
Kodeks Postępowania dla podwykonawców  
i dostawców określa zasady i wymagania  
dotyczące uczciwego oraz zgodnego z 
normami etycznymi i obowiązującymi przepi-
sami zachowania. Dussmann Group oczekuje 
od swoich podwykonawców, dostawców  
i konsultantów (w dalszej części nazywanych 
„partnerami biznesowymi”) przestrzegania i 
wdrażania poniżej zdefiniowanych standardów 
obowiązujących w naszej firmie w ramach 
kontaktów biznesowych nie tylko z Dussmann 
Group, lecz również z innymi klientami, part-
nerami umownymi, konkurentami i organami 
publicznymi. Ponadto partnerzy biznesowi 
Dussmann Group nałożą obowiązek przestrze-
gania zasad niniejszego Kodeksu  
na swoich kontrahentów.

Przestrzeganie przepisów ustawowych  
i wykonawczych
Dussmann Group wymaga od swoich 
partnerów biznesowych przestrzegania 
obowiązujących ustaw, przepisów i norm.

Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu
Dussmann Group wymaga od swoich part-
nerów biznesowych zwalczania wszelkich  
form korupcji i przestępczości gospodarczej 
oraz podejmowania działań prewencyjnych. 
Partnerzy biznesowi zapewniają, że ich 

pracownicy lub podwykonawcy nie oferują,  
nie obiecują lub nie przyznają żadnych 
korzyści pracownikom Dussmann Group  
lub osobom powiązanym z nimi w celu  
nieuczciwego wywarcia wpływu na niezależne 
decyzje. Jeżeli pracownik Dussmann Group 
żąda nienależnych korzyści należy o tym 
niezwłocznie powiadomić dział Compliance 
Dussmann Group.

Unikanie konfliktu interesów
Dussmann Group oczekuje od swoich part-
nerów biznesowych podejmowania decyzji 
dotyczących współpracy z naszą firmą 
wyłącznie na podstawie obiektywnych kry-
teriów. Należy unikać konfliktu interesów na 
poziomie prywatnym lub w związku z inną 
działalnością finansową lub gospodarczą,  
a w przypadku ich zaistnienia fakt ten musi 
zostać zgłoszony.

Przestrzeganie zasad uczciwej  
konkurencji i prawa antymonopolowego 
Partnerzy biznesowi stosują się do wszystkich 
wymogów prawa konkurencji. Nie podejmują 
żadnych porozumień i ustaleń mających wpływ 
na ceny, warunki, strategie i kontakty z klien-
tami, przede wszystkim takich, które mogą 
wpływać na udział w przetargach. 
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To samo dotyczy wymiany informacji o konku-
rencji i wszelkich innych działaniach mających 
na celu niezgodne z prawem ograniczenie lub 
możliwość ograniczenia konkurencji.

Ochrona środowiska naturalnego
Dussmann Group oczekuje od swoich part-
nerów biznesowych stałego ograniczania 
zużycia energii elektrycznej, materiałów i 
zasobów jak również zmniejszania ilości 
powstających odpadów. Ponadto Dussmann 
Group wymaga stosowania produktów przy-
jaznych dla środowiska w celu ciągłej poprawy 
efektywności środowiskowej.

Tworzenie bezpiecznych i zdrowych  
warunków pracy
Partnerzy biznesowi tworzą bezpieczne i 
zdrowe środowisko pracy w celu zminima-
lizowania ryzyka i zagrożenia, dzięki czemu 
można zapobiec utracie zdrowia lub chorobom 
wywołanym warunkami pracy. Zapewniają 
swoim pracownikom niezbędne środki i sprzęt 
do pracy. Partnerzy biznesowi przeprowadzają 
regularnie szkolenia i instruktaże dla swoich 
pracowników. Natychmiast zgłaszają, 
dokumentują i ewentualnie oceniają zidentyfi-
kowane zagrożenia i wypadki.

Poszanowanie praw człowieka
Partnerzy biznesowi szanują godność każdego 
człowieka i zobowiązują się do przestrzega-
nia praw człowieka w całym swoim łańcuchu 
wartości.

Zwalczanie dyskryminacji
Partnerzy biznesowi sprzeciwiają się wszelkim 
formom dyskryminacji ze względu na płeć, 
wiek, kolor skóry, pochodzenie społeczne, 
narodowość, religię, orientację seksualną, 
niepełnosprawność, poglądy polityczne lub 
działalność związkową.

Promowanie równości szans i zasada  
fair play we wzajemnych relacjach
Partnerzy biznesowi dokładają wszelkich 
starań, aby w swoich działaniach kierowali
 

uczciwością, zaufaniem i szacunkiem. 
Zapewniają również odpowiednie wynagrodze-
nie uwzględniając wysokość płacy minimalnej.

