
 

 

POLITYKA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI STRON 
TRZECICH  

 

 
 

 
Co to jest polityka należytej staranności stron trzecich? 
 
Polityka należytej staranności stron trzecich określa wymagania i procesy, których należy 
przestrzegać, aby firma GXO mogła współpracować z partnerami biznesowymi będącymi stronami 
trzecimi. Polityka określa nasze zobowiązania do nawiązywania długoterminowej współpracy, która 
opiera się na solidnych podstawach i chroni firmę przed niepotrzebnym ryzykiem, szczególnie w 
zakresie łapownictwa, korupcji, sankcji, ograniczeń handlowych, prania pieniędzy i praw człowieka.   
 
Dlaczego potrzebujemy niniejszej Polityki? 
 
Firma GXO jest zobowiązana do przestrzegania naszych wartości i działania w zgodzie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, dlatego zamierzamy współpracować wyłącznie 
ze stronami trzecimi, które podzielają to zobowiązanie.   Ponadto, zgodnie z przepisami wielu 
jurysdykcji, w których prowadzimy działalność, jesteśmy zobowiązani do posiadania solidnego 
programu należytej staranności stron trzecich, w tym między innymi amerykańskiej ustawy o 
zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) i amerykańskich wytycznych dotyczących 
wydawania wyroków, brytyjskiej ustawy antykorupcyjnej oraz francuskich przepisów Sapin II i 
przepisów dotyczących obowiązku zachowania czujności.   
 
Kogo dotyczy niniejsza Polityka? 
 
Firma GXO: Wszyscy pracownicy GXO muszą zapewnić, że strony trzecie, z którymi 
współpracujemy, przestrzegają naszego Kodeksu etyki biznesu i niniejszej Polityki należytej 
staranności stron trzecich.  Jednakże pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie dostawców i 
klientów i/lub za bieżące relacje ze stroną trzecią muszą zapewnić, że procedury należytej staranności 
wymagane przez niniejszą politykę zostały zakończone.  
 
 
Partnerzy biznesowi:  W Polityce przyjęto podejście do partnerów biznesowych oparte na analizie 
ryzyka.  Wszystkie strony trzecie muszą zostać poddane standardowemu poziomowi oceny należytej 
staranności, który obejmuje Weryfikację Stron Wykluczonych, podczas gdy strony trzecie, które 
działają w jurysdykcjach lub branżach o podwyższonym ryzyku (zwane „Stronami Objętymi 
Weryfikacją”) będą podlegać poszerzonej ocenie należytej staranności.  
 
 
Co musisz zrobić? 
 
Kluczową zasadą niniejszej Polityki jest „poznanie swojego partnera”.  Oznacza to podjęcie 
odpowiednich kroków w celu udokumentowania kluczowych informacji o istniejących lub 
potencjalnych partnerach biznesowych GXO oraz przeprowadzenie określonych procedur 
kontrolnych.  Proces ten należy zakończyć w przypadku wszystkich nowych Stron Trzecich, 



 

zanim rozpoczną one współpracę z GXO.  Proces ten należy powtarzać co trzy lata w przypadku 
Stron Objętych Weryfikacją i co pięć lat w przypadku pozostałych Stron Trzecich. 
 
W przypadku wszystkich Stron Trzecich dana jednostka organizacyjna musi przeprowadzić co 
najmniej standardową ocenę należytej staranności.  Jeśli Strona Trzecia zostanie uznana za 
Stronę Objętą Weryfikacją, należy również przeprowadzić poszerzoną ocenę należytej 
staranności. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Przestrzeganie niniejszej Polityki 
 
Zespoły ds. etyki i zgodności z przepisami oraz zespoły ds. audytu wewnętrznego będą monitorować 
przestrzeganie niniejszej Polityki.  Nieprzestrzeganie niniejszej Polityki może mieć poważne 
konsekwencje prawne, wizerunkowe, finansowe i operacyjne dla firmy oraz może skutkować 
postępowaniem dyscyplinarnym wobec pracowników, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.   
 
GXO promuje kulturę otwartości i przejrzystości, w której każdy może zadawać pytania lub zgłaszać 
wątpliwości bez obawy przed odwetem.  Pracownicy, którzy mają pytania lub wątpliwości dotyczące 
zgodności z niniejszą Polityką, powinni skontaktować się z zespołem ds. etyki i zgodności z 
przepisami pod adresem etyka@gxo.com lub za pośrednictwem jednej z naszych wewnętrznych opcji 
raportowania dostępnych pod adresem https://ethics.gxo.com.  
 
