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List od Prezesa Zarządu
Szanowni koledzy,
Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy
dostawy towarów czy pomocy dla dużych
miast w budowie infrastruktury podziemnej,
górnictwo i budownictwo tunelowe są
niezbędne dla postępu ludzkości. DSI
Underground przyczynia się do tego postępu
poprzez prowadzenie biznesu w sposób
odpowiedzialny i uczciwy, z poszanowaniem
prawa i z szacunkiem dla wszystkich tych, na
których nasze działania mają wpływ.
Świat wymaga zrównoważonego podejścia do gospodarki, przy minimalizacji wpływu na lokalne społeczności i ekologię naszej
planety. Ale z drugiej strony firmy zajmujące się górnictwem i budownictwem tunelowym drążą wyrobiska w coraz głębszych
obszarach, w środowisku znacznie bardziej skomplikowanym i stawiającym wyższe wyzwania, co wymaga stosowania
bezpiecznych wyrobów, zapewniających jednak opłacalność biznesu.
Podejmujemy te wyzwania i akceptujemy
zobowiązania wobec naszych
pracowników, klientów, dostawców
i udziałowców oraz szerokiej opinii
publicznej. Zasady etyczne DSI
Underground definiują określone
wartości, zasady i politykę i wierzymy,
że pomogą one naszej spółce osiągnąć
sukcesy w działalności gospodarczej.

osobiście bardzo poważnie traktujemy
przestrzeganie Zasad Etycznych DSI
Underground. Dbamy o to, aby był to
pierwszy punkt w naszym programie
spotkań, gdy regularnie analizujemy
kluczowe wskaźniki wydajności.
Przykładowo, monitorujemy zużycie
zasobów naturalnych
w celu zapewnienia efektywności ich
wykorzystania, analizujemy statystyki

bezpieczeństwa by mieć pewność, że
nasi pracownicy pracują w bezpiecznym
środowisku i dbamy o to, by prowadzić
naszą działalność w sposób etyczny
i profesjonalny.
Liczę na was, że pomożecie nam
sprawić, by jutrzejszy świat był lepszy,
niż dziś. Taki jest cel Zasad Etycznych
DSI Underground.

Zarówno zespół zarządzający i ja

Wspieramy postęp, wspieramy uczciwość.
Michael Reich
Dyrektor generalny Grupy, DSI Underground
Luksemburg, 30 września 2019
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Wprowadzenie

Firma DSI Underground to wiodący specjalista i dostawca materiałów
do wzmacniania górotworu dla światowego górnictwa podziemnego
i budownictwa tunelowego na całym świecie. Dzięki posiadaniu 22
zakładów produkcyjnych i prowadzeniu działalności w ponad 70
krajach, nasi ludzie i nasze rozwiązania są zawsze pod ręką. Jako
przedsiębiorstwo globalne, DSI Underground jest znane z prowadzenia
interesów w sposób odpowiedzialny i etyczny, z poszanowaniem praw
wszystkich tych, na których nasze działania mają wpływ.
DSI Underground zobowiązuje się
realizować swoje cele strategiczne
i biznesowe zgodnie z wysokimi
standardami etycznymi i prawnymi.
W ramach tego zobowiązania staramy
się zapewnić, że nasze działania
przyniosą korzyści finansowe,
doprowadzą do poprawy warunków
życia, będą wdrażane z poszanowaniem
dla zasad ochrony środowiska
i pozytywnie wpłyną na społeczności,
w których działamy.
Nasze Zasady Etyczne DSI Underground
stanowią podwaliny prowadzenia polityki
firmy we wszystkich obszarach na
szczeblu globalnym, krajowym
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i regionalnym oraz obowiązują
wszystkich pracowników DSI
Underground. Ten dokument nie
opisuje wszystkich sytuacji, jakie
ewentualnie mogą mieć miejsce,
lecz określa of podstawowe zasady,
którymi powinni kierować się wszyscy
pracownicy podczas wykonywania
swoich obowiązków służbowych.
Jeśli w jakiejś sytuacji Zasady Etyczne
DSI Underground mogą się wydawać
niekompletne czy niejasne, należy się
oprzeć na własnym osądzie i kierować
się zdrowym rozsądkiem, by znaleźć
właściwy sposób postępowania w danej
sytuacji.

