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GXO jest organizacją opartą na wartościach, dostarczającą 
przełomowe możliwości. Skupiamy się na osiąganiu 
wyników, ale równie mocno koncentrujemy się na tym, jak 
je osiągamy, i staramy się to robić w sposób bezpieczny, 
zróżnicowany, integracyjny, etyczny, zgodny z prawem, 
odpowiedzialny i zrównoważony. Jako Partner biznesowy 
GXO musisz przestrzegać tych samych standardów, które 
zostały przedstawione w niniejszym Kodeksie, i oczekujemy, 
że będziesz podzielać nasze wartości korporacyjne oraz 
wdrożysz niezbędne mechanizmy zgodności i nadzoru.

Razem możemy zmienić przemysł na lepszy.

Malcolm Wilson 
dyrektor generalny, 
GXO Logistics Inc.
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W kontekście niniejszego Kodeksu 
postępowania poniższe słowa mają 
następujące znaczenie:

„Kodeks etyki biznesu”
oznacza Kodeks etyki biznesu GXO, 
z którym można się zapoznać pod adresem: 
https://ethics.gxo.com/

„GXO”
oznacza dowolną bezpośrednią lub pośrednią 
spółkę zależną GXO Logistics, Inc.

„Partner biznesowy”
oznacza dowolnego dostawcę, sprzedawcę, 
konsultanta lub podwykonawcę GXO.

GXO jest globalnym liderem, świadczącym 
usługi w zakresie łańcucha dostaw dla 
firm odnoszących największe sukcesy 
na świecie. W trakcie naszej działalności 
współpracujemy z wieloma interesariuszami, 
w tym współpracownikami, klientami, 
dostawcami, społecznościami i inwestorami. 
Wiemy, że zarówno nasz, jak i ich 
sukces zależy od uczciwego, zgodnego 
z prawem i etycznego postępowania 
w biznesie, silnej struktury zarządzania, 
bezpiecznych i integracyjnych miejsc 
pracy oraz odpowiedzialności społecznej 
i środowiskowej.

GXO dąży do stworzenia środowiska 
pracy, w którym bezpieczeństwo jest 
najważniejsze, a szacunek i różnorodność są 
cenione. Nasze cele środowiskowe to ciągłe 
zmniejszanie zużycia energii i związanej 
z tym emisji gazów cieplarnianych oraz 
poprawa efektywności wykorzystania 
zasobów. Nie tolerujemy korupcji, 
oszustw ani przekupstwa i zapewniamy 
przestrzeganie tych zasad poprzez politykę 
obowiązującą w całej firmie i obowiązkowe 
szkolenia.
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Kierujemy się naszymi podstawowymi 
wartościami we wszystkich naszych działaniach: 

Bezpieczeństwo 
Integracja 
Wpływ 
Zmiana reguł 
Dostarczanie wyników

GXO oczekuje od swoich Partnerów biznesowych 
przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów, regulacji, kodeksów i wymogów 
ustawowych. Oczekujemy, że Partnerzy biznesowi 
będą prowadzić swoją działalność w sposób 
zrównoważony i odpowiedzialny, szczególnie 
w odniesieniu do przepisów dotyczących praw 
człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa, środowiska 
naturalnego, przeciwdziałania łapówkarstwu, 
przeciwdziałania praktykom monopolistycznym 
oraz sankcji i regulacji dotyczących handlu.  
Partnerzy biznesowi muszą współpracować 
z GXO we wszystkich sprawach związanych 
z odpowiedzialnością korporacyjną i szanować 
nasze podstawowe wartości.

Bez uszczerbku dla regulacyjnych i ustawowych 
praw GXO, działania Partnerów biznesowych 
będą wykonywane z taką umiejętnością, 
starannością, rozwagą, świadomością 
i dalekowzrocznością, jakiej można by racjonalnie 
i zwyczajowo oczekiwać od wykwalifikowanego 
i doświadczonego dostawcy zaangażowanego 
w ten sam rodzaj przedsięwzięcia oraz w takich 
samych lub podobnych okolicznościach 
i warunkach.