 
  

mailto:ethics@gxo.com
https://ethics.gxo.com./


 

 

Poszerzona ocena należytej staranności i „Strony Objęte Weryfikacją”  
 

Strony Objęte Weryfikacją 
 
Pośrednicy celni 
 

 
Dowolna firma lub osoba fizyczna, z którą GXO utrzymuje relację 
biznesową, świadcząca usługi pośrednictwa celnego w imieniu 
firmy GXO lub jej klientów. 
 

Agenci spedycyjni 
 

Dowolna firma lub osoba fizyczna powołana przez GXO do 
świadczenia usług spedycyjnych w imieniu firmy GXO lub jej 
klientów. 
 

Agenci handlowi 
 

Dowolna firma lub osoba fizyczna powołana przez GXO jako 
niezależny wykonawca do świadczenia usług sprzedaży i 
wsparcia marketingu na rzecz GXO. 
 

Podwykonawcy usług 
transportowych 
 

Dowolna firma/osoba fizyczna zatrudniona przez GXO do 
świadczenia usług transportowych.  
 

Agencje pracy tymczasowej  
 

Dowolna firma/osoba fizyczna zatrudniona przez GXO w celu 
zapewnienia zasobów pracy tymczasowej.  
 

Wynajmujący 
nieruchomości/deweloperzy 

W przypadku gdy wynajmujący nieruchomości/deweloperzy 
zostali wyznaczeni przez klienta. 
 

Konsultanci rządowi  
 

Świadczący usługi regulacyjne, lobbystyczne lub rzecznictwa, 
którzy będą komunikować się z urzędnikami państwowymi w celu 
uzyskania licencji, korzyści regulacyjnych lub innej zgody, lub 
korzyści od rządu dla firmy GXO, lub jej klientów. 
 

Partnerzy joint venture 
 

Dowolna firma lub osoba fizyczna, z którą GXO wchodzi we 
wspólne przedsięwzięcie lub podobne porozumienie prawne w 
celu prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa. 
 

Klienci/dostawcy Znajdujący się w regionach geograficznych o Indeksie Percepcji 
Korupcji (CPI) wynoszącym 50 lub mniej, który można znaleźć 
tutaj CPI chart.xlsx (sharepoint.com) 
 

Partnerzy strefy wolnego 
handlu lub składu celnego 

Dowolny klient, dla którego zapewnimy lub będziemy obsługiwać 
strefę wolnego handlu lub skład celny. 

Firmy cateringowe, 
sprzątające lub budowlane 

Dowolna firma lub osoba fizyczna świadcząca usługi na rzecz 
GXO w tych branżach. 

 
Po zidentyfikowaniu Strony Objętej Weryfikacją należy rozpocząć poszerzoną ocenę należytej 
staranności. Ocena ta jest przeprowadzana za pomocą systemu 319, do którego dostęp można 
uzyskać TUTAJ.  System 319 wygeneruje kwestionariusz, który będzie musiała wypełnić Strona 
Trzecia, po czym Strona Trzecia zostanie zatwierdzona, odrzucona lub poproszona o dodatkowe 
informacje. Etapy standardowej i poszerzonej oceny należytej staranności przedstawiono w 
załączniku 3. 
 
Strony Trzecie zarejestrowane w systemie 319 podlegają stałemu monitoringowi, który wychwytuje 
wszelkie niekorzystne zmiany w ich rejestrze i powiadamia zespół ds. etyki i zgodności z przepisami.  
Jeśli firma GXO otrzyma niekorzystne informacje związane ze Stroną Trzecią, należy je przekazać 
do zespołu ds. etyki i zgodności z przepisami.  Zespół ds. etyki i zgodności z przepisami przeprowadzi 
niezbędne kontrole, aby upewnić się, że GXO chce kontynuować współpracę biznesową.  W obu 
przypadkach może to wymagać ponownego rozważenia pierwotnej oceny ryzyka Strony Trzeciej i w 
razie potrzeby przeprowadzenia dodatkowych procedur należytej staranności. 

https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

Załącznik 1:  Wymogi należytej staranności 
 
  

 RYZYKO 

 
Wszystkie strony 

trzecie   Strony objęte poziomem 1   Strony objęte poziomem 2 

           

     Agenci handlowi   Agenci handlowi 

     
Podwykonawcy usług 

transportowych   
Podwykonawcy usług 

transportowych 

     
Agencje pracy 
tymczasowej   

Agencje pracy 
tymczasowej 

 