Zarząd DSI Underground oraz wyższa
kadra zarządzająca są regularnie
informowane o funkcjonowaniu
Zasad Etycznych DSI Underground,
a w przypadku poważnych naruszeń
informacja jest przekazywana
natychmiast.
Oczekujemy, że będziecie postępować
zgodnie zarówno z literą, jak i z duchem
Zasad Etycznych DSI Underground
i zapewnicie, że te zasady będą
również przestrzegany przez wszystkich
podległych wam pracowników.
Wspieramy postęp, wspieramy
uczciwość.

Wytyczne ogólne
Ochrona środowiska

Relacje społeczne

1. Chroń planetę
Wykorzystaj każdą okoliczność, aby
służbę dla środowiska realizować
w praktyce – chroń przyrodę,
oszczędzaj energię, ograniczaj
powstawanie odpadów.

3. Dbaj o bezpieczeństwo wszystkich
Przepisy i procedury BHP
opracowano po to, by chronić Ciebie
i Twoich współpracowników.

7. Przestrzegaj prawa
To minimalny wymóg wobec
każdego pracownika DSI
Underground na całym świecie.

4. Odpowiedni kontrahenci
Wybieraj partnerów biznesowych,
którzy są tak samo oddani sprawom
ochrony środowiska, relacji
społecznych oraz przestrzeganiu
przepisów prawa i zasad zarządzania.

8. Nie dopuszczaj się przekupstwa,
nie daj się przekupić
Niezależnie od tego, czy coś
oferujesz lub otrzymujesz, wszelkie
formy nieuprawnionych płatności,
mające na celu osiągnięcie
nieuzasadnionych korzyści, są
absolutnie zabronione i mogą być
nielegalne.

2. Chroń cenne zasoby
Chroń i ograniczaj zużycie cennych
zasobów przez wykorzystywanie,
kiedy to tylko możliwe, produktów
z recyklingu. Minimalizuj zużycie wody
i paliw kopalnych.

5. Dbaj o doskonałą jakość
produktów
Podjęliśmy zobowiązanie, że zawsze
spełnimy najwyższe standardy
bezpieczeństwa produktów.
6. Szanuj współpracowników
Traktuj swoich współpracowników tak
samo, jak chciałbyś być traktowany
przez nich.

Przestrzeganie
przepisów

9. Bezkompromisowa uczciwość
Nigdy nie wykorzystuj swojej pozycji
w DSI Underground w celu uzyskania
korzyści czy przywilejów dla siebie,
rodziny czy przyjaciół.
10. Dbaj o bezpieczeństwo danych
	Ze wszelkimi danymi dotyczącymi
DSI Underground obchodź się
w sposób odpowiedzialny
i bezpieczny.
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Ochrona środowiska
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska
DSI Underground przyjął zobowiązanie
działania zgodnie z odnośnymi
przepisami, normami i wymaganiami
w zakresie ochrony środowiska, a także
podejmuje aktywne i długofalowe
działania w tym obszarze by
zapobiegać emisji zanieczyszczeń
oraz stale poprawiać efektywność tych
działań.

Pracownicy DSI Underground powinni
podejmować odpowiednie kroki w celu
maksymalizacji wydajności procesów
i ograniczania wykorzystania surowców.
Należy stale poprawiać efektywność
wykorzystania energii i wody,
ograniczać produkcję odpadów
i przyczyniać się do osiągnięcia
globalnych celów ochrony przed

zmianami klimatycznymi. Energia
i emisje, zużycie wody i produkcja
odpadów, a także wydajność
wykorzystania surowców są regularnie
kontrolowane, co ma na celu
ograniczenie naszego wpływu na
środowisko.