Nasze wymagania wobec 
naszych Partnerów 
biznesowych

Wszyscy nasi Partnerzy biznesowi są zobowiązani 
do przestrzegania niniejszego Kodeksu 
postępowania („Kodeks Partnera biznesowego”) 
i prowadzenia działalności zgodnie z jego 
zasadami, jak również zasadami określonymi 
w naszym Kodeksie etyki biznesu, który można 
znaleźć pod adresem https://ethics.GXO.com.

Oczekujemy, że nasi Partnerzy biznesowi 
przekażą zasady określone w niniejszym 
Kodeksie Partnera biznesowego własnym 
dostawcom i podwykonawcom oraz zapewnią 
w jak największym możliwym stopniu, że oni 
również będą przestrzegać norm i zasad 
zawartych w niniejszym Kodeksie postępowania.

Wszelkie pytania można kierować do zespołu ds. 
etyki GXO na adres Ethics@gxo.com.
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Jesteśmy zobowiązani do utrzymania zaufania klientów 
i innych osób obecnych na naszych rynkach poprzez 
postępowanie charakteryzujące się uczciwością, 
rzetelną i sprawiedliwą rywalizacją rynkową oraz 
ochroną informacji poufnych. Partnerzy biznesowi muszą 
przestrzegać dobrych praktyk etycznych określonych 
w Kodeksie etyki biznesu GXO.

Partnerzy biznesowi zobowiązują się w szczególności 
do podjęcia następujących działań:

Korupcja

GXO nie toleruje przekupstwa ani korupcji 
w jakiejkolwiek formie, bezpośredniej ani pośredniej, 
zarówno w ramach transakcji gospodarczych 
z instytucjami rządowymi, przedsiębiorstwami 
handlowymi, jak i osobami prywatnymi. Odpowiednio, 
Partner biznesowy nie może tolerować przekupstwa 
ani korupcji w jakiejkolwiek formie, bezpośredniej ani 
pośredniej, zarówno w ramach transakcji gospodarczych 
z instytucjami rządowymi, przedsiębiorstwami 
handlowymi, jak i osobami prywatnymi, dokonywanych 
przez swoich kierowników, pracowników, 
podwykonawców ani przedstawicieli.

Partner biznesowy nie może autoryzować, proponować 
ani przyjmować łapówek, prowizji ani gratyfikacji 
w związku z jakąkolwiek działalnością lub operacjami, 
które podejmuje w imieniu GXO lub klientów GXO; 
obejmuje to oferowanie lub dokonywanie płatności 
na rzecz osób trzecich w sytuacjach, w których istnieje 
powód, aby przypuszczać, że nawet część płatności 
zostanie przekazana innym stronom do niewłaściwych 
celów.

Wymóg ten dotyczy również krajów, w których 
przekupstwo, drobne gratyfikacje i nielegalne prowizje są 
legalne lub uznawane za normalne praktyki biznesowe.
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Etyka biznesu
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Prezenty i wydatki na cele reprezentacyjne

Partner biznesowy nie może oferować, wręczać ani przyjmować prezentów, w tym dokonywać wydatków 
na rozrywkę (np. posiłki biznesowe, bilety na imprezy lub wyjście na grę w golfa), które mogą wywierać lub 
wydają się wywierać niewłaściwy wpływ na stosunki handlowe lub podejmowane decyzje. Od Partnerów 
biznesowych oczekuje się również przestrzegania rocznego limitu prezentów GXO w wysokości 100 USD.

Partner biznesowy nie może wręczać prezentów lub angażować się w czynności o charakterze rozrywkowym 
z przedstawicielem instytucji rządowej; obejmuje to podmioty będące własnością publiczną, takie 
jak państwowy przewoźnik, spedytor lub dostawca mediów. Niedozwolone jest wręczanie prezentów 
przedstawicielom instytucji rządowych, a także wydatki na ich rzecz związane z rozrywką.

Konflikty interesów

GXO podejmuje wszystkie decyzje związane z dostawami, w tym decyzje o zakupie, wyłącznie w oparciu 
o zdolność danego Partnera biznesowego do zaspokojenia potrzeb biznesowych GXO. Konflikty interesów 
mają miejsce, gdy osobiste interesy lub interesy znajomych lub członków rodziny zaburzają zdolność Partnera 
biznesowego do podejmowania bezstronnych decyzji biznesowych.