Zapobieganie pracy dzieci
Dussmann Group oczekuje od swoich part-
nerów biznesowych nietolerowania i zakazania 
wszelkiej formy pracy dzieci. Minimalny wiek 
zatrudnienia nie może być niższy niż wiek, w 
którym kończy się obowiązek szkolny, a w 
żadnym wypadku nie dopuszcza się do pracy 
osób poniżej 15 roku życia. Żaden pracownik 
nie może być zmuszany do pracy pośrednio 
bądź bezpośrednio poprzez przemoc lub zast-
raszanie. Zatrudnienie zawsze jest dobrowolne.

Wykluczenie każdej formy nękania i 
wykorzystywania
Partnerzy biznesowi nie będą tolerować ani 
nękania ani wykorzystywania. Dotyczy to 
szczególnie niechcianych zbliżeń i aktów prze-
mocy zarówno fizycznej jak i werbalnej.

Poszanowanie prawa do wolności  
stowarzyszania się i zrzeszania się  
oraz negocjacji zbiorowych
Nasi partnerzy biznesowi stoją na straży prawa 
do wolności stowarzyszania się, zrzeszania 
się i negocjacji zbiorowych oraz przestrzegają 
przepisów dotyczących zapewnienia ucz-
ciwych warunków pracy.

Ochrona danych i prywatności  
pracowników i klientów
Partnerzy biznesowi postępują z należytą 
dbałością i gwarantują najwyższy poziom 
poufności przetwarzając dane osobowe w 
oparciu o odpowiednie przepisy o ochronie 
danych osobowych. Ograniczają zbieranie i 
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie 
do tych, które są konieczne lub umownie 
uzgodnione w ramach świadczenia usług dla 
Dussmann Group i wyłącznie w okresie, w 
którym jest realizowane zlecenie lub zgodnie z 
postanowieniami umownymi.



Bzapewniane jest poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków technicznych i orga-
nizacyjnych. Ponadto pracownicy są przes-
zkoleni w zakresie zachowania poufności i 
przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych. Z własnością Dussmann Group 
i jej klientów należy obchodzić się ostrożnie 
i zgodnie z przeznaczeniem. Wyposażenie, 
środki pracy, prawa użytkowania lub licencje 
mogą być wykorzystywanie wyłącznie do 
celów działalności firmy oraz w ramach umowy 
na świadczenie usług.

Przestrzeganie i wdrażanie kodeksu 
postępowania
Partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za 
zapoznanie swoich pracowników z treścią 
Kodeksu Postępowania dla podwykonawców 
i dostawców oraz zapewnienia, że rozumieją 
i przestrzegają jego zasad. Dussmann Group 
wymaga od partnerów biznesowych egze-
kwowania zapisów niniejszego Kodeksu 
Postępowania od swoich własnych podwy-
konawców i dostawców i zastrzega sobie 
prawo do samodzielnego przeprowadzenia 
kontroli pod kątem jego przestrzegania lub do 
zlecenia przeprowadzenia takiej kontroli przez 
niezależny podmiot. Przeprowadzenie kont-
roli odbywa się w porozumieniu z partnerem 
biznesowym. 
 

Zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń 
(system sygnalistów / ombudsman)
W przypadku stwierdzonego naruszenia zasad 
lub treści niniejszego Kodeksu Postępowania 
lub podejrzeń o takich incydentach przy 
świadczeniu usług przez partnera bizneso-
wego na rzecz Dussmann Group należy 
niezwłocznie o tym poinformować naszą firmę. 
Nasi partnerzy biznesowi korzystają z sys-
temu sygnalistów (ombudsman) dostępnym na 
naszej stronie www.dussmanngroup.com/en/
corporate-responsibility/compliance. Partnerzy 
biznesowi nie tolerują żadnych form dyskrymi-
nacji osób zgłaszających naruszenia Kodeksu 
Postępowania.

Konsekwencje naruszenia kodeksu 
postępowania
W przypadku nieprzestrzegania zobowiązań 
wynikających z Kodeksu Postępowania przez 
partnera biznesowego Dussmann Group 
zastrzega sobie skorzystanie z przysługujących 
jej praw zgodnie z postanowieniami umowy, 
co może prowadzić do rozwiązania stosunku 
umownego.

Pytania dotyczące Kodeksu Postępowania 
można kierować na adres:
Dussmann Polska Sp z o.o.
Koordynator ds. Zgodności 
Twarda 18, 00-105 Warszawa
compliance@dussmann.pl
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Oświadczenie partnera biznesowego
Przekazano nam Kodeks Postępowania i oświadczamy, że oprócz naszych umownych 
zobowiązań będziemy przestrzegać również jego zasad.

  
miejscowość, data  podpis podwykonawcy/dostawcy 

  
pieczątką firmowa  imię, nazwisko (wpisać drukowanymi literami), stanowisko