Energia i emisje
DSI Underground przyjął zobowiązanie
efektywnego wykorzystywania zasobów
energetycznych i ograniczenia emisji do
otoczenia tak, aby zapewnić bezpieczne

i zdrowe środowisko, będące miejscem
pracy dla naszych pracowników i ich
rodzin.

Zarządzanie wodą i odpadami
DSI Underground rozumie, że woda na
naszej planecie jest cennym
zasobem, więc zobowiązuje się chronić
ją i ograniczać jej zużycie w naszych
procesach technologicznych i w życiu
codziennym. Oczekujemy, że nasz

zespół DSI Underground również
podejmie to zobowiązanie.
DSI Underground pragnie także
ograniczać ilości odpadów
generowanych w naszych procesach
produkcyjnych i kierować wszystkie

strumienie odpadów do recyklingu tak,
aby ilość generowanych przez nas
odpadów trafiających na składowiska
była jak najmniejsza.

pobliżu. Zobowiązujemy się ograniczyć
nasz negatywny wpływ przez filtrację,
odzyskiwanie, kontrolę wycieków i ich
ograniczanie. Oczekujemy, że wszyscy

nasi pracownicy w DSI Underground
również podejmą identyczne
zobowiązanie w zakresie ochrony gleby
i wód gruntowych.

Gleba i wody gruntowe
DSI Underground rozumie, że nasza
działalność produkcyjna wpływa także
na glebę i wody gruntowe pod naszymi
zakładami produkcyjnymi i w ich

Zarządzanie zasobami kluczowymi
DSI Underground zobowiązuje się do
wydajnego wykorzystania naszych
kluczowych zasobów, zarówno
surowców produkcyjnych, jak i maszyn
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i urządzeń. Można o zrealizować
w formie strategii zakupów kluczowych
surowców lub najlepszych praktyk
produkcyjnych zapewniających ciągłe

doskonalenie działań we wszystkich
obszarach, w których działamy.

Relacje społeczne
Bezpieczeństwo
DSI Underground nie będzie przedkładać
żadnych celów natury gospodarczej
ponad zdrowie i bezpieczeństwo
naszych pracowników. Zobowiązujemy
się zapewnić zdrowe i bezpieczne
środowisko pracy na całym świecie.

Na bieżąco monitorujemy wypadki przy
pracy i ciągle staramy się zmniejszyć
liczbę nieszczęśliwych zdarzeń dzięki
opracowaniu i wdrażaniu przepisów
BHP oraz prowadzeniu dedykowanych
szkoleń dla wszystkich gruip
pracowniczych.

Aby nasze zobowiązanie przynosiło
efekt, niezbędne jest przestrzeganie
wszystkich obowiązujących zasad, praw,
przepisów i instrukcji roboczych.

zasad ochrony środowiska, relacji
społecznych i odpowiedzialnego
zarządzania. Dostawcy muszą
przestrzegać kluczowych praktyk
w DSI Underground, wynikających
z naszych wartości, zasad i przepisów

nakreślonych w Zasadach Etycznych
DSI Underground.

Łańcuch dostaw
DSI Underground wdrożyła globalną
politykę łańcucha dostaw, która
obejmuje nasze podejście do łańcucha
dostaw oraz etyczne zasady zakupu
towarów. Oczekujemy, że nasi dostawcy
także zobowiążą się do przestrzegania

Dalsze szczegóły opisane są
w Globalnej Polityce Łańcucha
Dostaw

Odpowiedzialność za produkowane wyroby
DSI Underground szczyci się jakością
swoich produktów, ze świadomością, że
przez klientów postrzegana jest jako lider
na tym rynku. Podjęliśmy zobowiązanie

do przestrzegania najwyższych norm
jakości produktów. Każdy produkt jest
opracowywany, produkowany oraz
dostarczany tak, aby nie tylko spełnił,

ale i przekroczył odnośne standardy
wymagane prawem.

