
 

Stan informacji: grudzień 2022 

Regulamin postępowania w zakresie procedury składania 

i rozpatrywania skarg na podstawie ustawy o zachowaniu należytej 

staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) obowiązujący w grupie 

Gegenbauer 
 

Zakres stosowania procedury składania i rozpatrywania skarg  

Procedura składania i rozpatrywania skarg grupy Gegenbauer obowiązuje spółkę Gegenbauer Holding 

SE & Co. KG i obejmuje każdą działalność gospodarczą spółek-córek i spółek-wnuczek, na które 

wywierany jest decydujący wpływ. Procedura ma umożliwić zgłaszanie zagrożeń lub naruszeń 

obowiązków związanych z prawami człowieka albo z ochroną środowiska w rozumieniu LkSG. Wszyscy 

pracownicy wyżej wymienionych jednostek koncernu, a także pracownicy bezpośrednich i pośrednich 

dostawców oraz inne osoby mają prawo do informacji o możliwym naruszeniu chronionej pozycji 

prawnej albo obowiązku związanego z prawami człowieka i/lub z ochroną środowiska. Procedura 

składania i rozpatrywania skarg, której dotyczy niniejszy regulamin postępowania, będzie regularnie, 

tzn. co najmniej raz w roku, weryfikowana pod kątem skuteczności lub konieczności wprowadzenia 

zmian i w razie potrzeby odpowiednio modyfikowana.  

 

Do jakiego rodzaju skarg można wykorzystywać procedurę składania i rozpatrywania 

skarg? 

Procedura składania i rozpatrywania skarg ma zastosowanie do wszystkich zagrożeń lub naruszeń 

obowiązków związanych z prawami człowieka albo z ochroną środowiska, wymienionych w LkSG.  

 

Są to w szczególności 

 zakaz pracy dzieci, 

 ochrona przed niewolnictwem i pracą przymusową, 

 wolność od dyskryminacji,  

 ochrona przed niezgodnym z prawem odebraniem ziemi,  

 bezpieczeństwo i higiena pracy oraz związane z tym zagrożenia dla zdrowia, 

 zakaz zatrzymywania godziwego wynagrodzenia, 

 prawo do tworzenia związków zawodowych lub przedstawicielstw pracowników, 

 ochrona przed torturami, 

 zakaz produkowania i/lub stosowania rtęci lub określonych substancji chemicznych zgodnie 

z odpowiednimi porozumieniami międzynarodowymi oraz 

 zakaz przywozu lub wywozu odpadów niebezpiecznych zgodnie z odpowiednimi porozumieniami 

międzynarodowymi. 

 

W jaki sposób można przesyłać zgłoszenia lub skargi?  
Wszelkie zgłoszenia oraz skargi można przesyłać na następujący adres e-mail: 

menschenrechte@gegenbauer.de  

 

Alternatywnym sposobem jest wysłanie listu na poniższy adres: 

 

Gegenbauer Holding SE & Co. KG 

Pełnomocnik ds. praw człowieka (poufne) 

Eisenhutweg 108 

12487 Berlin 
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Wszystkie zgłoszenia oraz skargi wpływające w ramach opisywanej tutaj procedury są przekazywane 

do komisji ds. compliance grupy Gegenbauer i w konsekwencji traktowane poufnie.  

Wszystkie zgłoszenia oraz skargi są do celów dalszego przetwarzania anonimizowane. Jak przebiega 

procedura składania i rozpatrywania skarg?  

 

W przypadku wpłynięcia zgłoszenia o zagrożeniach lub naruszeniach obowiązków związanych 

z prawami człowieka albo z ochroną środowiska – niezależnie od tego, czy w ramach złożenia skargi, 

czy też inną drogą – procedura przebiega w sposób opisany poniżej:  

 

1. Dokumentacja wpłynięcia zgłoszenia oraz wszelkich dalszych kroków w związku z jego 

wyjaśnieniem i przetwarzaniem. Po zakończeniu przetwarzania dokumentacja jest przechowywana 

zgodnie z przepisami o ochronie danych, a niepotrzebne już informacje są usuwane.  

 

2. Weryfikacja przedmiotu zgłoszenia – Czy chodzi o zagrożenie lub naruszenie obowiązku 

związane z prawami człowieka albo z ochroną środowiska w rozumieniu LkSG?  