Partner biznesowy musi powiadomić zespół ds. etyki GXO pod adresem Ethics@gxo.com w sprawie 
jakiejkolwiek proponowanej transakcji z udziałem GXO i dowolnego pracownika Partnera biznesowego na 
całym świecie lub członka rodziny pracowników Partnera biznesowego na całym świecie lub jakiejkolwiek 
firmy będącej własnością pracownika Partnera biznesowego lub rodziny pracowników na całym świecie. 
Zanim jakakolwiek taka transakcja będzie mogła zostać przeprowadzona, zespół ds. etyki GXO przeprowadzi 
badanie należytej staranności i udzieli pisemnej zgody na transakcję.
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Handel międzynarodowy

Partner biznesowy nie może zezwalać na eksport 
ani import towarów, usług lub danych bez 
odpowiedniego zezwolenia.

Podczas realizacji transportu na podstawie 
zezwolenia instytucji rządowej Partner 
biznesowy musi przestrzegać wszystkich zasad 
i warunków określonych w zezwoleniu. Nie 
może kierować przesyłek do miejsc ani osób 
nie ujętych w zezwoleniu. Aby dopilnować, 
by Partner biznesowy mógł spełniać wymogi 
nakładane przez instytucję rządową w zakresie 
sprawozdawczości dotyczącej handlu 
międzynarodowego, wszystkie transakcje 
eksportu i importu muszą zostać odpowiednio 
udokumentowane przez Partnera biznesowego. 
Kłusownictwo, handel dzikimi zwierzętami 
i piractwo przez Partnera biznesowego 
i jego pracowników, podwykonawców lub 
przedstawicieli są zabronione. Nie może 
on również wykorzystywać do transportu 
nielegalnych dróg.

Partner biznesowy będzie przestrzegać przepisów 
i regulacji dotyczących kontroli importu i eksportu 
oraz sankcji handlowych Stanów Zjednoczonych, 
Unii Europejskiej i Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

Partner biznesowy nie może prowadzić interesów 
z ani na rzecz żadnego kraju objętego embargiem 
lub sankcjami ani żadnej strony podlegającej 
wykluczeniu lub sankcjom gospodarczym, chyba 
że Partner biznesowy otrzymał odpowiednie 
upoważnienie rządowe oraz uprzednią pisemną 
zgodę zespołu ds. etyki GXO pod adresem 
Ethics@gxo.com. 

Ponadto nie wolno Partnerowi biznesowemu 
uczestniczyć w jakichkolwiek bojkotach 
nieautoryzowanych przez ustawodawstwo 
Stanów Zjednoczonych, takich jak wprowadzanie 
postanowień do umów, które mają na celu 
ograniczenie handlu z Izraelem.
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Konkurencja

Partner biznesowy musi przestrzegać przepisów dotyczących 
konkurencji i prawa antymonopolowego. Partner biznesowy nie 
może zawierać żadnych umów ani porozumień w celu ograniczenia 
konkurencji lub uzyskania niewłaściwej przewagi. Ustalanie cen, 
podział rynków, ograniczanie lub kontrolowanie produkcji lub 
zdolności produkcyjnych, wymiana informacji na temat cen GXO 
lub udział w zmowach są zabronione.

Przetwarzanie informacji

Partner biznesowy nie może składać fałszywych lub wprowadzających 
w błąd oświadczeń dotyczących usług GXO. Partner biznesowy nie 
może świadomie wprowadzać w błąd co do faktów w celu uzyskania 
przewagi konkurencyjnej lub w jakimkolwiek innym celu.

Partner biznesowy nie może w niewłaściwy sposób gromadzić ani 
wykorzystywać poufnych lub zastrzeżonych informacji dotyczących 
pracowników, rynków, klientów, konkurencji GXO lub innych osób 
trzecich. Wszystkie takie informacje muszą być gromadzone za 
pośrednictwem legalnych narzędzi i muszą być odpowiednio 
zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnianiem lub 
wykorzystaniem. Partner biznesowy musi zapewnić, że jego systemy 
informatyczne są chronione przed atakami cybernetycznymi, 
technikami hakerskimi oraz że dostęp do nich jest przyznawany 
tylko upoważnionym pracownikom. W przypadku jakiegokolwiek 
naruszenia, utraty lub niewłaściwego wykorzystania informacji 
GXO Partner biznesowy niezwłocznie poinformuje GXO za 
pośrednictwem zespołu ds. etyki lub zespołu ds. bezpieczeństwa 
informacji GXO pod adresem information.security@gxo.com.

