
 

 

  

WYTYCZNE DACHSER 
DOTYCZĄCE 

ZGŁASZANIA 
NARUSZEŃ 

Dachser Corporate Compliance – Integrity in Logistics 

 



Dachser Corporate Compliance – Integrity in Logistics / 01.2020 

Twoje zgłoszenie jest dla nas ważne!  
Dlaczego Twoje zgłoszenie jest ważne dla firmy DACHSER? 

Jako firma zawsze oczekujemy, że wszystkie transakcje i usługi będą realizowane zgodnie z 
prawem, a naszą działalność biznesową dostosowujemy do odpowiednich wymogów. Z tego 
względu kluczowe jest dla nas przestrzeganie przepisów oraz w szczególności kodeksu 
DACHSER i naszych wartości. Przestrzeganie tych zasad zapewnia dobry ład korporacyjny 
(Corporate Governance), w którym zapobiega się niewłaściwym zachowaniom i tym samym 
eliminuje szkody dla przedsiębiorstwa, jego pracowników i partnerów biznesowych.  

Jako firma jesteśmy zobowiązani do zapobiegania wszelkim przejawom zachowań 
przestępczych w sferze naszych wpływów. Ewentualne przypadki naruszenia prawa i zasad 
należy w porę identyfikować i zachować w tym względzie niezbędną czujność.  

Oczekujemy od naszych pracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwa, że będą 
otwarcie komunikować nam zastrzeżenia i wątpliwości co do krytycznych działań i znaczących 
uchybień w naszym przedsiębiorstwie.  

Informacje te mogą pomóc nam w przeciwdziałaniu poważnym naruszeniom. Służy to nie tylko 
indywidualnej ochronie osób zainteresowanych, ale również ochronie naszej firmy i partnerów 
biznesowych.  

Każdy pracownik Grupy DACHSER, jak również każdy zewnętrzny podmiot trzeci, może 
kierować takie zgłoszenie do jednostki DACHSER Compliance Office. 

Do kogo można się zwrócić? 

Zaobserwowałeś(-łaś) potencjalne naruszenie zasad w firmie lub miało ono z Tobą związek? 
Chcemy zachęcić Cię do podzielenia się z nami tą informacją. Możesz zgłosić się do nas 
telefonicznie, e-mailem, lub – również anonimowo – napisać do nas na podany niżej adres.  

DACHSER Group SE & Co. KG  

Head Office | Corporate Compliance 

Thomas-Dachser-Str. 2 

87439 Kempten 

Telefon: +49 5916 5510 

E-mail: compliance.office@dachser.com 

Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem czy osobą z zewnątrz, możesz w każdej 
chwili poinformować nas o potencjalnych naruszeniach zasad Compliance w firmie lub 
wszelkich tego przejawach. Informacje można przekazywać również anonimowo, 
niemniej jednak w przypadku podania pełnych danych kontaktowych zgłoszenia są 
przetwarzane szybciej i skuteczniej. Twoje informacje będą oczywiście zawsze 
traktowane ściśle poufnie.  

Abyśmy mogli dokładnie i skutecznie rozpatrzyć Twoje zgłoszenie, ważne jest, aby było ono 
jak najbardziej precyzyjne i jasne. Fakty powinny być opisane w sposób możliwie obiektywny, 
dokładny i kompletny. Sformułowanie zgłoszenia ułatwia uwzględnienie w nim pytań „kto?”, 
„co?”, „kiedy”, „jak?” i „gdzie?”. 

Co dzieje się z Twoimi informacjami? 

mailto:compliance.office@dachser.com
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Twoje informacje są przetwarzane przez jednostkę Compliance Office zgodnie z zasadami 
ochrony poufności i przepisami dotyczącymi ochrony danych. W indywidualnych przypadkach 
i w zależności od rodzaju i wagi potencjalnego wykroczenia wyraźnie zastrzegamy sobie 
prawo do zaangażowania właściwego organu ścigania w postępowanie wyjaśniające. W 
indywidualnych przypadkach może okazać się konieczne zaangażowanie w postępowanie 
wyjaśniające również innych pracowników, tak aby zapewnić staranne przetworzenie 
informacji. 

Ani stronom zainteresowanym, ani opinii publicznej nie przekazujemy Twojego nazwiska ani 
innych danych, które mogłyby zostać wykorzystane do zidentyfikowania Twojej osoby.  

Twoje zgłoszenie powinno oczywiście być zawsze kierowane w dobrej wierze. Jeżeli w wyniku 
weryfikacji zgłoszenia okaże się, że nie ma uzasadnionego podejrzenia lub fakty nie są 
wystarczające do potwierdzenia podejrzenia, nie musisz obawiać się jakichkolwiek sankcji 
dyscyplinarnych czy karnych. Nie dotyczy to jednak celowego wykorzystania platformy do 
zgłoszeń, które są nieprawdziwe lub wprowadzają w błąd.  

 


