Polityka dotycząca etyki biznesowej

Przestrzeganie przepisów prawa
handlowego w skali globalnej
Zakres obowiązywania
Niniejsza Polityka zgodności z przepisami
prawa handlowego („Polityka”) odnosi
się do firmy GXO Logistics, Inc., w tym
wszystkich jej oddziałów, wydziałów
i innych jednostek operacyjnych (łącznie
zwanych „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
Spółka GXO zobowiązuje się do
przestrzegania wszystkich obowiązujących
przepisów prawa handlowego we
wszystkich miejscach, w których prowadzi
działalność, w tym embarg i sankcji oraz
ograniczeń handlowych wprowadzonych
przez Stany Zjednoczone, UE oraz inne
organy regulacyjne i państwa. Ponieważ
prawo Stanów Zjednoczonych może
mieć zastosowanie (w uzupełnieniu do
obowiązujących przepisów lokalnych)
do jednostek operacyjnych Spółki GXO,
pracowników, aktywów, towarów, technologii
i usług znajdujących się w innych krajach,
Spółka musi także zapewnić zgodność ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawa Stanów Zjednoczonych wszędzie
tam, gdzie prowadzi działalność. W zakresie,
w jakim ustawa lub rozporządzenie są
sprzeczne z prawem Stanów Zjednoczonych
lub z prawem innego kraju, wszelkie
transakcje związane ze spornymi przepisami
muszą zostać zawieszone do czasu uzyskania
pisemnej porady od globalnego zespołu ds.
zgodności z przepisami prawa handlowego.
2. Definicje
2.1. Bojkot: Zakaz, ograniczenie lub odmowa
prowadzenia działalności ze wskazaną osobą,
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organizacją lub krajem. Użyte w niniejszej
Polityce określenie „Bojkot” nie obejmuje
żadnych sankcji ani embarg nałożonych
przez rząd Stanów Zjednoczonych.
2.2. Spółka: Mianem tym określa się
w niniejszym dokumencie firmę GXO
Logistics we wszelkich formach jej
działalności, pracowników GXO
i wszystkie inne strony, zgodnie
z definicją „Zakres obowiązywania”.
2.3. Embarga i sankcje: Zakaz handlu
z konkretnymi krajami, osobami lub
podmiotami wymienionymi jako
wyłączone przez rządy lub stowarzyszenia
międzynarodowe.
2.4. Eksport: Transfer artykułów za granicę
lub – w przypadku danych – przesłanie
ich do dowolnej osoby, niezależnie od
jej lokalizacji, niebędącej obywatelem
ani nieposiadającej w świetle prawa
stałego miejsca zamieszkania w kraju
pochodzenia tych danych.
2.5. Import: Przyjęcie przedmiotu do
kraju – zazwyczaj wymaga przestrzegania
przepisów celnych.
2.6. Przedmioty: Szeroko definiowane jako
towary, technologia (w tym drukowane lub
elektronicznie przechowywane informacje
lub własność intelektualna) oraz usługi.
2.7. Powrotny wywóz: Transfer
przedmiotów z jednego kraju do
drugiego, po tym jak przedmioty te zostały
wywiezione z kraju ich pochodzenia.
3. Standardy postępowania
3.1. Nie prowadzimy nieuprawnionej
współpracy gospodarczej z krajami ani
stronami objętymi sankcjami: Spółka
nie może prowadzić nieautoryzowanej
działalności: (i) w jakimkolwiek kraju
objętym embargiem lub sankcjami,
z jakimkolwiek krajem objętym embargiem