Jeśli Partner biznesowy wejdzie w posiadanie poufnych lub 
zastrzeżonych informacji na temat konkurenta lub innej osoby trzeciej 
za pośrednictwem wcześniejszego pracodawcy lub innego źródła 
o niepublicznym charakterze, nie wolno mu korzystać z tych informacji 
w związku z działalnością GXO ani ujawniać ich jakiemukolwiek 
przedstawicielowi GXO. Informacje te nie mogą być wnoszone na 
teren GXO, w tym do systemów elektronicznych używanych przez 
GXO, ani wykorzystywane w jakikolwiek sposób przy wykonywaniu 
obowiązków Partnera biznesowego lub innych spraw firmowych.

Ani Partner biznesowy, ani jego pracownicy nie mogą wypowiadać 
się w imieniu GXO. Wszelkie osobiste posty i komentarze w mediach 
społecznościowych muszą być publikowane tak, aby niezaprzeczalnie 
można było stwierdzić, że odzwierciedlają osobiste poglądy i opinie.

Partner biznesowy musi zapewnić, że dane osobowe jego własnych 
pracowników oraz pracowników lub klientów GXO są przetwarzane 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych.
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Podatki, pranie brudnych pieniędzy i terroryzm

Partner biznesowy musi podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec praniu pieniędzy w ramach swojej 
działalności biznesowej. Partner biznesowy nie może angażować się w prania pieniędzy.

Partner biznesowy nie może finansować terroryzmu i nie może współpracować z firmami, które są związane 
z terroryzmem lub finansowaniem działań terrorystycznych. 

Partner biznesowy musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych. W odniesieniu 
do swoich pracowników nie będzie korzystać z usług żadnego rodzaju firmy zajmującej się płacami lub 
wewnętrznych systemów stosujących lub wykorzystujących praktyki (w tym, bez ograniczeń, pracę poza 
listą płac), które są lub mogłyby być uznane za unikanie płacenia podatków, niezależnie od ich rzekomej 
legalności.

Plan ciągłości biznesowej

Partner biznesowy musi być przygotowany i wdrożyć jasne plany radzenia sobie z wszelkimi zakłóceniami 
swojej działalności, takimi jak działanie siły wyższej, ataki terrorystyczne, cyberprzestępstwa czy epidemie 
chorób.
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GXO zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób, który szanuje prawa człowieka i godność 
wszystkich ludzi. Nie tolerujemy żadnego zachowania, które przyczynia się lub zachęca do handlu ludźmi, 
wykorzystywania dzieci do pracy, pracy przymusowej bądź niewolniczej lub innego typu nadużycia w zakresie 
praw człowieka, a także żadnych zachowań, które ułatwiają powstawanie wyżej wymienionych nadużyć.

GXO jest zaangażowane w naszą wartość „Integracja” i stara się współpracować z Partnerami biznesowymi, 
którzy podzielają to samo zaangażowanie.

Partnerzy biznesowi zobowiązują się w szczególności do podjęcia następujących działań:

03

Prawa człowieka i prawa 
podstawowe

Brak dyskryminacji

GXO nie toleruje nękania ani dyskryminacji na 
podstawie jakiejkolwiek chronionej kategorii lub 
klasy. Partner biznesowy nie może angażować 
się w żadne dyskryminujące, agresywne, 
nękające lub obraźliwe zachowania, zarówno 
werbalne, fizyczne jak i wizualne, wobec swoich 
pracowników, podwykonawców pracowników lub 
agentów i będzie miał wdrożoną politykę w tym 
zakresie.

