
Cele naszej firmy łączą w sobie sukces gos-
podarczy i odpowiedzialność społeczną. 
Zasady etyczne i odpowiedzialna działalność 
stanowią fundament wartości Dussmann 
Group zdefiniowany w naszym Kodeksie 
Postępowania. Kodeks ten ustanawia wiążące 
zasady postępowania względem naszych 
pracowników, partnerów biznesowych i całego 
społeczeństwa. 
 Uczciwość zapewnia długoterminową 
stabilność sukcesu. Dlatego też kluczowym 
elementem naszej kultury korporacyjnej są 
wartości ekonomiczne, społeczne i ekologi-
czne. Oczywiście należy przy tym przestrzegać 
przepisów prawnych, a jakiekolwiek ich narus-
zenie jest sprzeczne z naszymi zasadami. 
Oprócz tego podważa reputację firmy i może 
skutkować prawnymi konsekwencjami.  
Nieposzanowanie prawa szkodzi każdemu 
pracownikowi firmy.

Zasady Kodeksu Postępowania dotyczą  
nas samych jak również wszystkich naszych  
dostawców i partnerów biznesowych. 
 Zobowiązanie to wskazuje właściwy 
kierunek przy podejmowaniu każdej decyzji. 
Kadra kierownicza powinna dawać przykład 
innym oraz promować kulturę korporacyjną 
określoną w Kodeksie Postępowania.  
Jakiekolwiek odstępstwa od ustalonych 
zasad nie będą tolerowane i mogą skutkować 
środkami dyscyplinarnymi lub karami.
 Ciągłość działalności i dalszy rozwój 
firmy zależą w dużej mierze od naszego 
zaangażowania w odpowiedzialność społeczną 
oraz od dbania o reputację firmy jako godnego 
zaufania partnera biznesowego. Dziękujemy 
więc Państwu za postępowanie będące  
przejawem zaangażowania w realizację 
zobowiązań.
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Nasza odpowiedzialność
–  K O D E K S  P O S T Ę P O W A N I A  D U S S M A N N  G R O U P  –

Szanowni Państwo,

Wolf-Dieter Adlhoch     Pietro Auletta     Jörg Braesecke     Hakan Lanfredi     Dieter A. Royal

Zarząd Dussmann Group
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Wspólne wartości

Nasze wspólne  
wartości to  

fundament kultury  
korporacyjnej  

Dussmann Group

UCZCIWOŚĆ 
W swojej działalności 

nasza firma kieruje się 

poszanowaniem zasad 

uczciwości i konsekwent-

nym przestrzeganiem 

przepisów i regulacji 

prawnych. Sprzeciwiamy 

się wszelkim formom 

korupcji i utrudnieniom 

w zapewnieniu uczciwej 

konkurencji jak również 

pracy dzieci i pracy 

przymusowej.

UCZCIWOŚĆ 
Dussmann Group 

zobowiązuje się do uczci-

wego i odpowiedzialnego 

postępowania wobec 

klientów, pracowników, 

partnerów biznesowych, 

społeczeństwa oraz  

osób trzecich.

ŚWIADOMOŚĆ  
EKOLOGICZNA 

Dussmann Group przejmuje 

na siebie odpowiedzialność za 

ochronę środowiska natural-

nego, czuwa nad racjonalnym 

wykorzystywaniem zasobów 

oraz stosowaniem produktów 

przyjaznych środowisku.

PASJA
Pasja jest siłą napędową naszej 

kultury korporacyjnej.  

