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Zakres obowiązywania

Niniejsza Polityka dotycząca konfliktów 
interesów („Polityka”) ma zastosowanie do 
GXO Logistics, Inc. wraz ze wszystkimi jej 
spółkami zależnymi, oddziałami i innymi 
jednostkami operacyjnymi (zwanymi 
łącznie „GXO” lub „Spółką”). 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 dba o to, aby pracownicy, dyrektorzy  
i członkowie kadry kierowniczej (zwani dalej 

„Pracownikami”) byli wolni od wszelkich 
interesów, wpływów i relacji, które mogą 
być sprzeczne – lub nawet sprawiać takie 
wrażenie – z najlepszym interesem Spółki. 
Od Pracowników oczekuje się, że będą 
wykonywać swoją pracę z zachowaniem 
pełnej lojalności wobec Spółki. Polityka 
ta reguluje i wytycza kierunki działania 
Pracowników w przypadku zaistnienia 
konfliktu interesów lub nawet jego 
pozorów. Ma ona na celu zapobieganie 
niewłaściwemu wykorzystaniu aktywów 
lub wpływów Spółki, lub dyskredytowaniu 
jej imienia i reputacji. Najważniejszy jest 
wymóg ujawnienia każdego rzeczywistego 
lub domniemanego konfliktu interesów.

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”.

2.2. Znaczące udziały finansowe: Znaczący 
udział finansowy definiuje się jako 
bezpośredni lub pośredni łączny udział 
przekraczający dziesięć procent (10%) (i)  
w dowolnej klasie pozostających w obrocie 
papierów wartościowych firmy lub korporacji; 
(ii) w spółce lub stowarzyszeniu; lub (iii)  
w łącznych aktywach lub dochodach brutto 
generowanych przez firmę lub korporację 
takiego Pracownika, nie będącą firmą GXO.

2.3. Członek rodziny: Członek rodziny 
oznacza członków najbliższej rodziny 
Pracownika, takich jak współmałżonek, 
dzieci, matka, ojciec, siostry, bracia oraz 
przyrodni lub przybrani członkowie tych 
rodzin, a także osoby pozostające  
w związku partnerskim.

3. Konflikty interesów:
Poniższe punkty opisują szereg typowych 
kategorii konfliktów interesów i przedstawiają 
przykłady zastosowania niniejszej polityki  
w określonych sytuacjach, w których 
wystąpienie konfliktu jest najbardziej 
prawdopodobne. Nie są one jednak 
wyczerpujące i nie obejmują wszystkich 
możliwych sytuacji, w których może dojść  
do konfliktu.

3.1. Zewnętrzne udziały Pracowników 
w podmiotach współpracujących lub 
konkurujących ze Spółką

3.1.1. Jeżeli Pracownik jest zatrudniony, 
zajmuje stanowisko lub ma Znaczący 
udział finansowy w jakiejkolwiek firmie 
lub podmiocie, który prowadzi lub może 
wejść we współpracę ze Spółką lub z nią 
konkurować, wówczas należy ujawnić 
wszystkie szczegóły dotyczące takiego 
zatrudnienia, stanowiska lub Znaczącego 
udziału finansowego.

3.1.2. Jeśli Pracownik jest w stanie 
wpływać na relacje biznesowe Spółki  
z Członkiem rodziny, który jest 
zatrudniony, zajmuje jakiekolwiek 
stanowisko lub ma Znaczący udział 
finansowy w jakiejkolwiek firmie lub 
podmiocie, który współpracuje lub  
może współpracować ze Spółką lub 
konkurować z nią, wówczas Pracownik 
musi ujawnić wszystkie szczegóły 
dotyczące takiego zatrudnienia, 
stanowiska lub własności.

3.1.3. Okresowo kadra kierownicza  
Spółki może pełnić funkcje członków 
zarządów innych spółek. Aby uniknąć 
konfliktu interesów w takich sytuacjach, 
przyjęliśmy zasady i mechanizmy 
ujawniania informacji dotyczące  
transakcji handlowych, w których  
takie osoby mogą być uważane za  
mające interesy handlowe w związku  
z zajmowaniem innego stanowiska 
dyrektora. Dodatkowe informacje  
znajdują się w Polityce zatwierdzania 
transakcji z podmiotami powiązanymi.

