
  

 

 Wersja 1.0 

 

 

 

 

 
POLITYKA 

 GRUPY DS SMITH    
DOTYCZĄCA 

 PRZESTRZEGANIA SANKCJI 
  
  
 

 



  

 

 Wersja 1.0 

POLITYKA DOTYCZĄCA PRZESTRZEGANIA SANKCJI 
(„POLITYKA”) 

 
1.  ISTOTA POLITYKI 
 
1.1 Spółkom Grupy DS Smith nie wolno prowadzić działalności gospodarczej, która 

narusza jakiekolwiek obowiązujące sankcje, nałożone przez podmioty 
międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska, 
albo przez rządy krajowe, takie jak rząd Wielkiej Brytanii czy Stanów 
Zjednoczonych. Sankcje mogą być nakładane na poszczególne państwa i mogą albo 
zabraniać wszelkich stosunków handlowych z tym państwem, albo zakazywać 
konkretnych rodzajów handlu z nim. Mogą one także dotyczyć zarówno 
przedsiębiorstw (i innych jednostek organizacyjnych) jak i osób fizycznych. Sankcje 
takie zabraniają spółkom Grupy DS Smith wchodzenia w relacje z takimi 
jednostkami organizacyjnymi i osobami albo ograniczają je w tym zakresie. 
Niniejszy dokument określa politykę dotyczącą przestrzegania sankcji w ramach 
Grupy DS Smith i procedury, które należy zachowywać w razie stwierdzenia 
faktycznego naruszenia niniejszej Polityki albo podejrzenia, że naruszenie takie 
miało miejsce. Politykę tę znaleźć można na Plexusie. 

1.2 Pracownicy i Strony Trzecie mają obowiązek zgłaszania wszelkich okoliczności 
stanowiących naruszenie tej Polityki albo za pośrednictwem bezpłatnej linii 
telefonicznej w ramach polityki „Speak Up!”, albo bezpiecznej strony internetowej, 
albo wprost Głównemu Radcy Prawnemu Grupy i Sekretarzowi Spółki. Wszystkie 
zgłoszone przypadki rzeczywistego naruszenia niniejszej Polityki albo sytuacji, w 
której zachodzi podejrzenie, że naruszenie takie nastąpiło, zostaną niezwłocznie i 
dokładnie zbadane. 

1.3 Jesteście Państwo zobowiązani do przestrzegania w każdym przypadku niniejszej 
Polityki, a uchybienia w tym względzie mogą oznaczać podjęcie wobec Was kroków 
dyscyplinarnych. 

 
2.      ZESTAWIENIE KWESTII KLUCZOWYCH 

2.1     Poniżej podano zestawienie kluczowych kwestii Polityki: 

2.1.1 Grupa DS Smith jest obowiązana przestrzegać wszystkich właściwych 
sankcji, które obowiązują w danym czasie, niezależnie od tego, czy 
zabraniają one albo w inny sposób regulują całość stosunków handlowych z 
danym państwem, albo czy są one ograniczone dla konkretnych rodzajów 
działalności handlowej z tym państwem, albo czy zabraniają one lub w inny 
sposób regulują działania wobec jednostek organizacyjnych i osób; 

2.1.2   Grupie DS Smith nie wolno angażować się w żadne stosunki handlowe ani 
transakcje, które stałyby w sprzeczności z jakimikolwiek obowiązującymi 
sankcjami, czy to bezpośrednio, czy drogą angażowania Strony Trzeciej; 

2.1.3  Jeśli podejrzewają Państwo, że jakiś stosunek handlowy albo transakcja 
mogą dotyczyć obszaru, z którym związane są jakiekolwiek obowiązujące 
sankcje, należy sprawdzić to w Załączniku 1, Lista Sankcji Narodów 
Zjednoczonych („Lista ONZ”) oraz Lista Państw Objętych Sankcjami UE 
(„Lista UE”) (UWAGA: Jeśli macie Państwo siedzibę w Stanach 
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Zjednoczonych, powinniście – zamiast tego – sprawdzić Listę Sankcji Biura 
ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA („Lista 
OFAC”), wskazaną w Załączniku 1); 