Wszystkie strony 
trzecie   Pośrednicy celni   Pośrednicy celni 

     Agenci rządowi   Agenci rządowi 

     Konsultanci rządowi   Konsultanci rządowi 

     
Wynajmujący 

nieruchomości   
Wynajmujący 

nieruchomości 

     
Partnerzy strefy wolnego 
handlu i składów celnych   

Partnerzy strefy wolnego 
handlu i składów celnych 

     
Firmy cateringowe, 

sprzątające i budowlane   
Firmy cateringowe, 

sprzątające i budowlane 

     Partnerzy joint venture   Partnerzy joint venture 

     Agenci spedycyjni   Agenci spedycyjni 

Standardowe 
procedury należytej 

staranności 
Tak   Tak   Tak 

Czy wymagana jest 
poszerzona ocena 

należytej 
staranności? 

Nie   Tak   
Tak oraz dodatkowa 

analiza dochodzeniowa 

Kto może to 
zatwierdzić? 

Jednostka 
organizacyjna GXO 

  
Jednostka organizacyjna i 

zespół ds. zgodności z 
przepisami GXO 

  

Poziom wykonawczy — 
jednostka organizacyjna i 

zespół ds. zgodności z 
przepisami, zarząd GXO (w 

zależności od potrzeb) 

Częstotliwość 
kontroli należytej 

staranności 
5 lat   3 lata   3 lata 

Przechowywanie 
dokumentacji 

5 lat od zakończenia 
współpracy 
biznesowej   

5 lat od zakończenia 
współpracy biznesowej 

  

5 lat od zakończenia 
współpracy biznesowej 

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: ethics@gxo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK II  
 

Proces związany z Polityką należytej staranności stron trzecich  
 
 

 
 
  



 

 
Załącznik III — Instrukcje dotyczące standardowej i poszerzonej oceny należytej staranności 319 

 
 
Aby rozpocząć proces, kliknij TUTAJ. 
 
 
Wybierz swój język 
 

 
 
Kliknij przycisk „Pracownik GXO”  
 

 
 
 
 
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz zarejestrować się, klikając link „Zarejestruj się”. 

 
 
 

https://319gxo.com/


 

Wypełnij pola informacyjne na ekranie.  Kliknij przycisk „Prześlij” 

 
 
 
 
Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem aktywacji profilu 319.  Wiadomość będzie wyglądała na 
pochodzącą z Działu ds. Etyki GXO. Aby aktywować konto, należy kliknąć link. 
 

 
 
Jeśli jesteś już zarejestrowany(-a) w systemie 319 lub zakończyłeś(-aś) rejestrację, kliknij przycisk „Logowanie 
jednokrotne”.  
 



 

 
 

 
Proces związany ze standardową oceną należytej staranności z wykorzystaniem systemu 
319 
 
Jeśli strona trzecia nie została wymieniona na liście Osób Objętych Weryfikacją, kliknij „Weryfikację Stron 
Wykluczonych”.  Pamiętaj, że Weryfikacja Stron Wykluczonych jest tylko jednym z elementów procesu 
związanego ze standardową oceną należytej staranności.  W ramach procedur zakładania nowej firmy nadal 
konieczne jest gromadzenie i weryfikowanie dokumentów rejestracyjnych, ubezpieczeniowych i innych 
dokumentów firmy. 
 

 
 
 
Wybierz typ strony trzeciej, klikając odpowiedni wybór. 
 



 

 
 
Wypełnij wszystkie wymienione pola, podając nazwę prawną weryfikowanej strony trzeciej, kraj, w którym 
znajduje się strona trzecia, oraz wybierając odpowiedni typ strony trzeciej.  Jeśli posiadasz odpowiednie 
informacje, wypełnij pola dotyczące miasta, kraju i kodu pocztowego.  Kliknij przycisk „Prześlij”. 
 
Przykładowo w polu Nazwa firmy: 
 

• Wpisz AMC Cold Transport S.R.L 
o Nie wpisuj AMC 
o Nie wpisuj AMC Transport 
o Nie wpisuj AMCCT 

 
 

 
 
 
Jeśli nazwa strony trzeciej jest podobna do nazwy strony, która została już zweryfikowana, system rozpozna ją 
i poprosi o potwierdzenie, czy jest to duplikat, czy nowa strona trzecia.  Jeśli jest to duplikat, nie kontynuuj 
weryfikacji i kliknij przycisk „Anuluj”.  Jeśli jest to nowa strona trzecia, kliknij przycisk „Kontynuuj weryfikację”.  
 