3.1.4. Przykłady udziałów zewnętrznych 
pracownika, które muszą być ujawnione:

Odpowiadasz za zakup towarów od 
dostawcy. Jesteś współwłaścicielem  
tego dostawcy.

Odpowiadasz za zakup towarów od 
dostawcy. Twój syn jest właścicielem  
tego dostawcy.

3.2. Relacje Pracownika z innymi 
Pracownikami

Osobiste relacje z rodziną i przyjaciółmi, 
którzy są również zatrudnieni w Spółce, 
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mogą powodować konflikt interesów. 
Powinniśmy zawsze dbać o to, aby takie 
relacje nie wpływały w niewłaściwy 
sposób na nasze obowiązki służbowe 
lub naszą zdolność do podejmowania 
bezstronnych i obiektywnych  
decyzji służbowych.

3.2.1. Przykłady relacji Pracownika  
(np. rodzinnych lub uczuciowych)  
z innymi Pracownikami, które muszą  
być ujawnione:

Niedawno zostałeś(-aś) mianowany(-a) na 
stanowisko regionalnego kierownika HR. 
Twoja córka pracuje w dziale HR  
w tym regionie.

Pozostajesz w związku (np. rodzinnym 
lub uczuciowym) z innym Pracownikiem, 
którego jesteś pośrednim lub 
bezpośrednim przełożonym.

3.3. Nadużycie okazji biznesowych

3.3.1. W niektórych przypadkach,  
poprzez swoją pracę lub kontakty  
z klientami, dostawcami, wykonawcami 
lub konsultantami, możesz dowiedzieć 
się o możliwości dokonania zakupu lub 
inwestycji, którymi Spółka mogłaby być 
zainteresowana. Musisz niezwłocznie 
powiadomić swojego przełożonego o takiej 
możliwości, aby umożliwić Spółce jej ocenę. 
Zabronione jest osobiste wykorzystywanie 
możliwości uzyskanych dzięki zatrudnieniu 
w Spółce, nawet jeśli Spółka odmówiła 
skorzystania z takiej możliwości.

3.3.2. Przykłady nadużyć w zakresie  
okazji biznesowych, które muszą  
zostać ujawnione:

W trakcie pełnienia swojej funkcji w GXO 
dowiadujesz się o ekscytującej nowej 
technologii i spędzasz noce i weekendy, 
pracując nad jej komercjalizacją dla 
własnej korzyści.

W trakcie pełnienia swojej funkcji  
w GXO poznajesz nową, ekscytującą 
technologię i zwracasz na nią uwagę 
swojego przełożonego. Spółka dokonuje 
oceny technologii i podejmuje decyzję 
o zaprzestaniu jej rozwijania. Następnie 
spędzasz noce i weekendy, pracując nad 
komercjalizacją odrzuconej technologii 
dla własnych korzyści.

3.4. Wykorzystanie informacji poufnych  
w obrocie papierami wartościowymi;

3.4.1. Przepisy federalne i stanowe 
Stanów Zjednoczonych zabraniają kupna, 
sprzedaży lub innych transferów papierów 
wartościowych (w tym akcji spółki) przez 
osoby posiadające istotne informacje, 
które nie są ogólnie znane lub dostępne 
publicznie. Przepisy te zabraniają 
również osobom posiadającym istotne, 
nieujawnione publicznie informacje 
ujawniania tych informacji innym 
osobom, które mogą je sprzedawać. 
Zakazy te dotyczą osób spoza Stanów 
Zjednoczonych, jeśli papiery wartościowe 
będące przedmiotem obrotu są notowane 
na giełdzie papierów wartościowych  

w Stanach Zjednoczonych (np. akcje  
zwykłe Spółki notowane na Giełdzie  
Papierów Wartościowych w Nowym 
Jorku). Dodatkowe informacje na ten 
temat znajdują się w Polityce dotyczącej 
wykorzystywania informacji poufnych  
w obrocie papierami wartościowymi.

