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Kodeks postępowania 
dla Partnerów Biznesowych
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Cel Kodeksu Postępowania DB
dla Partnerów Biznesowych

W Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych, Deutsche Bahn Group 
(Grupa DB) określa swoje wymagania i zasady w transakcjach handlowych 
z partnerami biznesowymi, w szczególności w zakresie zgodności ze standardami 
etycznymi, obowiązującymi przepisami prawa i uczciwym postępowaniem. 

Partnerzy biznesowi są to spółki nie należące do Grupy DB, dostarczające towary 
i usługi Grupie DB. Mogą to być np. dostawcy, konsultanci, agenci, inni dostawcy 
towarów i usług. Grupa DB wymaga od partnerów biznesowych ścisłego 
przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Kodeksie Postępowania 
DB dla Partnerów Biznesowych w ich wszystkich jednostkach na całym świecie.
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Zasady ogólne

Grupa DB wdraża zasady zrównoważonego rozwoju i zobowiązała się wobec ONZ 
do przestrzegania Dziesięciu Zasad ONZ Global Compact. Sukcesy handlowe 
i odpowiedzialna społecznie działalność nie są ze sobą sprzeczne - wręcz przeciwnie, 
są od siebie wzajemnie zależne. Traktujemy działania zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialne zachowanie jako ważny fundament 
w naszych relacjach handlowych z partnerami biznesowymi.

Dlatego oczekujemy także od naszych partnerów biznesowych:
 prowadzenia działalności w sposób uczciwy, tzn. zgodnie 

 z przepisami prawa, np. prawami człowieka, przepisami antykorupcyjnymi, 
 regulacjami chroniącymi prawa autorskie, przepisami chroniącymi uczciwą   
 konkurencję i środowisko naturalne, 
 promowania zgodności ich własnych partnerów biznesowych z zasadami zawartymi  

 w niniejszym Kodeksie Postępowania DB dla Partnerów Biznesowych 
 i ich wspierania, a także uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania.
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Jesteśmy przekonani, że etyka jest kluczowym czynnikiem długoterminowego sukcesu 
naszej Spółki, a przez to niezbędnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem 
opartym na wartościach. Stąd też oczekujemy od naszych partnerów biznesowych 
stosowania następujących zasad:

Prawa człowieka
Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają powszechnie uznanych praw człowieka.

Zatrudnianie dzieci i praca przymusowa 
Nasi partnerzy biznesowi stanowczo odrzucają możliwość zatrudniania dzieci 
i przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących zakazu pracy dzieci. 
Ponadto nasi partnerzy biznesowi nie tolerują jakichkolwiek form pracy przymusowej.

Równość szans
Nasi partnerzy biznesowi promują różnorodność w swoich organizacjach i nie tolerują 
jakiejkolwiek dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników.

Wolność zgromadzeń 
Nasi partnerzy biznesowi szanują obowiązujące ich przepisy dotyczące wolności 
zgromadzeń i tworzenia grup interesów oraz we wszystkich swoich organizacjach 
chronią prawa swoich pracowników zagwarantowane przez te przepisy.

Bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi stanowi zasadniczą wartość dla naszych partnerów 
biznesowych. Wraz ze swoimi pracownikami nasi partnerzy biznesowi dbają 
o bezpieczne środowisko pracy i związane z tym kwalifi kacje, jak również 
o bezpieczeństwo swoich produktów i usług.

Przepisy BHP
Poprzez stosowanie zapobiegawczych środków BHP i odpowiednich warunków pracy, 
nasi partnerzy biznesowi dążą do unikania zagrożeń dla ludzi oraz promują i chronią 
zdrowie swoich pracowników. Bezpieczeństwo pracowników stanowi główny wymóg 
w działalności naszych partnerów biznesowych.

Społeczna odpowiedzialność 
biznesu naszych 
partnerów biznesowych
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Ochrona środowiska naturalnego
Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają obowiązujących standardów 
środowiskowych i zasad zrównoważonego zarządzania oraz ochrony 
środowiska, co stanowi dla nich istotną wartość korporacyjną.

Warunki pracy i zatrudnienia
Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają obowiązujących przepisów prawa
i umów z ich partnerami. Odpowiednio wynagradzają swoich pracowników.

Ochrona danych 
Nasi partnerzy biznesowi przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów 
chroniących dane osobowe, zwłaszcza dane pracowników, partnerów 
biznesowych i klientów.
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Grupa DB nie toleruje jakichkolwiek form korupcji i innych nieuczciwych praktyk 
w biznesie. Przejrzystość i otwartość są niezbędnymi wymogami dla Grupy DB 
dla zapewnienia zaufania i wiarygodności w biznesie i w naszych kontaktach 
z partnerami biznesowymi.

Korupcja 
Nasi partnerzy biznesowi nie tolerują jakichkolwiek form korupcji i przekupstwa.

Konsultanci / Agenci / Brokerzy
Wszelkie wynagrodzenia płacone konsultantom, agentom, brokerom i/lub innym 
pośrednikom nie mogą służyć zapewnianiu nieuczciwych korzyści partnerom 
biznesowym, klientom lub innym stronom trzecim. Nasi partnerzy biznesowi wybierają 
swoich konsultantów, agentów, brokerów i innych pośredników w sposób staranny 
i na podstawie odpowiednich kryteriów selekcji.

Unikanie konfl iktów interesów
Nasi partnerzy biznesowi unikają konfl iktów interesów, które mogłyby prowadzić 
do ryzyka korupcji.