lub sankcjami ani dla jakiegokolwiek kraju
objętego embargiem lub sankcjami; lub
(ii) z jakąkolwiek osobą lub podmiotem
znajdującymi się w dowolnym wykazie
stron objętych embargiem lub sankcjami
obowiązującym w krajach Unii Europejskiej,
ONZ i Stanach Zjednoczonych ani na
rzecz takiej osoby lub takiego podmiotu.
Zakaz ten obejmuje w szczególności
działalność w zakresie dokonywania wysyłek,
magazynowania towarów, świadczenia lub
otrzymywania usług. Jeśli istnieje podstawa
prawna do prowadzenia takiej działalności,
obejmująca niemożność zastosowania
przywołanych ograniczeń, upoważnienia
rządu, przed rozpoczęciem tego typu
działalności konieczne jest uzyskanie
pisemnej porady od globalnego zespołu ds.
zgodności z przepisami prawa handlowego.
3.2. Nie bierzemy udziału w bojkotach
handlowych: Spółka nie bierze udziału
w bojkotach handlowych, które nie są
usankcjonowane przez rząd Stanów
Zjednoczonych, obejmujących umowy
mające na celu dyskryminację pewnych
krajów (na przykład Izraela) lub
odmowę współpracy z nimi w zakresie
działalności gospodarczej. Wszelkie
wnioski o uczestnictwo w bojkocie muszą
być zgłaszane zespołowi ds. zgodności
z przepisami prawa handlowego i muszą
zostać odrzucone. Wszystkie wnioski
o podjęcie akcji bojkotującej zgłaszane
będą przez Dyrektora ds. Zgodności
(lub wyznaczoną przez niego osobę)
rządowi Stanów Zjednoczonych zgodnie
z wymogiem nakładanym przez prawo
Stanów Zjednoczonych.
3.3. Prawidłowo obsługujemy przesyłki
i inne transakcje: Przed dokonaniem
międzynarodowej lub krajowej wysyłki
lub innej transakcji związanej z łańcuchem
dostaw lub innymi usługami logistycznymi
(każda z nich zwana „Transakcją”), Spółka
potwierdzi, że Transakcja jest zgodna
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z obowiązującymi zasadami kontroli
handlu, w tym: (i) Transakcja jest zgodna
z obowiązującymi Embargo i Sankcjami;
(ii) wszystkie strony Transakcji zostały
sprawdzone pod kątem wykazów stron
objętych sankcjami; (iii) tam, gdzie ma
to zastosowanie, określono klasyfikację
eksportową; (iv) określono odpowiednie
zezwolenie(a) rządowe; oraz (v) wszystkie
wymagane dokumenty eksportowe/
importowe są kompletne. Aby uzyskać
więcej wskazówek, prosimy zapoznać się
z procedurami zgodności z przepisami
prawa handlowego obowiązującymi w GXO,
które udostępniono na stronie SharePoint
pod tytułem „Zgodność z prawem
handlowym i zasoby dotyczące staranności
ze strony osób trzecich”, lub skontaktować
się z globalnym zespołem ds. zgodności
z przepisami prawa handlowego pod
adresem Tradecompliance@gxo.com.
3.4. Prowadzimy działalność eksportową
w ramach obowiązującego prawa: Spółka
będzie przestrzegać wszystkich warunków
oraz postanowień zawartych we wszelkich
obowiązujących licencjach
i pozwoleniach, w tym obowiązku
kierowania przesyłek wyłącznie do i przez
pośredników określonych
w tych licencjach i zezwoleniach oraz
we wskazane w nich miejsca. Spółka
nie będzie kierować ani przekazywać
towarów w jakikolwiek sposób niezgodny
z tymi licencjami lub pozwoleniami. Jeśli
nie zostanie to autoryzowane przez
rząd Stanów Zjednoczonych, Spółka nie
będzie kierować kontrolowanych towarów
militarnych przez kraje objęte embargiem
na dostawy uzbrojenia.
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3.5. Prowadzimy działalność importową
w ramach obowiązującego prawa: Podczas
wwozu artykułu na teren dowolnego kraju
Spółka będzie przestrzegać wszystkich
importowych i celnych wymogów w tym
zakresie oraz przekaże pełne i dokładne
informacje dotyczące tego artykułu (takie jak:
opis artykułu, jego wartość i pochodzenie
oraz wszelkie inne informacje wymagane
na mocy obowiązujących przepisów
ustawowych i wykonawczych) właściwym
organom państwowym.
4. Audyty
Spółka będzie prowadzić okresowe
kontrole i/lub wykonywać procedury
samooceny własnego programu
Globalnej Zgodności z Przepisami
Prawa Handlowego, badać potencjalne
naruszenia środków kontroli handlu
międzynarodowego oraz określać
i wdrażać działania naprawcze w zakresie
niezbędnym do łagodzenia szkód
i zmniejszenia ryzyka naruszenia prawa.
5. Raportowanie
Wszystkie osoby podlegające
niniejszej Polityce muszą niezwłocznie
powiadamiać o wszelkich wykroczenia
lub potencjalnych naruszeniach tejże
Polityki i/lub obowiązujących przepisów
w zakresie handlu międzynarodowego.
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.
Zgłoszenia można przesyłać bezpośrednio
do Globalnego zespołu ds. zgodności
z przepisami prawa handlowego na adres
Tradecompliance@gxo.com lub do Biura

ds. Zgodności i Etyki 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 i wskazówki dotyczące niniejszej
Polityki, a także obowiązujących w Stanach
Zjednoczonych i UE oraz ustanowionych
przez inne organy regulacyjne i inne
państwa kontroli eksportu można uzyskać
od globalnego zespołu ds. zgodności
z przepisami prawa handlowego pod
adresem Tradecompliance@gxo.com.
W przypadku uznania, że niniejsza Polityka
pozostaje w sprzeczności z lokalnymi
wymogami prawnymi, należy skontaktować
się z globalnym zespołem ds. zgodności
z przepisami prawa handlowego pod
adresem Tradecompliance@gxo.com.
6. Odstępstwa od polityki
Wszelkie wyjątki lub odstępstwa od niniejszej
Polityki muszą być zatwierdzone na piśmie
przez Dyrektora ds. Zgodności Spółki.
7. 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 umowy o zatrudnienie.