3.4.2. Przykłady wykorzystania informacji 
poufnych w obrocie papierami 
wartościowymi, które muszą  
zostać ujawnione:

W trakcie wykonywania obowiązków 
służbowych dowiadujesz się o istotnych, 
nieujawnionych publicznie informacjach, 
które spowodują istotne straty finansowe 
dla Spółki. Na podstawie tych istotnych, 
nieujawnionych publicznie informacji 
sprzedajesz akcje Spółki.

W trakcie wykonywania obowiązków 
służbowych poznajesz istotne, 
nieujawnionych publicznie informacje, 
które przyniosą Spółce istotne korzyści 
finansowe. Mówisz o tym swojemu 
teściowi, a on kupuje, w oparciu  
o tę istotną, nieujawnioną publicznie 
informację, akcje Spółki.

3.5. Przyjmowanie prezentów, rozrywek  
i podróży

3.5.1. Przyjęcie pieniędzy, prezentów, 
kart podarunkowych, bonów 
podarunkowych, przysług lub usług 
przez Pracownika lub Członka rodziny 
Pracownika od jakiejkolwiek osoby 
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lub organizacji, co do której Pracownik 
ma powody przypuszczać, że może 
prowadzić interesy lub może dążyć do 
prowadzenia interesów z Firmą, będzie 
stanowiło naruszenie niniejszej polityki, 
chyba że taki prezent lub przysługa 
obejmuje jedynie zwykłe  
udogodnienie towarzyskie, zgodnie  
z definicją zawartą w stosownych 
zasadach Spółki dotyczących prezentów, 
rozrywki i podróży. Nie wolno 
przyjmować prezentów, ofert rozrywki lub 
podróży, niezależnie od ich wartości, jeśli  
naruszają one prawo lub są sprzeczne  
z innymi obowiązującymi zasadami.

Przykłady prezentów, rozrywek i podróży, 
które muszą zostać ujawnione:

Uczestniczysz w wyborze zewnętrznego 
dostawcy dla znaczącego projektu Spółki. 
Jeden z oferentów dostarcza Ci do domu 
nowy telewizor 3D HD, a wkrótce potem 
zdobywa kontrakt od Spółki.

Uczestniczysz w wyborze zewnętrznego 
dostawcy dla znaczącego projektu Spółki. 
Jeden z oferentów daje Twojej matce 
nowy telewizor 3D i dostarcza go do  
jej domu.

Zostałeś(-aś) zaproszony(-a) na lunch 
z dostawcami, podczas którego wielu 
różnych dostawców promuje swoje 
produkty i usługi wśród szerokiego 
grona Pracowników, jak również wielu 
innych osób pracujących dla innych firm. 
Nie masz uprawnień do podejmowania 
ostatecznej decyzji w sprawie współpracy 
Spółki z którymkolwiek z dostawców. 
Podczas lunchu odbywa się losowanie,  
a Ty wygrywasz bilet lotniczy na wycieczkę  
w obie strony.

3.6. Informacje zastrzeżone i inne 
informacje poufne Spółki

3.6.1. Bez odpowiedniego upoważnienia, 
pracownikowi nie wolno przekazywać 
żadnej zewnętrznej organizacji lub osobie 
informacji na temat ofert, specyfikacji, 
danych finansowych lub transakcji, cech 
produktu, szczegółów procesu lub innych 
kwestii (w tym informacji generowanych 
komputerowo o dowolnym charakterze), 
jeżeli takie ujawnienie wiąże się  
z informacjami poufnymi lub 
zastrzeżonymi lub może być w inny 
sposób sprzeczne z najlepszym  
interesem Spółki.

Przykłady ujawnienia informacji 
zastrzeżonych i innych informacji 
poufnych Spółki, które muszą  
być ujawnione:

Pracujesz w dziale sprzedaży. Twoja córka 
podjęła ostatnio pracę w dziale sprzedaży 
w innej firmie logistycznej, która nie jest 
bezpośrednim konkurentem Spółki. Aby 
pomóc jej zacząć pracę, dostarczasz jej 
listę klientów Spółki, w tym nazwiska osób 
kontaktowych i numery telefonów, aby 
mogła zacząć do nich dzwonić.