Zaproszenia i prezenty
W związku ze swoją działalnością dla Grupy DB, nasi partnerzy biznesowi przyjmują 
lub wręczają zaproszenia wyłącznie jeśli jest to stosowne, nie oczekując w zamian 
żadnych niewłaściwych korzyści ani preferencyjnego traktowania i nie naruszają 
obowiązujących przepisów prawa (w szczególności przepisów antykorupcyjnych). 
Te same zasady dotyczą przyjmowania lub wręczania wszelkich prezentów 
lub jakichkolwiek innych świadczeń lub korzyści.

Zachowanie wobec urzędników państwowych
Nasi partnerzy biznesowi nie tolerują jakichkolwiek niezgodnych z prawem 
i niematerialnych korzyści (w tym ich oferowania) dla urzędników państwowych 
lub porównywalnych osób (niezależnie od tego czy takie korzyści są wręczane 
lub oferowane bezpośrednio czy za pośrednictwem stron trzecich).

Partie polityczne 
Wszelkie niezgodne z prawem korzyści materialne i niematerialne dla partii 
politycznych, ich przedstawicieli lub osób pełniących funkcje publiczne 
lub kandydatów na stanowiska polityczne nie będą również tolerowane 
przez naszych partnerów biznesowych.

Działania 
antykorupcyjne
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Grupa DB zawsze dąży do prowadzenia działalności w sposób uczciwy 
i odpowiedzialny, oczekuje tego samego od swoich partnerów biznesowych.

Konkurencja i przepisy antymonopolowe
Nasi partnerzy biznesowi działają zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami 
o ochronie konkurencji. W szczególności, nie zawierają umów wpływających na ceny, 
warunki, strategie lub relacje z klientami, zwłaszcza dotyczących udziału 
w przetargach. To samo dotyczy wymiany wrażliwych informacji o konkurencji 
oraz wszelkich innych działań, które niezgodnie z prawem ograniczają 
lub mogłyby ograniczyć konkurencję.

Procedury kontroli wywozu i przywozu / Zwalczanie terroryzmu
W szczególności w swojej globalnej działalności biznesowej, nasi partnerzy biznesowi 
przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przywóz 
i wywóz towarów, usług i informacji oraz przepisów dotyczących zwalczania 
międzynarodowego terroryzmu1.

 1 W szczególności Rozporządzenia UE nr 2580/2001 i 881/2002

Postępowanie naszych partnerów 
biznesowych wobec konkurencji

Darowizny / Sponsoring
Darowizny są przekazywane przez naszych partnerów biznesowych wyłącznie 
na zasadzie dobrowolności i nie oczekują oni w zamian żadnych korzyści. Sponsoring 
pojedynczych osób, grup lub organizacji nie może mieć na celu uzyskania niezgodnych 
z prawem korzyści biznesowych.

Pranie brudnych pieniędzy
Nasi partnerzy biznesowi podejmują odpowiednie działania aby zapobiegać praniu 
brudnych pieniędzy w swoich organizacjach.
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Zgodność
Nasi partnerzy biznesowi dbają o przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 
Kodeksie Postępowania DB dla Partnerów Biznesowych.

Raporty dla Grupy DB
Nasi partnerzy biznesowi mają możliwość raportowania naruszeń  popełnianych 
w trakcie prowadzenia przez nich działalności biznesowej dla Grupy DB i które mogą 
mieć skutki dla Grupy DB, z wykorzystaniem systemu raportowania Grupy DB2.

Ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości
Nasi partnerzy biznesowi nie tolerują jakichkolwiek przejawów dyskryminacji 
wobec osób zgłaszających naruszenia zasad zawartych w niniejszym 
Kodeksie Postępowania DB dla Partnerów Biznesowych.

Łańcuchy dostaw 
Nasi partnerzy biznesowi wybierają swoich dostawców dla potrzeb związanych 
z prowadzeniem działań dla Grupy DB w sposób staranny. Informują ich o zasadach 
zawartych w niniejszym Kodeksie Postępowania DB dla Partnerów Biznesowych 
lub równoważnych zasadach oraz promują przestrzeganie tych zasad przez 
ich dostawców.

Konsekwencje
Grupa DB zwraca dużą uwagę na dobrą współpracę w stosunkach z partnerami 
biznesowymi. Stąd też w przypadku pomniejszych naruszeń niniejszego Kodeksu 
Postępowania DB dla Partnerów Biznesowych, partner biznesowy zwykle otrzymuje 
szansę wdrożenia odpowiednich działań naprawczych w rozsądnym terminie, 
o ile tylko ma zamiar naprawienia naruszenia. W przypadku poważnych naruszeń 
(zwłaszcza przestępstw), Grupa DB zastrzega sobie prawo wprowadzenia 
odpowiednich sankcji wobec danego partnera biznesowego. Może to również 
prowadzić do niezwłocznego rozwiązania relacji biznesowych i zgłoszenia 
roszczeń o odszkodowanie lub skorzystania z innych przysługujących praw.

2 http://www.deutschebahn.com/en/group/compliance/whistleblowing/

Zgodność Postępowania Partnerów 
Biznesowych z Kodeksem DB



Gdzie znaleźć więcej informacji
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.deutschebahn.com/en/group/compliance/

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z odpowiednią osobą 
z Grupy DB np: z Iloną Galińską-Białas, która jest Krajowym Specjalistą 
ds. Zgodności z Prawem i Etyką w Schenker Sp. z o.o.
Tel.: 601 689 566, e-mail: ilona.galinska@dbschenker.com

Dodatkowo można zawsze skontaktować się bezpośrednio 
z Działem DB ds. Zgodności (DB Group Compliance).



Schenker Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

www.dbschenker.pl
www.dbschenker-csr.pl