Partner biznesowy musi podejmować decyzje 
o zatrudnieniu danej osoby bez względu na jej 
rasę, kolor skóry, wiek, płeć, religię, narodowość, 
niepełnosprawność umysłową lub fizyczną, stan 
zdrowia, pobyt na zwolnieniu chorobowym 
lub urlopie rodzinnym, stan cywilny, orientację 
seksualną, tożsamość płciową lub jakąkolwiek 
inną podstawę chronioną prawem. Obejmuje to 
decyzje związane z zatrudnieniem, określeniem 
stanowiska pracy, awansem, wypowiedzeniem, 
podjęciem kroków dyscyplinarnych, urlopem, 
wynagrodzeniem, przyznaniem świadczeń 
i szkoleniem. Pracownik doświadczający nękania 
lub dyskryminacji musi mieć możliwość zgłaszania 
tych faktów wyznaczonemu przedstawicielowi 
Partnera biznesowego i/lub GXO. Pracownicy, 
którzy zgłaszają wątpliwości, muszą być chronieni 
przed odwetem podczas zgłaszania takich 
informacji.

Praca dzieci

Wszyscy pracownicy muszą być w odpowiednim 
wieku, a Partner biznesowy musi przestrzegać 
konwencji MOP nr 138.

Jeżeli krajowe przepisy ustawowe lub 
wykonawcze zezwalają dzieciom w wieku od 13 
do 15 lat na wykonywanie lekkiej pracy, praca 
taka jest dozwolona tylko wtedy, gdy małoletni 
może ukończyć obowiązkową naukę szkolną lub 
szkolenie.
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Praca przymusowa lub 
obowiązkowa

Partner biznesowy musi dochować należytej staranności 
wobec każdej osoby, która jest u niego zatrudniona (np. 
sprawdzenie przeszłości, pozwolenia na pracę, rejestrów 
karnych). Niewola, handel ludźmi, niewolnictwo, 
przymusowa praca w więzieniach i przetrzymywanie 
migrantów lub nieudokumentowanych pracowników 
jest zabronione w całym łańcuchu wartości GXO. 
Nielegalne zatrudnienie jest zabronione. Przy 
przekraczaniu granic szczególną uwagę należy 
zwrócić na wszystkie pojazdy należące do GXO, 
Partnera biznesowego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej 
podróżującej pod szyldem GXO. Kierowca nigdy nie 
może być przemytnikiem: z własnej woli lub nie.

Partner biznesowy zapewni, że pracownicy 
są w posiadaniu dobrowolnie uzgodnionych 
i udokumentowanych warunków zatrudnienia, które 
określają ich prawa ustawowe i umowne, w tym 
wynagrodzenie, w zrozumiałym dla nich języku. 
Pracownikom nie wolno grozić sankcjami karnymi 
lub postępowaniem karnym, przemocą psychiczną  
i/lub fizyczną, zatrzymaniem fizycznym, zatrzymaniem 
dokumentów tożsamości lub konfiskatą praw lub 
przywilejów. Wszyscy pracownicy muszą mieć swobodę 
rezygnacji w ramach obowiązujących przepisów 
ustawowych, wykonawczych i układów zbiorowych.

GXO oczekuje od swoich Partnerów biznesowych 
dochowania należytej staranności w stosunku 
do ich dostawców i podwykonawców oraz 
zapewnienia, w możliwie największym stopniu, że 
oni również przestrzegają tych standardów.

Prawa pracowników, w tym czas pracy, godziny 
nadliczbowe, płace i świadczenia, muszą być 
jasno udokumentowane i przestrzegane.

Czas pracy

Partner biznesowy musi zapewnić, że czas pracy 
jest uzasadniony i zgodny z obowiązującymi 
przepisami i regulacjami.

Partner biznesowy musi uważnie monitorować 
liczbę godzin wprowadzanych przez 
pracowników, zwłaszcza tych pracujących w kilku 
lokalizacjach GXO, i musi przestrzegać przepisów 
dotyczących godzin odpoczynku kierowców 
i maksymalnych dozwolonych godzin pracy 
w tygodniu.
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Wynagrodzenie

Płace muszą przynajmniej spełniać ustawowe lub uzgodnione minimalne standardy krajowe. Nierówne 
traktowanie pracowników jest zakazane. Partner biznesowy zapewni równe wynagrodzenie za taką samą 
pracę w oparciu o równe umiejętności, niezależnie od statusu pracownika (imigranckiego lub pracownika 
tymczasowego).