Definiuje nas jako dostawcę  

usług oraz dodaje dynamiki  

naszej działalności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
Konsekwentnie przestrzegamy wymo-

gów dotyczących poszanowania praw 

człowieka, szacunku dla każdej religii i 

kultury, ochrony przed dyskryminacją 

i wszelkimi formami nękania i wykor-

zystywania. Szanujemy i respektujemy 

wszelką różnorodność. Wyrazem naszego 

zaangażowania w tym obszarze są projekty 

promujące spójność społeczną i wspólnotę.
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Przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych

Zawsze przestrzegamy obowiązujących ustaw, przepisów, norm oraz 
wymagań wszystkich naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariu-
szy. W krajach, w których ustawodawstwo jest mniej rygorystyczne  
niż regulacje Dussmann Group, stosuje się te ostatnie. W sytuacji  
odwrotnej surowsze przepisy lokalne mają pierwszeństwo zastosowania 
przed regulacjami Dussmann Group. Każdy pracownik jest zobligowany  

do postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Nasze zasady postępowania
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Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu

Korupcja, łapówkarstwo i wymuszenia nie są tolerowane, 
a jakiekolwiek podejrzenie o takim zachowaniu należy 

sprawdzić. Zabrania się obiecywania lub przyjmowa-
nia pieniędzy lub innych korzyści materialnych celem 
nawiązania lub utrzymania stosunków handlowych. 
Prezenty, zaproszenia i wszelkie inne datki należy 
zweryfikować pod kątem ich stosowności oraz 
przejrzystości. Oczekujemy od naszych pracowni-
ków, aby ich zachowanie w kontaktach z urzędnikami 
państwowymi było rzetelne. Aktywny lub bierny udział  

w działaniach związanych z praniem brudnych pieniędzy  
jest zabroniony.

Unikanie konfliktu interesów

Dussmann Group oczekuje od swoich organów i wszystkich pracowników 
lojalności wobec firmy. Unikamy sytuacji, w których interesy osobiste lub  
finansowe są sprzeczne z interesami Dussmann Group. Dla celów zapewni-
enia przejrzystości w obszarze konfliktu interesów należy uprzednio uzyskać 
i udokumentować zgodę przełożonego na (planowane) pełnienie funkcji  
w innej firmie (w szczególności w firmach konkurencyjnych), wykonywanie 
(planowanej) dodatkowej pracy za wynagrodzeniem lub bez wynagrodze-
nia, (planowanego) podejmowania działalności gospodarczej jak również 
(planowanych) relacji biznesowych z osobami powiązanymi (np. członkami 

rodziny).



Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji  
i prawa antymonopolowego

Nasza firma pozyskuje zlecenia wg zasad uczciwej konkurencji.  
Kierujemy się naszą innowacyjną koncepcją świadczenia 
usług i nie bierzemy udziału w żadnych działaniach lub porozumie-
niach sprzecznych z zasadami konkurencji. Akceptujemy przepisy  
i rozporządzenia krajowego i międzynarodowego prawa konkurencji 
i prawa antymonopolowego. Przed rozpoczęciem współpracy  
z podmiotami konkurencyjnymi, np. w ramach uzgodnień koopera-
cyjnych, zespołów oferentów, zespołów roboczych, joint ventures 

lub konsorcjum jej warunki musi sprawdzić dział prawny.
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Przejrzystość i uczciwość w kontaktach  
z podwykonawcami i dostawcami 

W kontaktach z podwykonawcami i dostawcami opieramy się na 
zasadach uczciwości i rzetelności. Wybieramy naszych dostaw-
ców stosując przejrzyste, obiektywne kryteria i procedury oraz 
przestrzegając zasad wolnej i uczciwej konkurencji. Zobowiązujemy 
wszystkich podwykonawców i dostawców pozostających w  
stosunku umownym z Dussmann Group do podpisania i  

przestrzegania Kodeksu Postępowania.

Ochrona środowiska naturalnego

Chronimy i skutecznie unikamy negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne ograniczając zużycie 
energii elektrycznej, materiałów i zasobów, stale 
zmniejszając ilości odpadów oraz wdrażając produkty 
ekologiczne. Dbamy o zoptymalizowane gospodaro-
wanie surowcami i zachęcamy do wdrażania zielo-
nych, zasobo- i energooszczędnych innowacji w celu ciągłej 
poprawy efektywności środowiskowej i energetycznej jak 
również korzystnego wpływu na działania naszych klientów  

w tym obszarze.

Poszanowanie praw człowieka

Dussmann Group szanuje godność każdego człowieka. 
Zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka  
w całym naszym łańcuchu wartości.