 

  
 
System 319 sprawdzi różne listy sankcji i poda jeden z dwóch wyników.  Zielony haczyk oznacza, że możesz 
kontynuować współpracę z daną stroną trzecią.  Czerwony znak „X” oznacza, że zespół ds. etyki i zgodności z 
przepisami przeprowadzi dalsze czynności. 
 

 

 
 



 

Proces związany z poszerzoną oceną należytej staranności 

 
Ta część zawiera szczegółowe informacje na temat procesu związanego z poszerzoną oceną należytej 
staranności, który należy stosować w przypadku wszystkich Stron Objętych Weryfikacją. 
 
 
Kliknij przycisk „Należyta staranność stron trzecich” 
 

 
 
Kliknij przycisk „Oceń nową stronę trzecią” 
 

 
 
 
UWAGA:  Wszystkie pola i pytania w BJS należy wypełnić zgodnie z najlepszą wiedzą.  Każde pole i pytanie 
oznaczone gwiazdką (*) należy wypełnić, zanim system przyjmie zgłoszenie.  Pytania, na które odpowiesz w 
BJS, określają poziom ryzyka związanego ze stroną trzecią. 
 
Wprowadź nazwę strony trzeciej, lokalizację, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz adres e-mail, na który 
zostanie drogą cyfrową wysłany kwestionariusz.  Nazwa firmy strony trzeciej musi być nazwą prawną.    Jako 
lokalizację należy podać kraj, w którym strona trzecia będzie dostarczać towary i świadczyć usługi na rzecz 
GXO.  Kliknij przycisk „Prześlij” 
Jako przykład: 
 

• Wpisz AMC Cold Transport S.R.L 
o Nie wpisuj AMC 
o Nie wpisuj AMC Transport 
o Nie wpisuj AMCCT 

 



 

 
 
 
Wprowadź adres, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu i informacje o stronie internetowej firmy.  
Dodatkowo wpisz dane kontaktowe osoby wyznaczonej przez Stronę Trzecią, która powinna wypełnić 
kwestionariusz dotyczący praktyk zgodności z przepisami. 
 

 
 
 
W tej części należy dokonać odpowiednich wyborów.  Jeśli nie wiesz, czy strona trzecia jest spółką notowaną 
na giełdzie, czy jej spółką zależną, zapytaj o to osobę kontaktową w tej spółce.  Zaznacz wszystkie kraje, w 
których strona trzecia będzie oferować towary i usługi dla GXO.  Możesz przesłać wszelkie dokumenty, które 
zostały Ci dostarczone, takie jak Kodeks postępowania dostawcy, dokumentny rejestracyjne firmy lub inne 
istotne dokumenty. 



 

 
 

 
 
Sekcja Informacje o sponsorze biznesowym zostanie wypełniona automatycznie.  Wprowadź informacje o 
swoim menedżerze.  



 

 
 
Po wypełnieniu wszystkich pytań i pól kliknij przycisk „Prześlij”.   

 
 
Po złożeniu oświadczenia z uzasadnieniem biznesowym Dział etyki i zgodności z przepisami dokona weryfikacji 
informacji.  Jeśli nie ma żadnych pytań ani wątpliwości, do strony trzeciej zostanie przesłany w formie cyfrowej 
kwestionariusz dotyczący należytej staranności, który należy wypełnić.   
 
W zależności od wyników kwestionariusza dotyczącego należytej staranności Dział etyki i zgodności z 
przepisami może wyznaczyć stronę trzecią do objęcia jej poszerzoną oceną należytej staranności na poziomie 
2. 
 
Na podstawie wyników poszerzonej oceny należytej staranności strona trzecia zostanie zatwierdzona lub 
odrzucona, z zastrzeżeniem dalszej weryfikacji przez zespół ds. etyki i zgodności z przepisami.  Wyniki 
poszerzonej oceny należytej staranności na poziomie drugim muszą zatwierdzić jednostka organizacyjna GXO, 
zespół ds. etyki i zgodności z przepisami oraz odpowiedni kierownik (np. prezes regionalny).  W zależności od 
poziomu zidentyfikowanego ryzyka może być wymagane zatwierdzenie relacji ze Stroną Trzecią przez Zarząd 
GXO. 
 
Wszelkie pytania dotyczące procesu należytej staranności Stron Trzecich należy kierować do Działu etyki i 
zgodności z przepisami na adres etyka@GXO.com .   
 

mailto:ETHICS@GXO.com