Partner biznesowy musi szanować prawa swoich pracowników do tworzenia związków zawodowych i/lub 
dołączania lub powstrzymywania się od członkostwa w związku. Pracowników będących przedstawicielami 
związków nie wolno zastraszać ani dyskryminować z tego powodu.

Jeżeli Partner biznesowy zapewnia zakwaterowanie swoim pracownikom, musi upewnić się, że zapewnione 
zakwaterowanie spełnia normy prawne dotyczące higieny i komfortu. Jeżeli Partner biznesowy pobiera 
od swoich pracowników opłaty za mieszkanie, cena nie może przekraczać średniej krajowej ani podlegać 
konfiskacie.
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GXO zobowiązuje się do utrzymywania bezpiecznego środowiska pracy. Wszystkie prace muszą być 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Partnerzy biznesowi zobowiązują się w szczególności do podjęcia następujących działań:

Partner biznesowy musi przestrzegać wszystkich zasad i przepisów BHP oraz innych uzasadnionych wymogów 
bezpieczeństwa, które będą obowiązywać na terenie GXO (lub na terenie klientów GXO) w każdym czasie, 
lub o których Partner biznesowy został poinformowany w związku z usługami lub operacjami wykonywanymi 
w imieniu firmy GXO lub jej klientów.

Na terenie Partnera biznesowego musi zapewnić on przestrzeganie wszystkich obowiązujących 
zasad i przepisów BHP oraz stosowanie odpowiednich polityk w celu zapewnienia ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa jego pracowników. Pracownicy muszą być informowani i przeszkoleni w zakresie BHP. 
Kierowcom należy zapewnić specjalne szkolenie, aby uniknąć wypadków drogowych. Pracownikom należy 
zapewnić odpowiedni sprzęt, w tym środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Należy regularnie przeprowadzać 
ocenę ryzyka w miejscu pracy, stosować odpowiednie środki kontroli zagrożeń i środki ostrożności.

Partner biznesowy musi utrzymywać środowisko pracy wolne od alkoholu i środków odurzających. 
Pracownikom Partnera biznesowego nie wolno używać, posiadać, rozprowadzać ani nadużywać nielegalnych 
substancji psychoaktywnych lub leków na receptę. Nie wolno posiadać ani używać alkoholu i substancji 
psychoaktywnych (oprócz potrzebnych danej osobie do celów medycznych) na terenie GXO lub na terenie 
klientów GXO.

Partner biznesowy nie będzie tolerował przemocy w jakiejkolwiek formie ani w miejscu związanym z pracą.

04

Zdrowie i bezpieczeństwo
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GXO prowadzi swoją działalność w sposób, który jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 
w zakresie ochrony środowiska. Nasze szersze cele to ciągłe wzmacnianie zrównoważonego rozwoju naszych 
działań poprzez zmniejszenie zużycia energii i związanej z tym emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę 
efektywności wykorzystania zasobów. Staramy się współpracować z dostawcami, którzy podzielają nasze 
zaangażowanie w zrównoważony rozwój i, w stosownych przypadkach, nadadzą priorytet doborowi Partnerów 
biznesowych, którzy stosują zrównoważone praktyki.

Partnerzy biznesowi zobowiązują się w szczególności do podjęcia następujących działań:

Partner biznesowy musi wdrożyć odpowiednie polityki i procedury, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi 
przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska oraz chronić środowisko.

Partner biznesowy musi dążyć do zidentyfikowania i uniknięcia wszelkich potencjalnych zagrożeń dla 
środowiska wynikających z wypadku lub awarii technicznej (takich jak wyciek ze zbiornika paliwa, systemu 
chłodniczego lub transportowanego towaru), które mogą prowadzić do zanieczyszczenia powietrza, wody 
lub gleby, poprzez wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania środowiskiem. GXO zachęca Partnera 
biznesowego do dążenia do zmniejszenia zużycia energii i związanej z tym emisji gazów cieplarnianych, 
a także ilości odpadów, które produkuje i wysyła na wysypisko poprzez przyjęcie odpowiednich środków 
i systemów monitorowania wydajności. 