Zapobieganie 
pracy dzieci i pracy 
przymusowej 

Nie tolerujemy ani pracy ani 
wykorzystywania dzieci lub 

młodocianych. Minimalny 
wiek zatrudnienia nie może być 
niższy niż wiek, w którym kończy 
się obowiązek szkolny, a w żadnym wypadku nie można zatrudniać 
osób poniżej 15 roku życia. Żaden pracownik nie może być przymus-
zany do pracy pośrednio bądź bezpośrednio poprzez przemoc lub 

zastraszanie. Zatrudnienie zawsze jest dobrowolne

Promowanie równości 
szans i zasada fair 
play we wzajemnych 
relacjach 

Szanujemy i respektujemy 
różnorodność. Tworzymy 
atmosferę pracy opartą 
na zaufaniu i szacunku 
we wzajemnych relacjach z 
przełożonymi i współpracownikami.  

W naszej firmie nie ma miejsca na  
mobbing i obraźliwe zachowanie.  
Traktujemy priorytetowo równość szans.
Obsadzanie stanowisk odbywa się 
wyłącznie w oparciu o posiadane 
umiejętności i kwalifikacje. Sprzyjamy  
tworzeniu warunków pracy zapewnia-
jących równość szans. Dotyczy to 
również uczciwego wynagradzania,  
niezależnie od kraju, w którym świad-

czona jest usługa

Zwalczanie  
dyskryminacji

Sprzeciwiamy się wszelkim 
formom dyskryminacji ze 
względu na płeć, wiek, kolor 
skóry, pochodzenie społeczne, 
narodowość, religię, orientację 

seksualną, niepełnosprawność, poglądy 
polityczne lub działalność związkową. 
Decyzje związane z zatrudnieniem, takie 
jak rekrutacja, awans lub środki dyscypli-
narne, są wolne od wszelkich przejawów 
dyskryminacji.

5 Dussmann Group – Kodeks postępowania (Styczeń 2020)

Tworzenie bezpiecznych i zdrowych  
warunków pracy

Tworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy w celu  
zminimalizowania ryzyka i zagrożenia, dzięki czemu możemy 
zapobiec utracie zdrowia lub chorobom wywołanym warunkami 

pracy. W ten proces angażujemy również naszych pracowników 
zapewniając im niezbędne środki i sprzęt do pracy. Regularnie  

przeprowadzamy szkolenia i instruktaże. Zachęcamy każdego pracow-
nika do informowania nas o zidentyfikowanych zagrożeniach. Wszystkie 

wypadki przy pracy są zgłaszane, dokumentowane i analizowane.



Ochrona  
mienia firmy

Każdy pracownik jest zobowiązany do ostrożnego i zgodnego 
z przeznaczeniem obchodzenia się z mieniem firmy i klientów. 
Wyposażenie, środki pracy, prawa użytkowania lub licencje 

mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów działalności 
firmy. Jakiekolwiek korzystanie wykraczające poza przewidziany 

zakres, nielegalne użytkowanie 
na własne potrzeby lub 
potrzeby innych jest 
zabronione.

Ochrona danych i prywatności  
pracowników i klientów

Postępujemy z należytą dbałością i gwarantujemy 
najwyższy poziom poufności przetwarzając dane 
osobowe (np. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, 
data urodzenia, informacje o stanie zdrowia)  

naszych pracowników i klientów.
Przestrzegamy przepisów o ochronie  
danych osobowych i odpowiednio 
uwzględniamy je w naszej działalności. 
Respektujemy prawo do prywatności.  
We wszystkich informatycznych systemach 
komunikacyjnych przestrzegamy stosow-

nych standardów kontroli dostępu.
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Wykluczenie każdej formy 
nękania i wykorzystywania

Nie tolerujemy ani nękania ani 
wykorzystywania. Dotyczy 

to szczególnie niechci-
anych zbliżeń i aktów 
przemocy zarówno 
fizycznej jak i werbalnej.    Poszanowanie prawa do 

wolności stowarzyszania 
się i zrzeszania się oraz 
negocjacji zbiorowych

Stoimy na straży prawa do wolności 
stowarzyszania się, zrzeszaniasię 
i negocjacji zbiorowych oraz 
przestrzegamy przepisów 
dotyczących zapewnienia ucz-
ciwych warunków pracy. 



