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Zakres obowiązywania

Niniejsza Polityka uczciwej konkurencji 
i przeciwdziałania praktykom 
monopolistycznym („Polityka”) dotyczy 
spółki GXO Logistics Inc., a także wszystkich 
jej spółek zależnych, oddziałów i innych 
aktywnych podmiotów (łącznie „GXO” 
lub „Spółka”). Na wszystkich dyrektorach, 
kierownikach i pracownikach GXO oraz 
osobach trzecich działających w naszym 
imieniu ciąży odpowiedzialność za 
przestrzeganie i spełnianie wymogów 
niniejszej Polityki. Użyte w niniejszej Polityce 
określenie „Spółka” należy rozumieć  
jako odnoszące się do wszystkich osób  
i podmiotów objętych niniejszą Polityką.

1. Omówienie
GXO zobowiązuje się do nabywania  
i sprzedaży produktów oraz usług  
w oparciu o ceny, jakość, warunki i obsługę. 
Spółka przestrzega wszystkich praw  
z zakresu działań antymonopolowych  
i sprawiedliwej konkurencji oraz nie stanie 
się stroną żadnych umów, których celem 
będzie uzyskanie nieuczciwej przewagi 
rynkowej. Działalność antykonkurencyjna 
lub zakładająca posłużenie się 
oszustwem nigdy nie będzie tolerowana. 
Zabronione działania obejmują między 
innymi: ustalanie cen, podział rynków, 
monopolizację, podpisywanie porozumień 
wiązanych, bojkoty i transakcje wzajemne.

2. Definicje
2.1. Spółka: GXO Logistics we wszelkich 
formach działalności, pracownicy  
Spółki GXO i wszystkie inne strony,  
zgodnie z definicją podaną  
w „Zakresie obowiązywania”.

3. Działania zabronione
3.1. Nie bierzemy udziału w procederze 
ustalania cen: Spółka nie będzie 
przekazywać informacji dotyczących 
polityk cenowych ani kredytowych 
żadnym jej rynkowym konkurentom.  
W określonych okolicznościach i ściśle  
w związku ze świadczeniem usług na  
rzecz konkurenta rynkowego 
występującego w roli klienta lub  
w sytuacji otrzymywania usług od takiego 
konkurenta będącego ich dostawcą 
Spółka może komunikować informacje  
w zakresie polityki cenowej lub 
kredytowej dotyczącej konkretnej 
transakcji i zachowującej zgodność  
z zasadami otwartych negocjacji.

3.2. Nie bierzemy udziału w podziale 
rynków lub klientów: Spółka nie będzie 
uzgadniać ani koordynować  
z konkurentami działań polegających 
na podziale rynków lub klientów na 
segmenty rynkowe lub terytorialne, 
włączając w to zawieranie umów 
dotyczących nierywalizowania 
o konkretnie wskazanych klientów lub 
określone możliwości ofertowe.

3.3. Nie bierzemy udziału w praktykach 
monopolistycznych: Spółka nie 
będzie podejmować żadnych działań 
bezzasadnie ograniczających konkurencję 
poprzez osiągnięcie przez Spółkę statusu 
monopolisty ani żadnych działań, które 
ograniczać będą możliwości innych 
podmiotów rynkowych do włączenia 
się w rywalizację, chyba że działania te 
obejmować będą wyłącznie konkurowanie 
na podstawie niższych cen, lepszych 
produktów lub lepszej obsługi. Spółka 

musi unikać podejmowania wszelkich 
działań, które można by określić mianem 

„drapieżnych”, takich jak stosowanie 
bardzo niskich cen usług (poniżej kosztów 
krańcowych) w celu usunięcia konkurenta 
z rynku.

3.4. Nie podpisujemy umów wiązanych: 
Spółka nie może oferować, analizować czy 
wyrażać zgody na realizację jakiejkolwiek 
umowy uzależniającej sprzedaż 
jednego produktu lub usługi od zgody 
klienta na zakup innego produktu lub 
usługi od sprzedawcy („Porozumienia 
wiązane”). Spółka w żadnym momencie 
nie zasygnalizuje klientowi, że zakup 
dowolnych produktów lub usług 
Spółki będzie uzależniony od nabycia 
jakichkolwiek innych produktów czy usług 
Spółki lub od wprowadzenia ograniczenia 
zabraniającego klientowi realizacji 
transakcji z jakimkolwiek  
konkurentem Spółki.

Zabronione porozumienia wiązane nie 
obejmują pakietowych ofert cenowych, 
w ramach których Spółka sprzedaje 
kombinację produktów lub usług po 
obniżonej cenie. Spółka nie będzie 
stosować pakietowych ofert cenowych 
w sposób ograniczający zdolność innych 
podmiotów rynkowych do konkurowania, 
taki jak wycenianie pakietu usług poniżej 
łącznego kosztu usług.

3.5. Nie bierzemy udziału w działaniach 
bojkotujących: Spółka nie będzie stroną 
jakiejkolwiek umowy, na mocy której 
ograniczona byłaby współpraca z konkretnie 
wskazanym podmiotem rynkowym. Spółka 
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nie będzie uzgadniać z konkurentami 
rynkowymi kwestii podejmowania 
bądź niepodejmowania współpracy 
z poszczególnymi podmiotami.