2.1.4  Jesteście Państwo obowiązani zgłaszać wszelkie okoliczności, których 
jesteście świadomi,  a które stanowią naruszenie niniejszej Polityki; 

2.1.5  Z zastrzeżeniem  przepisów miejscowego prawa, naruszenie tej polityki może 
pociągać za sobą zarówno działania dyscyplinujące jak też sankcje cywilno- 
i karnoprawne, podejmowane tak wobec Grupy DS Smith jak i właściwej 
osoby fizycznej; 

2.1.6  Jeśli macie Państwo jakieś pytania, albo nie macie pewności, czy 
którekolwiek okoliczności mogą stanowić naruszenie jakichkolwiek 
obowiązujących sankcji lub niniejszej Polityki, należy skontaktować się z 
Głównym Radcą Prawnym Grupy i Sekretarzem Spółki. 

 

3.    DO KOGO MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA? 

3.1   Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników wykonujących swoje 
obowiązki na rzecz Grupy DS Smith, niezależnie od tego, czy są oni – lub nie – 
zatrudniani bezpośrednio przez Grupę DS. Smith („Pracownicy”) oraz wszelkich 
zewnętrznych kontrahentów, przedstawicieli handlowych, agentów, dystrybutorów 
lub pozostałych stron trzecich, działających na rzecz jednostki Grupy DS Smith w 
celu dystrybuowania, sprzedaży lub wprowadzania na rynek produktów w imieniu 
tej jednostki Grupy DS Smith („Strona Trzecia”).  

3.2 Niniejsza Polityka dotyczy całości działań Grupy DS Smith w skali światowej 
oraz Pracowników, niezależnie od miejsca ich usytuowania.   

 
4.   WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SANKCJI 

4.1 Grupie DS Smith nie wolno zawierać żadnych umów z użytkownikami końcowymi 
lub innymi klientami, na mocy których spółka Grupy DS Smith zobowiązuje się 
do dostarczania produktów lub świadczenia usług z naruszeniem jakichkolwiek 
obowiązujących sankcji. 

4.2  Pracownikom nie wolno upoważniać Stron Trzecich do odsprzedaży produktów 
Grupy DS Smith klientom z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących sankcji. 
Grupie DS Smith nie wolno zawierać umów o dystrybucji ani podobnych, które 
naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące sankcje w wyniku działania na „terytorium”, 
na jakim ma prawo działać dystrybutor. 

4.3 Jeśli któryś z Pracowników stwierdzi, że jakaś Strona Trzecia angażuje się w 
transakcje z naruszeniem obowiązujących sankcji, czyniąc to na rzecz Grupy DS 
Smith, jest on odpowiedzialny za niezwłoczne poinformowanie o tym Głównego 
Radcy Prawnego Grupy i Sekretarza Spółki. 

 
5.    PROCEDURY ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI 

5.1     Środki wykrywania 
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5.1.1 Przed zaangażowaniem się w relację biznesową albo transakcję, jeżeli 
Pracownik będzie podejrzewać, że mogły zostać wprowadzone odnośne 
sankcje, jest on obowiązany sprawdzić Listy ONZ i UE wskazane w 
załączniku 1 w celu upewnienia się, czy wprowadzono i obowiązują sankcje 
przeciwko danemu państwu, osobie albo jednostce organizacyjnej. 

5.1.2 Jeśli Pracownik ma miejsce pracy w Stanach Zjednoczonych, jest on 
obowiązany sprawdzić Listę OFAC z Załącznika 1. 

5.1.3 Jeśli jakieś państwo, osoba lub jednostka organizacyjna pojawia się na Liście 
ONZ albo UE albo OFAC, Pracownik powinien niezwłocznie skontaktować się 
z  Głównym Radcą Prawnym Grupy i Sekretarzem Spółki, którzy sprawdzą te 
sankcje w celu przekonania się, czy transakcja naruszałaby je. 

5.1.4 Pracownicy wszystkich szczebli są uprawnieni do wstrzymania każdej 
transakcji lub zamówienia, które budzi obawy co do zgodności z niniejszą 
Polityką. 