Rozwój osobisty pracowników
DSI Underground pragnie być
atrakcyjnym pracodawcą tworząc
właściwe środowisko pracy, w którym
rozwijana jest współpraca między
pracownikami, tworzone są innowacje
i realizowany jest zrównoważony rozwój.
Dlatego chcemy inspirować i rozwijać
zdolności każdego pracownika naszej
firmy.

W związku z tym niezmiennie
zamierzamy uczciwie traktować
wszystkich pracowników w każdym
aspekcie ich pracy – bez względu na
rasę, religię, kolor skóry, wiek,
niepełnosprawność, płeć, stan cywilny
czy orientację seksualną. Jednocześnie
oczekujemy, że wszyscy pracownicy
okazywać będą sobie wzajemnie taki

sam szacunek. Dyskryminacja,
prześladowania czy przemoc
jakiegokolwiek rodzaju nie będą
tolerowane.

Wynagrodzenie
Naszym pracownikom zapewniamy
uczciwe wynagrodzenie i właściwe
warunki pracy.

Każdy zatrudniony jest opłacany
należycie i uczciwie, zgodnie z wynikami
w pracy i wkładem w pomyślne wyniki
przedsiębiorstwa.
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Przestrzeganie przepisów
Konflikty interesów
Wszyscy pracownicy muszą wykonywać
swoje obowiązki zawodowe na
zasadzie dbałości o najlepsze interesy
DSI Underground. Należy unikać
konfliktów interesów, które mogą

ujemnie wpłynąć na działalność
przedsiębiorstwa. Oczekuje się, że
pracownicy będą przestrzegać zarówno
litery, jak i ducha tych zasad, a także
powiadomią swoich bezpośrednich

przełożonych o wszelkich rzeczywistych,
potencjalnych lub domniemanych
konfliktach interesów.

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów
DSI Underground zobowiązuje się do
prowadzenia swojej działalności
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
zasadami prawa i innymi przepisami.

Oczekujemy, że nasi pracownicy będą
znać i przestrzegać wszystkich praw
i przepisów, dotyczących ich
obowiązków zawodowych oraz będą

postępować zgodnie z nimi, a także
wykonywać swoje obowiązki rzetelnie
i profesjonalnie.

Przestrzeganie prawa w obszarze zapobiegania przekupstwu i korupcji
DSI Underground wdrożyło Globalną
Politykę Zapobiegania Przekupstwu
i Korupcji, która wyrażają nasze
podejście do przestrzegania praw
i przepisów o zapobieganiu łapówkom.
DSI Underground prowadzi swoją
działalność w sposób przejrzysty
i weryfikowalny, a względem korupcji
stosujemy zasadę zerowej tolerancji.

DSI Underground nie toleruje żadnego
przekupstwa, żadnych łapówek
w celu łatwiejszego załatwienia spraw,
żadnych korzyści czy innych form
nienależnych płatności oferowanych lub
otrzymywanych przez pracowników,
przedstawicieli czy partnerów
biznesowych i będzie podejmować
natychmiastowe działania w przypadku
naruszenia tych zasad.

Więcej szczegółów opisanych jest
w Globalnej Polityce
Przeciwdziałania Przekupstwu I
Korupcji

Przestrzeganie prawa w zakresie nieuczciwej konkurencji i monopolu
DSI Underground wdrożyło Globalną
Politykę Antymonopolową, która wyraża
nasze podejście do przestrzegania
prawa i przepisów antymonopolowych.
DSI Underground prowadzi swoją
działalność w sposób uczciwy

i niezależny, więc nie toleruje
nielegalnego wymieniania się
informacjami, koordynacji zachowań
rynkowych, ‘ustawiania’ przetargów czy
nadużywania pozycji rynkowej.

