not being limited or hindered. Therefore any and all arran-
gements and concerted practices not permitted under 
anti-trust law are to be avoided without exception. 

Corruption

The Salzgitter Group rejects any form of corruption or 
bribery. In connection with business activities, employees 
of the company are not to promise or grant any personal 
advantages as consideration for any preferential treatment.

Employees of the Salzgitter Group shall not be open to any 
bribery and shall not draw any personal benefits from their 
activities. 

Receiving and Allowing Gifts

Employees of the Salzgitter Group are allowed to receive 
gifts or other advantages from business partners only in 
terms of the general customary business standards and 
even then, only when it is certain that such does not allow 
the employee to be influenced in making his business 
decisions and only when there is no obligation

3. Further details are available in the “Corporate Compliance” corporate policy 
guideline and its appendix “Guideline on compliance with competition law 
regulations”, which can be found on the Salzgitter AG intranet.

4. Further details are available in the “Corporate Compliance” corporate policy 
guideline and its appendix “Guideline on the avoidance of criminal acts”, which 
can be found on the Salzgitter AG intranet.

for any consideration to be provided. In the same 
manner, all employees of the Salzgitter Group shall not 
give gifts or any other advantages to employees of other 
companies except in terms of the normal customary 
business practice. Any gifts given with the aim of 
receiving unfair advantages for the Salzgitter Group or 
other persons as well as the giving of any gifts to officials 
is generally not permitted. 

The protection of the environment is given a high priority 
by us in all of our conduct.
Our production plants and processes show our position 
as a worldwide leader in environmental and climatic 
protection standards. We minimize emissions and our 
use of energy. In developing new products and produc-
tion processes we always are concerned about affecting 
the environment as little as possible.

Working on the basis of sustainable business is among 
our guiding principles.
The long-term success of the company is a prime 
consideration in all of our activities. In this regard each 
employee must be aware of his responsibilities for the 
protection of the environment in relation to colleagues, 
customers and shareholders, in addition to as a member 
of society. In particular, in recognizing the finite nature of 
many resources, we take care to use raw materials in an 
efficient manner to conserve such resources.

ENVIRONMENTAL PROTECTIO
AND SUSTAINABLE MANAGEMENT 

We are aware of our responsibility to
protect the environment and act in
a farsighted manner. 

CONFIDENTIALITY
AND COMMUNICATION

We protect our sensitive data.

Confidentiality

Employees of the Salzgitter Group must treat as 
confidential all confidential matters of the group compa-
nies, their contractual partners and customers, and in 
particular those related to the operations and business 
secrets of which they become aware in the course of 
their activities during their period of employment and 
also after leaving the company. Company documentation 
and data carriers are to be fundamentally protected 
against any access by unauthorized parties.

No employee is allowed to obtain or use the secrets of a 
third party without authority.
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Ochrona danych osobowych i prawa ochronne osób trzecich

Dane osobowe mogą być gromadzone, przetwarzane lub wyko-
rzystywane w obrębie koncernu Salzgitter tylko wtedy, jeśli jest to 
niezbędne dla określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem 
celów. Należy zapewnić wysoki standard technicznego zabezpie-
czania danych przed dostępem osób nieupoważnionych. Korzy-
stanie z danych musi być przejrzyste dla osób zainteresowanych. 
Należy respektować ich prawo do zasięgania informacji w sprawie 
danych i ich korygowania oraz ewentualnie do wyrażania sprzeci-
wu, blokowania i kasowania.

Każdy pracownik powinien respektować prawa ochronne osób 
trzecich. Nie zezwala się na wykorzystywanie ich danych bez 
uprzedniej zgody.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i przekazywanie informacji

Zgodnie z przepisami prawa oraz z wewnętrznymi przepisami 
obowiązującymi w koncernie Salzgitter, wszystkie działania przed-
siębiorstwa należy kompletnie dokumentować. Wszystkie protoko-
ły i sprawozdania związane z działalnością, sporządzane wewnątrz 
przedsiębiorstwa lub przekazywane podmiotom zewnętrznym, 
muszą być też sporządzane prawidłowo i zgodnie ze stanem 
faktycznym. Rejestry danych i inne zapisy związane z działalnością 
muszą być zawsze kompletne, prawidłowe, prowadzone termino-
wo i systematycznie.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zapewnienia szybkiej i 
sprawnej wymiany informacji w ramach grupy przedsiębiorstw. 
Informacje istotne dla działalności nie mogą być zatajane, fałszo-
wane ani przekazywane dalej w sposób wybiórczy.

Wdrożenie i nadzór

Każdego dnia naszą działalność 
opieramy na tych zasadach.

Reguły zawarte w niniejszych zasadach postępowania stanowią 
sedno kultury przedsiębiorstwa koncernu Salzgitter. Jednolite 
przestrzeganie tych zasad w całym koncernie jest nieodzowne – 
każdy pracownik jest za nie odpowiedzialny.

Za wdrożenie niniejszego kodeksu postępowania odpowiedzialne 
są poszczególne oddziały. W jego przestrzeganiu wyjątkowa rola 
przypada członkom zarządu i kadrze kierowniczej – będąc wzo-
rem do naśladowania, w swoich działaniach powinni w szczegól-
nym stopniu kierować się kodeksem postępowania.

 
W sierpniu 2015 r.              Zarząd
(aktualizacja w marcu 2022 r.)

Protection of Personal Data and
Third Party Property Rights

Personal data may be collected, processed or 
used within the Salzgitter Group only insofar as 
this is necessary for predetermined, clear and 
legal purposes. The safekeeping of data is to be 
undertaken to a high technical standard with a 
view to preventing unauthorized access. Any use 
of data must be transparent for the affected 
parties. Their rights to information and correction 
as well as their rights to object, block or erase 
such data shall be ensured.
Each employee shall protect the property rights 
of third parties. Any unauthorized use of such is 
not permitted.

Correct Documentation and
Forwarding of Information

All business transactions must be documented in 
full and correctly in accordance with the require-
ments of law as well as the internal regulations of 
the Salzgitter Group. All business records and 
reports prepared internally which are provided to 
third parties also must be made in an orderly 
manner and truthfully. Any data acquisition or 
other business information recorded must always 
be complete, correct, timely and system-com-
pliant.

All employees are obliged to ensure a prompt 
and trouble-free flow of information within the 
Group. Any knowhow relevant to activities is not 
to be withheld, falsified or passed on in a selecti-
ve manner.

IMPLEMENTATION AND
MONITORING

We put these principles into
practice every day.

The rules contained in this Code of Conduct form the 
core of the corporate culture of the Salzgitter Group. It is 
essential that these principles are observed uniformly 
and on a groupwide basis – each employee is responsi-
ble for this. 

The individual group companies shall ensure the imple-
mentation of this Code of Conduct. The members of the 
Executive Board and managers are to act as role models 
for compliance and their conduct in particular is to be 
measured against this Code of Conduct.

August 2015 Executive Board
(updated March 2022)