5.2    Relacje ze Stronami Trzecimi 

5.2.1 Angażując Strony Trzecie do działania dla spółki Grupy DS Smith w celu 
dystrybuowania lub wprowadzania na rynek produktów na rzecz spółki Grupy 
DS Smith, każda spółka Grupy powinna zapewnić, by takie ustalenia nie 
zaowocowały transakcjami, skutkiem których owa spółka Grupy DS Smith 
naruszała niniejszą Politykę. 

5.2.2 Zawarte na piśmie umowy ze Stronami Trzecimi powinny zawierać klauzulę 
zabraniającą takiej sprzedaży na rzecz którejkolwiek spółki Grupy DS Smith, 
jaka naruszałaby którekolwiek z obowiązujących aktualnie sankcji. Wzór 
klauzuli umownej podano w Załączniku 2. 

 
6.    UTRZYMYWANIE REJESTRÓW 

6.1 Informacje dotyczące wszelkiego due diligence / wykrywania albo rejestrów 
transakcji, do których mają zastosowanie sankcje, będą utrzymywane przez spółkę 
Grupy DS Smith przez okres pięciu lat (lub dłuższy, jeśli wymaga tego prawo 
obowiązujące w ramach danego systemu). 

 
7. KARY, EGZEKWOWANIE I ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE W 

ZWIĄZKU Z NIEPRZESTRZEGANIEM POLITYKI  

7.1  Kary za nieprzestrzeganie reżimu sankcyjnego mogą obejmować zarówno sankcje 
o charakterze cywilno- jak i karnoprawnym, zarówno dla Grupy DS Smith jak i 
osoby, co do której stwierdzono, że dopuściła się czynu zabronionego. Mogą one 
mieścić w sobie zarówno karę pozbawienia wolności jak i grzywny w znacznej 
wysokości. 

7.2 Działania dyscyplinujące mogą być podejmowane w stosunku do każdej osoby 
fizycznej, która: 
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7.2.1 narusza postanowienia niniejszej Polityki; 

7.2.2 umyślnie nie powiadamia o naruszeniach, jak jest to wymagane; 

7.2.3 umyślnie wstrzymuje materiały lub istotne informacje dotyczące naruszeń 
lub nie współpracuje w kwestiach dochodzenia dotyczącego rzeczywistego 
lub potencjalnego naruszenia, w każdym przypadku z zastrzeżeniem 
przepisów miejscowego prawa. 

7.3 W przypadku, gdy sprawa zostaje przekazana władzom regulacyjnym, Grupa 
DS Smith będzie w pełni współpracować z taką władzą. 

 
8.    MONITORING I WPROWADZANIE ZMIAN 

8.1 Grupa DS Smith będzie dokonywać przeglądów i zmian niniejszej Polityki stosownie 
do ustaleń wynikających z przeglądu oraz zmian obowiązującego prawa. 

 
9.    PYTANIA I INFORMACJE 

9.1 W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania albo potrzebowali dalszych 
informacji dotyczących któregokolwiek aspektu niniejszej Polityki, prosimy o 
kontakt z Głównym Radcą Prawnym Grupy i Sekretarzem Spółki.    
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Załącznik 1 
 

Lista Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jest dostępna on-
line pod adresami: 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information 
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list 
 
Skonsolidowana Lista Podmiotów Objętych Sankcjami Unii Europejskiej jest dostępna on-
line pod adresem: 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 
 
Lista OFAC jest dostępna on-line pod adresami: 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx 
http://sdnsearch.ofac.treas.gov 
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Załącznik 2 
 

Wzór klauzuli umownej:  
 
[Wstawić nazwisko/nazwę strony] nie będzie bezpośrednio ani pośrednio (a) sprzedawać, 
eksportować, dystrybuować, transferować ani w żaden inny sposób dostarczać 
[Produktów] żadnemu państwu, jednostce organizacyjnej ani osobie fizycznej, ani też  
(b) prowadzić biznesu na rzecz [wstawić nazwę jednostki organizacyjnej DS Smith] z 
naruszeniem jakichkolwiek aktualnych sankcji gospodarczych lub handlowych, 
ustawodawstwa albo regulacji Unii Europejskiej, Narodów Zjednoczonych lub 
jakiejkolwiek innej władzy uprawnionej do nakładania sankcji, które to sankcje mogą 
podlegać co pewien czas zmianom.   