Więcej szczegółów opisanych jest
w Globalnej Polityce
Antymonopolowej

Przestrzeganie prawa w zakresie prania brudnych pieniędzy
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DSI Underground wdrożyło Globalną
Politykę Przeciwdziałania Praniu
Brudnych Pieniędzy, która wyraża
nasze podejście do przestrzegania
prawa i przepisów zakazujących prania
brudnych pieniędzy. DSI Underground

przestrzega wszystkich obowiązujących
praw i przepisów zakazujących prania
brudnych pieniędzy oraz podejmuje
odpowiednie kroki w celu
zapobiegania takim działaniom
w naszej pracy, wymagając od naszych

kontrahentów ścisłego przestrzegania
takich przepisów.
Więcej szczegółów opisanych jest
w Globalnej Polityce
Przeciwdziałania Praniu Brudnych
Pieniędzy

Zgodność z zasadami Kontroli Eksportu
DSI Underground wdrożyło Globalną
Politykę Kontroli Eksportu, która wyraża
nasze podejście do zapewnienia
zgodności z prawami i przepisami
kontroli eksportu. DSI Underground
przestrzega wszystkich obowiązujących
praw, przepisów i umów

międzynarodowych dotyczące eksportu
i importu towarów, usług i informacji.
Nasi pracownicy pracujący w obszarze
importu i eksportu towarów, usług
i lub danych muszą mieć pełną wiedzę
o naszej Globalnej Polityce Kontroli

Eksportu oraz o wszystkich prawach
i przepisach obowiązujących w ich
działalności zawodowej.
Więcej szczegółów opisanych jest
w Globalnej Polityce Kontroli
Eksportu

Partnerzy biznesowi
DSI Underground wdrożyła
Globalną Politykę Doboru Partnerów
Biznesowych, obejmującą nasze
podejście do pracy ze stronami trzecimi
– agentami, dystrybutorami, dostawcami
i partnerami w firmach typu joint venture.

Oczekujemy, że nasi partnerzy
biznesowy będą zaangażowani
w kwestie środowiskowe, relacji
społecznych i zarządzania w takim
samym stopniu, jak my. Nasi Partnerzy
Biznesowi muszą przestrzegać
kluczowych praktyk DSI Underground

wynikających z nich wartości, polityk
i zasad nakreślonych w Zasadach
Etycznych DSI Underground.
Więcej szczegółów opisanych jest
w Globalna Polityce Doboru
Partnerów Biznesowych

Prowadzenie dokumentacji i zapobieganie oszustwom
DSI Underground w pełni przestrzega
przyjętych zasad i procedur księgowości,
a pracownicy firmy odgrywają kluczową
rolę w zapewnieniu najwyższych
standardów prowadzenia dokumentacji

i zarządzania korporacyjnego. Nasi
pracownicy nie otwierają tajnych albo
nierejestrowanych kont, nie ukrywają
funduszy czy majątku, nie wystawiają
fałszywych ani niejednoznacznych faktur

ani nie składają wniosków o zwrot
nienależnych kosztów. Dane i informacje
przekazywane audytorom przez
pracowników DSI Underground są
zawsze dokładne i pełne.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie
danych osobowych przez naszych
pracowników odbywa się w ścisłej
zgodności z naszą Polityką Prywatności
oraz z odpowiednimi prawami
i przepisami.

Więcej szczegółów opisanych jest
w Globalnej Polityce Ochrony
Danych

informacji handlowych oraz ich
poufności, a także uniemożliwiającymi
ich modyfikację czy zniszczenie przez
jakąkolwiek nieuprawnioną stronę.
Możemy polegać na każdym pracowniku
i mamy pewność, że każdy pracownik
będzie traktować informacje dotyczące

firmy DSI Underground oraz sprzęt
informatyczny w sposób odpowiedzialny
i bezpieczny.