Klient publikuje zapytanie ofertowe,  
w którym poszukuje ofert na realizację 
dużego projektu. Zapytanie ofertowe 
jest niejasne, jeśli chodzi o dokładną 
formę i treść oczekiwanej odpowiedzi. Na 
lotnisku widzisz byłego współpracownika 
pracującego obecnie dla konkurencyjnej 
firmy, która również bierze udział 
w przetargu na ten projekt. Ty i on/
ona rozmawiacie o tym, jak najlepiej 
odpowiedzieć na ofertę, łącznie z formą 
i treścią odpowiedzi każdego z Was, aby 
oferty były bardzo podobne do siebie.

3.7. Wykorzystanie aktywów i zasobów 
Spółki
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3.7.1. Pracownikom nie wolno podczas 
wykonywania pracy w Spółce angażować 
się w działania, wykorzystywać lub 
powodować wykorzystania obiektów, 
wyposażenia (w tym wszelkich zasobów 
komputerowych), materiałów lub zapasów 
Spółki dla własnej wygody lub zysku,  
z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie 
dopuszczone przez zasady Spółki.

Przykłady wykorzystania aktywów i zasobów 
Spółki, które muszą zostać ujawnione:

Ze względu na charakter wykonywanej 
pracy, Spółka udostępnia Ci samochód 
ciężarowy będący własnością Spółki.  
W nocy i w weekendy korzystasz  
z samochodu ciężarowego będącego 
własnością Spółki do prowadzenia 
prywatnej działalności związanej  
z architekturą krajobrazu.

Aby zarobić dodatkowe pieniądze, 
zaczynasz sprzedawać różne przedmioty 
na portalach sprzedaży internetowej. Gdy 
zbliżają się wakacje, praca Spółki nieco 
zwalnia, ale Twoja sprzedaż internetowa 

kwitnie. Aby nadążyć za popytem, 
zaczynasz używać swojego komputera 
firmowego przez kilka godzin każdego 
dnia, aby móc kontynuować swoją 
sprzedaż internetową.

4. Kiedy i jak należy ujawniać konflikty:
Należy ujawnić wszystkie rzeczywiste lub 
podejrzewane konflikty interesów. W razie 
wątpliwości – ujawnij konflikt.

4.1. Ujawnienia należy dokonać w Biurze 
ds. Etyki i Zgodności (ethics@gxo.com) za 
pomocą formularza konfliktu interesów na 
naszej stronie internetowej poświęconej 
etyce: ethics.gxo.com

4.2. Jeśli uzyskasz informacje, które 
sugerują, że występuje lub wystąpił 
konflikt interesów lub nielegalne 
działanie pracownika, członka rodziny, 
klienta, wykonawcy, konsultanta lub 
dostawcy,które ma wpływ na Spółkę, 
musisz to ujawnić.

4.3. Konflikty interesów podlegają 
ciągłemu przeglądowi. Z tego powodu 
należy okresowo aktualizować ujawnione 

informacje, aby upewnić się, że aktualni 
członkowie kadry kierowniczej są  
o nich poinformowani.

4.4. Wiele ujawnionych działań może 
nie powodować istotnych problemów 
związanych z konfliktem interesów.  
W niektórych przypadkach konieczne 
może być jednak podjęcie działań 
naprawczych. Wymóg ujawnienia tych 
okoliczności ma na celu poinformowanie 
Spółki, a jednocześnie ochronę przed 
szkodliwymi skutkami późniejszego 
ujawnienia działań, związków lub 
interesów, które mogłyby stanowić 
zakazany konflikt interesów. Spółka  
będzie respektować prawa osób,  
których to dotyczy.

4.5. Naruszenia niniejszej Polityki 
mogą skutkować postępowaniem 
dyscyplinarnym ze zwolnieniem  
z pracy włącznie.
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