Partner biznesowy musi spełniać wszelkie określone wymagania polityki i procedur środowiskowych 
GXO lub klientów GXO. GXO oczekuje, że Partner biznesowy podejmie odpowiednie kroki, aby pomóc 
GXO w realizacji celu, jakim jest zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa 
efektywności wykorzystania zasobów w odniesieniu do działalności GXO i jej klientów.

05

Środowisko
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06

Należyta staranność 
i zgłaszanie naruszeń
Referencje

Partner biznesowy musi dostarczyć aktualne 
kopie wszystkich licencji operacyjnych i innych 
wymaganych dokumentów, aby firma GXO 
mogła co roku aktualizować swoją bazę danych. 
W przypadku niewystarczających lub nieaktualnych 
dostępnych informacji o Partnerze biznesowym 
GXO zastrzega sobie prawo do usunięcia 
Partnera biznesowego ze swojej Bazy Danych 
Dostawców i zaprzestania współpracy z Partnerem 
biznesowym.

Sprawozdawczość

Partner biznesowy musi prowadzić kompletną 
i dokładną dokumentację w celu wykazania 
zgodności ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami, Kodeksem etyki biznesu GXO oraz 
niniejszym Kodeksem postępowania, a także 
umożliwić przeprowadzenie kontroli przez GXO 
lub wyznaczonego przez nią audytora.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Partner 
biznesowy musi ustanowić procedurę dającą 
pracownikom możliwość anonimowego 
zgłaszania zachowań naruszających niniejszy 
Kodeks postępowania oraz musi zbadać wszelkie 
zgłoszenia i zastosować wszelkie niezbędne 
sankcje. Nie toleruje się działań odwetowych 
wobec sygnalisty.

Zgodność

GXO zastrzega sobie prawo, po uprzednim 
powiadomieniu, do przeprowadzenia audytu 
środowiska kontrolnego Partnera biznesowego. 
Żaden audyt lub inspekcja w żaden sposób nie 
zwalnia jednak Partnera biznesowego z jego 
zobowiązań prawnych. Partner biznesowy musi 
przyznać GXO uzasadnione prawa dostępu do 
przeprowadzania inspekcji i audytów.

Partner biznesowy musi powiadomić GXO bez 
zbędnej zwłoki, gdy dowie się o naruszeniu 
niniejszego Kodeksu postępowania lub 
Kodeksu etyki biznesu GXO lub wszelkich 
obowiązujących przepisów, o których mowa 
w tych Kodeksach. Od Partnera biznesowego 
oczekuje się zainicjowania działań naprawczych 
oraz podjęcia odpowiednich środków w celu 
utrudnienia ponownego wystąpienia naruszeń 
w przyszłości. W przypadku poważnych lub 
powtarzających się naruszeń GXO zastrzega 
sobie prawo do uznania tego za istotne 
naruszenie umowy, a zatem do rozwiązania 
umowy. Partner biznesowy powinien mieć 
świadomość, że niektóre naruszenia mogą 
również skutkować sankcjami cywilnymi lub 
karnymi.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego 
Kodeksu postępowania zostanie uznane 
przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ 
za nieważne lub niewykonalne w całości 
lub w części, nie wpłynie to na ważność 
pozostałych postanowień niniejszego Kodeksu 
postępowania i pozostałej części danego 
postanowienia oraz Kodeksu etyki biznesu GXO.

Zgłoszenia do GXO mogą być dokonywane 
zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie 
etyki biznesu do biura ds. zgodności 
(Ethics@gxo.com) lub na infolinię informacyjną 
pod adresem www.GXO.ethicspoint.com.
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07

Oświadczenie 
Dostawcy
Nasza firma, jako Partner biznesowy, przeczytała i zaakceptowała powyższy Kodeks postępowania.

 Podpis:    
______________________________________________________________________________________

 Data:    
________________________________________________________________________________________

 Imię i nazwisko drukiem:    
______________________________________________________________________

 Stanowisko w firmie:    
__________________________________________________________________________

 Nazwa firmy:    
_________________________________________________________________________________

 Prosimy wydrukować Kodeks postępowania i odesłać go po podpisaniu i opatrzeniu datą do GXO.