3.6. Nie wyrażamy zgody na transakcje 
wzajemne: Spółka nie będzie 
wykorzystywać swojej pozycji rynkowej 
w celu żądania lub w inny sposób 
zmuszania dostawców bądź innych  
stron trzecich do zakupu towarów lub 
usług od GXO wyłącznie w oparciu  
o fakt, że Spółka jest klientem tego 
dostawcy lub strony trzeciej.

4. Zabronione porozumienia  
i rozmowy
Spółka nie będzie prowadzić rozmów  
ani współpracować, nawet nieformalnie,  
z żadnym konkurentem rynkowym  
w odniesieniu do informacji niejawnych 
dotyczących kwestii, takich jak:

•  koszty, marże, prognozy wyników lub 
wolumeny produkcji lub sprzedaży

•  strategie cenowe lub marketingowe, 
w tym ceny, którymi każda ze spółek 
zamierza obciążyć swoich klientów

•  ramy czasowe, sposób lub zakres 
podwyżek cen

•  warunki sprzedaży lub dostawy, które 
każda ze spółek będzie  
oferować klientom

•  konkurencyjne plany przetargowe 
lub strategie, w tym oferty składane 
określonym klientom

•  kategorie klientów, rynków lub 
terytoria sprzedaży

•  praktyki dystrybucyjne lub 
wykorzystanie mocy produkcyjnych

5. Postępowanie wymagające 
dodatkowych kontroli
5.1. Kontakty z konkurentami: Spółka 
powinna powstrzymać się od przystępowania 
do jakiegokolwiek stowarzyszenia 
handlowego oraz uczestnictwa  
w spotkaniach w ramach takich stowarzyszeń 
handlowych, chyba że związane z tym  
będą wyraźne korzyści biznesowe,  
a stowarzyszenie będzie korzystać z opinii 
kompetentnego radcy z dziedziny prawa 
antymonopolowego. Spółka nie będzie brała 
udziału w żadnych niewłaściwych dyskusjach 
podczas spotkań stowarzyszeń handlowych, 
a w przypadku obecności jej przedstawicieli 
podczas takich niewłaściwych dyskusji muszą 
oni zrzec się uczestnictwa w tychże.

5.2 . Przedsięwzięcia joint venture i inne 
porozumienia biznesowe Biuro ds: Etyki 
i Zgodności musi zatwierdzać wszelkie 
przedsięwzięcia joint venture oraz 
porozumienia marketingowe, zakupowe 

lub podobne porozumienia o współpracy 
z konkurencją.

5.3. Kwestie powiązane z ustalaniem cen 
z dostawcami i klientami: Spółka może 
uzgadniać lub współpracować z dostawcami 
i klientami w celu zachowania zgodności  
z przepisami prawa regionalnego  
w zakresie ustalania cen, np. przepisami 
prawa zakazującego ustalania minimalnych 
cen odsprzedaży lub przedstawiania 
klientom różnych cen za ten sam produkt lub 
usługę. Spółka może to zrobić jedynie wtedy, 
gdy zostanie to zatwierdzone przez Biuro ds.  
Etyki i Zgodności.

5.4. Gromadzenie informacji  
o konkurentach rynkowych: Spółka 
będzie zbierać informacje o konkurencji 
wyłącznie przy wykorzystaniu prawnych  
i uzasadnionych środków.

6. Raportowanie
Wszystkie osoby, których dotyczą 
postanowienia zawarte w niniejszej 
Polityce, muszą niezwłocznie zgłaszać 
wykroczenia lub potencjalne naruszenia 
tej Polityki i/lub obowiązujących 
przepisów antymonopolowych. GXO 
nie zezwala na stosowanie działań 
odwetowych wobec jakiejkolwiek 
osoby, która w dobrej wierze zgłasza 
jakiekolwiek wątpliwości, uchybienia i/lub 
potencjalne naruszenia Polityki Spółki lub 
obowiązujących przepisów prawa.
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Zgłoszenia można przesyłać bezpośrednio 
do Biura ds. Etyki i Zgodności na  
adres ethics@gxo.com. Ponadto  
można odwiedzić naszą stronę 
internetową poświęconą etyce pod 
adresem https://ethics.gxo.com, gdzie 
można znaleźć alternatywne opcje 
zgłaszania. Twoje obawy mogą być 
zgłaszane anonimowo, chyba że  
zakazuje tego obowiązujące prawo 
lokalne. Dodatkowe informacje  
dotyczące możliwych sposobów 
przekazywania zgłoszeń znajdują się  
w Kodeksie Etyki Biznesowej Spółki.

Dodatkowe informacje i wskazówki 
dotyczące niniejszej Polityki można 
uzyskać w Biurze ds. Etyki i Zgodności 
pod adresem ethics@gxo.com. 

7. Odstępstwa od polityki
Wszelkie wyjątki lub odstępstwa od 
niniejszej Polityki muszą być zatwierdzone 
na piśmie przez Dyrektora ds.  
Zgodności Spółki.

8. Niezgodność:
Niezastosowanie się do tej Polityki 
może pociągać za sobą poważne 
konsekwencje dla Spółki i osób 
dopuszczających się zaniedbań, które 
obejmują wszczęcie postępowania 
cywilnego lub karnego, kary finansowe 
i możliwe pozbawienie wolności. 
Naruszenie postanowień niniejszej Polityki 
może również skutkować wszczęciem 
postępowania dyscyplinarnego, włącznie 
z wypowiedzeniem stosunku pracy.
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