Zachowanie tajemnicy  
zawodowej 

Tajemnice zawodowe i informacje niejawne  
utrzymywane są w tajemnicy oraz chro-

nione przed ewentualnym ujawnie-
niem osobomnieupraw-nionym. 

Ponadto tajemnice zawdowe i 
informacje niejawne mogą być wykorzys-
tywane wyłącznie do celów działalności 
firmy. Zabrania się ich przekazywania  
osobom trzecim (dotyczy to również 
członków rodziny i przyjaciół). Obowi-
ązek ten ma zastosowanie również po 
zakończeniu stosunku pracy.

Zgłaszanie naruszeń 
(System sygnalistów/Rzecznik Praw Obywatelskich)

Dussmann Group ułatwia bezpośrednie zgłaszanie zarówno przez pracowników jak  
i kadrę kierowniczą naruszeń i jakichkolwiek wątpliwości. Zachęcamy cały nasz  
personel do zgłaszania zidentyfikowanych naruszeń zasad i treści Kodeksu Postępo-
wania lub podejrzeń o takich incydentach. Zgłaszanie nieprawidłowości może się 

odbywać w sposób poufny oraz w razie potrzeby anonimowo. Żaden sygnalista 
nie jest narażony na negatywne skutki z powodu zgłoszenia.
Zgłoszenia naruszenia przepisów przełożonemu, zarządowi lub działowi  
Compliance mogą mieć charakter poufny. Poufne lub w razie potrzeby  
anonimowe zgłoszenia potencjalnych przestępstw lub naruszeń przepisów  
ustawowych lub wykonawczych można również przekazywać do zewnęt-
rznego rzecznika praw obywatelskich (ombudsmann).
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Dokumentowanie  
transakcji handlowych

Wszystkie kluczowe transakcje hand- 
lowe są dokumentowane w całości, 
systematycznie i w sposób odtwar-
zalny zgodnie z ustawowymi przepi-

sami i wewnętrznymi regulacjami.  

Odpowiedzialna komunikacja ze 
społeczeństwem 

Pragniemy zapewnić precyzyjne i spójne komunikaty. 
Dlatego też tylko osoby do tego upoważnione  
mogą przekazywać podmiotom  
zewnętrznym informacje w i 

mieniu Dussmann Group. 
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Przestrzega-
nie i ochrona 
zasad Kodeksu 
Postępowania 

Od każdego pracownika  
wymagamy oceny swo-
jego zachowania w opar-
ciu o zasady Kodeksu Postępowania 
oraz ich odpowiedniego stosowania. 
Nasza kadra kierownicza swoim 

postępowaniem musi dawać przykład 
w obszarach biznesu. Każdy przełożony 

w swoim zakresie odpowiedzialności 
odpowiada za zrozumienie i przestrzega-
nie przez pracowników zasad Kodeksu 
Postępowania. Wspieramy też pracow-
ników zgłaszających pytania odnośnie 
Kodeksu Postępowania oraz zapewniamy,  
że przestrzeganie zasad w nim określo-
nych nie będzie miało negatywnych 

konsekwencji

Konsekwencje na-
ruszenia Kodeksu 
Postępowania

Naruszenie Kodeksu 
Postępowania może 
mieć poważne skutki dla 
działalności Dussmann Group.

Oprócz konsekwencji dyscyplinarnych 
właściwy urząd państwowy może nałożyć 
sankcje na organy, kadrę zarządzającą  
i pracowników Dussmann Group. Nasza 
firma prowadzi otwarty dialog na temat 
naruszeń Kodeksu Postępowania i ich 
potencjalnych skutków.

Kontakt: 
Działu Compliance  
+49 30 2025-1047
compliance@dussmann Group.de

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Jesko Trahms
+49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de