Ochrona danych
DSI Underground wdrożyła Globalną
Politykę Ochrony Danych, wyrażającą
nasze podejście do ochrony danych.
W naszej działalności ściśle
przestrzegamy wszystkich
obowiązujących praw i przepisów, aby
chronić nasze dane osobowe i zapewnić
ich bezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo
DSI Underground wdrożyła Globalną
Politykę Cyberbezpieczeństwa
wyrażającą nasze podejście do
bezpieczeństwa danych cyfrowych.
Dysponujemy zaawansowanymi
środkami technicznymi pozwalającymi
na zapewnienie racjonalnej ochrony

Więcej szczegółów opisanych
jest w Globalnej Polityce
Cyberbezpieczeństwa
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Mechanizm ujawniania
nieprawidłowości
Od pracowników DSI Underground
wymaga się niezwłocznego
informowania o wszystkich faktach
lub podejrzeniach naruszenia Zasad
Etycznych DSI Underground.
W razie pytań związanych z Zasadami
Etycznymi DSI Underground lub
podejrzenia naruszenia tych zasad przez
kogokolwiek, należy kontaktować się
z naszym Działem Prawnym pod
adresem legal@dsiunderground.com.

Można również przekazać swoje
wątpliwości przez naszą platformę
internetową przeznaczoną do ujawniania
nieprawidłowości, zadzwonić na
miejscową „gorąca linię” lub skorzystać
z naszej aplikacji mobilnej.
Wszystkie zgłoszenia są traktowane
jako poufne. Każde z nich jest należycie
sprawdzane, a w razie konieczności
wszczynane jest śledztwo.
W DSI Underground nie będą
tolerowane sytuacje dręczenia i odwetu

wobec pracowników próbujących
działać w prawidłowy sposób zgłaszając
swoje wątpliwości.
Jeśli jakakolwiek osoba zgłaszająca
w dobrej wierze potencjalne naruszenie
zasad lub informująca o niewłaściwym
postępowaniu doświadczy odwetu po
poinformowaniu o swoich obawach
lub wątpliwościach, powinna taki fakt
natychmiast zgłosić odpowiednim
organom:

Strona internetowa
https://dsiunderground.whistleblowernetwork.net

Strona internetowa do ujawniania nieprawidłowości

Aplikacja DSI Underground Speak Up

Aplikacja mobilna
Dostępna w Google Play oraz App Store

Lokalne telefony kontaktowe („gorąca linia”)
Kraj
Argentyna
Australia
Austria
Brazylia
Kanada
Chile
Kolumbia
Czechy
Niemcy
Indonezja
Meksyk
Peru
Polska
Rosja
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Numer telefonu
+54 800 3458124
+61 180 0742508
+43 800 222759
+55 800 8870132
+1 866 2041940
+56 800 14868
+57 180 05189376
+420 800 022556
+49 800 5892841
+62 780 33218041
+52 800 6070025
+51 800 71556
+48 800 012197
+7 800 3017139

Kod - UNDER
86337
86337
86337
86337
86337
86337
86337
86337
86337
86337
86337
86337
86337
86337

Języki
EN / ES
EN
EN / GE
EN / PT
EN / FR
EN / ES
EN / ES
EN / CZ
EN / GE
EN / ID
EN / ES
EN / ES
EN / PL
EN / RU

Konsekwencje naruszenia
przepisów
Pracownicy DSI Underground muszą
zawsze i w każdych okolicznościach
postępować zgodnie z regułami
opisanymi w Zasadach Etycznych

DSI Underground. Naruszenie przepisów
obowiązujących w tym zakresie będzie
przez zarząd traktowane bardzo
poważnie, a wobec pracowników

winnych takiego naruszenia przepisów
będą wyciągane surowe konsekwencje
pracownika, od działań dyscyplinujących
aż do zwolnienia dyscyplinarnego.
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DSI Underground GmbH
Dział prawny
Destouchesstrasse 68
80796 Monachium
Niemcy
Tel.
Email

+49 89 309050207
legal@dsiunderground.com

www.dsiunderground.com
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Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości
https://dsiunderground.whistleblowernetwork.net

