
Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 
 

Jesteśmy przedsiębiorstwem zaangażowanym w utrzymanie zrównoważonego biznesu. 
Cenimy długoterminową współpracę, pozytywne relacje i wzajemny rozwój, działając 
również na rzecz odpowiedzialności społecznej w obszarach poszanowania praw człowieka, 
ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Zrównoważony rozwój 
zaczyna się od ustalenia wartości naszej firmy i został opisany w naszych głównych 
zasadach i podejściu do prowadzenia działalności. 

Zasady współpracy, którymi kierujemy się w naszych działaniach opisane zostały  
w niniejszym Kodeksie postępowania dla Partnerów biznesowych. 

Poprzez „Partnerów” rozumiemy wszystkie firmy zewnętrzne, które dostarczają  
nam swoich usług i/lub towarów. „My” oznacza wszystkie firmy z GRUPY GOPET: GOPET 
TRANS EOOD, GOPET ROMANIA SRL, GOPET POLAND SP.ZO.O., GOPET TRANS HELLAS 
EPE, GOPET TRANS IBERICA SL, GOPET GLOBAL LOJISTIK TIC. A.S 

 

1. Poszanowanie praw człowieka 
 

Od naszych Partnerów oczekujemy wspierania i poszanowania powszechnie przyjętych 
praw człowieka. Jako wymagane minimum oznacza to traktowanie pracowników  
z godnością i szacunkiem oraz sprzeciwianie się i niedopuszczanie do występowania 
jakichkolwiek naruszeń praw człowieka. Nasi Partnerzy nie powinni dopuszczać się żadnych 
form dyskryminacji, nakazywania wykonywania jakiejkolwiek pracy przymusowej  
oraz wykonywania pracy przez dzieci. 

 

 

2. Środowisko pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo 
 

Oczekujemy, że nasi Partnerzy zapewnią zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, zgodne  
z powszechnie obowiązującymi przepisami. Nasi Partnerzy powinni zapewnić swoim 
pracownikom informacje, wyposażenie ochronne i dostęp do wszelkich szkoleń,  
aby ci mogli w bezpieczny sposób wykonywać swoją pracę. Oczekujemy, że nasi Partnerzy 
będą wspierać dobro swoich pracowników w swoich organizacjach.  

Nasi Partnerzy muszą wykonywać swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i regulacjami w tych krajach, w których prowadzą działalność, w szczególności,  
ale nie wyłącznie, z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego, transportu  
i logistyki, lokalnych przepisów handlowych, przepisów bezpieczeństwa i ochrony  
oraz przepisów celnych. Od naszych Partnerów oczekuje się, że będą sprzeciwiać  
się wszelkim formom nielegalnych działań, takich jak przemyt towarów i/lub ludzi  
oraz, że będą podejmować odpowiednie ku temu środki zapobiegawcze. 

 

3. Ochrona środowiska naturalnego 
 

Nasi Partnerzy muszą przestrzegać obowiązujących norm ochrony środowiska i zobowiązać 
się do zrównoważonego zarządzania swoimi zasobami. Liczymy, że nasi Partnerzy  



będą wspierać nasze wysiłki zmierzające do poprawy efektywności energetycznej,  
jak i do obniżenia emisji dwutlenku węgla w wyniku wspólnej działalności biznesowej. 

 

4. Etyka biznesowa i przeciwdziałanie korupcji 
 
Oczekujemy, aby nasi Partnerzy postępowali uczciwie, odpowiedzialnie, z szacunkiem  
i aby zachowywali zasady fair play we wszystkich swoich postępowaniach. Wyznajemy 
zasadę zerowej tolerancji dla korupcji i oczekujemy od naszych Partnerów Biznesowych 
działania zgodnie z tym założeniem. Nasi Partnerzy muszą powstrzymywać się i odrzucać 
wszelkie formy przekupstwa, korupcji lub prania brudnych pieniędzy. Nasi Partnerzy 
powinni unikać konfliktu interesów, który może prowadzić do ryzyka zaangażowania  
w korupcję.  

W związku ze swoją działalnością, nasi Partnerzy mogą przyjmować i/lub wręczać 
zaproszenia, upominki biznesowe, przedmioty materialne jedynie wówczas,  
gdy są one stosowne oraz mieszczą się w zakresie i ramach powszechnie przyjętych 
praktyk biznesowych.  

Nasi Partnerzy biznesowi proszeni są o niewręczanie pracownikom GOPET: 

- gotówki; 

- pożyczek bezpośrednich lub pośrednich, gwarancji w jakiejkolwiek formie na aktywa 
trwałe lub wartości niematerialne i/lub prawne; 

Nieoferowanie pracownikom GOPET: 

- przysług osobistych; 

- korzystania z bezpłatnej bazy noclegowej lub innego rodzaju darmowego 
zakwaterowania; 

- udziałów w dowolnej spółce lub grupie firm, których właścicielem jest Partner biznesowy; 

- podarunków lub korzyści wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem artykułów promocyjnych,  
które nie mają lub mają ograniczoną wartość handlową (takich jak przedmioty materialne 
i/lub produkty spożywcze o maksymalnej wartości 100 euro), obiadów lub kolacji 
biznesowych o wartości nieprzekraczającej powszechnie przyjętej praktyki biznesowej. 

Wymieniona powyżej lista korzyści opisuje najpowszechniejsze formy korupcji i nie należy 
jej traktować jako zamkniętą i wyczerpaną. Zastrzegamy sobie prawo do interpretowania 
w tym kontekście wszelkich innych, niewymienionych tutaj form korupcji. 

Oczekujemy, że nasi Partnerzy będą informować nas o wszelkich próbach lub prośbach 
naszych pracowników w uzyskaniu korzyści osobistych, jak i tych, które są sprzeczne  
z powszechnie przyjętymi standardami etycznymi. 

Nieprzestrzeganie którejkolwiek z powyżej opisanych zasad jest uważane za celowe 
naruszenie niniejszego Kodeksu postępowania i daje nam prawo do zaprzestania dalszej 
współpracy z danym Kontrahentem. 

 

 

 



5. Klauzula poufności 
 

Oczekujemy, że nasi Partnerzy wszystkie informacje zawarte w pisemnych umowach 
biznesowych oraz wszelkie dodatkowe informacje przekazywane ustnie lub pisemnie 
wymieniane podczas trwania współpracy będą traktować jako poufne, za wyjątkiem tych, 
które można uzyskać samodzielnie za pomocą powszechnie dostępnych źródeł publicznych. 
Oczekuje się, że poufność będzie zachowana przez co najmniej rok po zakończeniu 
współpracy. 

Oczekujemy, że nasi Partnerzy będą kontrolować i chronić przekazywane informacje  
i wykorzystywać je wyłącznie w odpowiednim zakresie i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 

5. Otwarta komunikacja 
 

Wyznajemy zasadę „otwartych drzwi” i zachęcamy do zostawiania komentarzy lub pytań 
dotyczących niniejszego Kodeksu postępowania dla Partnerów Biznesowych. Zachęcamy 
do zgłaszania niewłaściwego postępowania lub naruszenia niniejszego Kodeksu. Uwagi 
prosimy wysyłać na adres mailowy: ethics@gopettrans.com. Wszystkie otrzymane 
wiadomości będziemy starać się traktować w formie poufnej. 

 

mailto:ethics@gopettrans.com