 

a. Jeżeli tak jest, wpłynięcie zgłoszenia zostanie potwierdzone najpóźniej w ciągu 7 dni, w razie 

potrzeby połączone z prośbą o udzielenie dalszych informacji.  

b. Jeżeli do oceny zgłoszenia potrzebne będą inne dane, wówczas wpłynięcie zgłoszenia 

zostanie potwierdzone najpóźniej w ciągu 7 dni, a osoba zgłaszająca zostanie poproszona 

o udzielenie dalszych informacji.  

c. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy zagrożenia lub naruszenia obowiązku związanego 

z prawami człowieka albo z ochroną środowiska i tym samym nie stanowi sprawy dla 

organu ds. rozpatrywania skarg zgodnie z LkSG, osoba zgłaszająca otrzyma 

odpowiednią informację połączoną z pytaniem, czy sprawa ma zostać przekazana do 

właściwego organu lub działu w spółce albo ze wskazówką, do jakiego organu ma się 

zwrócić. 

 

Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia lub informacja zwrotna zawsze zakłada, że osoba zgłaszająca 

podała dane umożliwiające kontakt z nią (takie jak np. adres e-mail lub numer telefonu, który 

rzeczywiście jest aktywny). W przypadku zgłoszenia niezawierającego danych kontaktowych 

komunikacja z osobą zgłaszającą nie będzie niestety możliwa.  

 

3. Wstępna ocena zgłoszenia na podstawie informacji dostępnych w momencie składania 

zgłoszenia. Na tym etapie zgłoszenie klasyfikowane jest w zależności od zagrożenia oraz 

z uwzględnieniem analizy zagrożeń, odpowiedniej pozycji prawnej, potencjalnej szkody (zarówno 

pod względem finansowym, jak i reputacji biznesowej), a także spodziewanych konsekwencji 

prawnych (w szczególności z punktu widzenia prawa karnego).  

 

4. Weryfikacja i określenie wewnętrznych jednostek właściwych dla wyjaśnienia i rozstrzygnięcia 

sprawy na podstawie wstępnej oceny. Wewnętrznymi jednostkami mogą być między innymi 

kierownictwo danej spółki, organizacja odpowiedzialna za zakupy, właściwy dział HR, kontrola 

wewnętrzna Corporate Center, prawo, prawo pracy i ochrona danych osobowych itd.  
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5. Wyjaśnienie sprawy z osobą zgłaszającą z reguły w ciągu 3 miesięcy od wpłynięcia zgłoszenia 

i wspólne wyjaśnienie lub zgodne wypracowanie propozycji zaradzenia sytuacji, jeżeli zgłoszenie 

doprowadziło do stwierdzenia zagrożenia lub naruszenia obowiązku związanego z prawami 

człowieka albo ze środowiskiem, oraz zakładając, jak określono to w punkcie 2, 

 że osoba zgłaszająca podała dane umożliwiające kontakt z nią. 

 

6. Wdrożenie wypracowanych i ustalonych środków zaradczych oraz kontrola ich skuteczności. 

Jeżeli okaże się, że konieczne jest podjęcie dalszych środków zaradczych, odpowiednie działania 

zostaną sprawdzone, w razie potrzeby wyjaśnione z osobą zgłaszającą oraz wdrożone. 

 

Kto jest osobą kontaktową dla osoby zgłaszającej? 

Pierwszą osobą kontaktową dla osoby zgłaszającej jest pełnomocnik ds. praw człowieka grupy 

Gegenbauer (menschenrechte@gegenbauer.de). 

W jaki sposób gwarantowana jest ochrona przed dyskryminacją lub karą w związku ze 

złożoną skargą? 

Wszystkie osoby mają prawo 

zgłaszać uzasadnione oraz objęte zakresem stosowania LkSG podejrzenia, i są zachęcane do zgłaszania 

naruszeń ustawy o zachowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw. Osoby zgłaszające 

naruszenia, działające w dobrej wierze i na podstawie konkretnych faktów, nie ponoszą z tego tytułu 

negatywnych konsekwencji. Jeżeli jest to dozwolone z prawnego punktu widzenia i możliwe, 

zgłoszenia traktowane są poufnie. Zasadniczo sprawdzane są wszystkie zgłoszenia naruszeń. Jeżeli 

zgłoszenia działań istotnych z punktu widzenia prawa karnego potwierdzą się, zostaną poinformowane 

właściwe organy ścigania i będą wyciągnięte konsekwencje w ramach spółki/grupy.  

 

 


