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1.1 List Dyrektora Generalnego

Przed Państwem kodeks postępowania w biznesie CEVA ("Kodeks"). Jest to podstawowy dokument stanowiący 

kulturę CEVA, nakreślający zasady etyki i wartości, zgodnie z którymi prowadzimy naszą działaność.

Nasze podejście do przestrzegania przepisów jest jednoznaczne. Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie 

norm zgodności i etycznego zachowania w ramach CEVA  oraz w związku z działalnością CEVA - dlatego też od 

całego naszego personelu i podmiotów trzecich świadczących usługi na naszą rzecz lub w naszym imieniu 

wymagamy zapoznania się i przestrzegania Kodeksu. Jedynie dzięki postępowaniu zgodnie ze standardami 

określonymi w Kodeksie, CEVA może zająć należne jej miejsce w społeczności międzynarodowej, przyciągnąć 

największe talenty, spełnić oczekiwania naszych klientów i w efekcie osiągnąć sukces. 

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy przeciwni wszelkim formom korupcji jak również  stosujemy zasadę "zero 

tolerancji" wobec wszelkich naruszeń zasad. Nasza polityka uwzględnia wszelkie obowiązujące przepisy 

antykorupcyjne z obowiązkowym wymogiem francuskiego prawa antykorupcyjnego Sapin II, ponieważ CEVA jest 

kontrolowana przez grupę francuską, a także amerykańską ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych i 

brytyjską ustawę o łapownictwie.

Oczekujemy pełnej zgodności z naszym Kodeksem Postępowania w Biznesie.

Nasze środowisko biznesowe oraz obowiązujące prawo nieustannie się zmieniają. Istotne znaczenie ma 

regularna weryfikacja zagadnień omówionych w naszym Kodeksie, jak również odwołanie się do jego 

postanowień w przypadku powstania potrzeby uzyskania wskazówek w zakresie właściwego postępowania. 

Wytyczne podane w Kodeksie dotyczą każdego stanowiska i roli pełnionej w CEVA oraz każdej osoby, z którą 

współpracujemy. 

Dziękujemy za przyjęcie osobistej odpowiedzialności za wartości, które reprezentujemy. Przestrzegając 

przepisów niniejszego Kodeksu pomagacie CEVA zdobyć zaufanie i szacunek, co jest istotne dla realizacji naszej 

misji i wizji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści Kodeksu proszę o kontakt z naszym Działem 

ds. Zgodności i Etyki (CEVA.Compliance@cevalogistics.com).

1
.0

 W
P

R
O

W
A

D
Z

E
N

IE

Mathieu Friedberg

CEO

mailto:CEVA.Compliance@cevalogistics.com


5

1.2 Jakie wartości reprezentuje CEVA

Pasja do logistyki oraz duch przedsiębiorczości przenikają wszystkie nasze działania, napędzają doskonałość

procesu oraz wspierają naszą ambicję bycia postrzeganym jako najwyższej klasy profesjonalista w dziedzinie

logistyki. Uczciwość i szacunek to podstawowe zasady przenikające wszystkie nasze relacje biznesowe.

Nieustannie jesteśmy nastawieni na zapewnianie jak najlepszych wyników dla naszych klientów i inwestorów.

Tworzymy wartość dla naszych klientów poprzez stałe świadczenie usług na najwyższym

poziomie

CEVA ma jasno określoną wizję swojej działalności: być najwyższej klasy profesjonalnym dostawcą usług logistycznych.

Nasza wizja.

W celu utrzymania CEVA na stałym kursie zmierzającym do osiągnięcia powyższej wizji tworzymy silne i zintegrowane przedsiębiorstwo, którego

serce stanowią ludzie. Dlatego też opracowaliśmy serię wartości, które pomagają nam działać w sposób, dzięki któremu przez cały czas

pozostaniemy na drodze nastawionej na osiągnięcie naszej wizji stania się najwyższej klasy profesjonalnym dostawcą usług logistycznych.

Nasze wartości.

• Do naszych klientów podchodzimy z pasją

• Cenimy ludzi

• Jesteśmy pełni energii i chęci 

• Jesteśmy nastawieni na osiąganie wyników 

• Odnosimy sukcesy

• Jesteśmy elastyczni i reaktywni

• Promujemy i cenimy różnorodność

• Jesteśmy mistrzami łańcucha dostaw

• Uczciwość i szacunek to nasz sposób na życie

1
.0

 W
P

R
O

W
A

D
Z

E
N

IE



6

2.0 NASI PRACOWNICY I KULTURA
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2.1 Godność i prawa człowieka

CEVA zobowiązuje się do przestrzegania i cenienia praw człowieka na skalę globalną. Etyczne

działanie i szacunek okazywany w stosunku do pracowników, klientów i zainteresowanych

stron to najważniejsze podstawowe wartości, do osiągnięcia i utrzymania których CEVA

nieustannie dąży.

Program zgodności CEVA z prawami człowieka, ujednolicony z obowiązującymi wymaganiami

rządowymi i globalnymi inicjatywami w zakresie praw człowieka, stanowi solidne ramy dla

wdrażania przez CEVA środków zapobiegających pracy przymusowej, handlowi ludźmi i innym

naruszeniom praw człowieka

w globalnym łańcuchu dostaw. Polityka handlu ludźmi CEVA odnosi się do zagadnień

związanych z tym istotnym tematem.
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2.2 Równouprawnienie, różnorodność i integracja

CEVA jest zobowiązana do przestrzegania uczciwych praktyk w zakresie rekrutacji

i zatrudnia oraz zapewnienia, że wszyscy pracownicy mają możliwość rozwijania w pełni

swojego potencjału. Dążymy do utrzymania środowiska pracy opartego

na zasługach i integracji.

Jeżeli podejrzewasz, że dochodzi do dyskryminacji, proszę skorzystać z naszej procedury

zgłaszania za pośrednictwem infolinii, skontaktować się z Działem Kadr lub zadzwonić na

naszą infolinię ds. zgodności, co umożliwi nam zbadanie tego przypadku.

× NIE MOŻESZ uczestniczyć w żadnej z 

form niewolnictwa, handlu ludźmi, pracy 

przymusowej oraz pracy dzieci, 

w rozumieniu obowiązujących przepisów 

prawa. 

 MUSISZ przestrzegać wymagań 

prawnych dotyczących minimalnego 

wieku zatrudnianych pracowników w 

krajach, 

w których pracujemy, jak również 

przestrzegać prawa regulującego kwestie

godzin pracy, wynagrodzeń i świadczeń. 

× NIE MOŻESZ dyskryminować żadnego 

kandydata do pracy ani pracownika z 

żadnej prawnie chronionej grupy.

 MUSISZ podejmować decyzje o 

zatrudnieniu w oparciu o umiejętności, 

zaangażowanie, etyczne postępowanie 

oraz inne kwalifikacje do określonej pracy. 

 MUSISZ promować i cenić zróżnicowanie 

we wszystkich obszarach rekrutacji, 

zatrudnienia, szkolenia i promocji.

 MUSISZ przestrzegać obowiązującego 

prawa dotyczącego swobody zrzeszania 

się i prowadzenia negocjacji zbiorowych.

Linki do polityk:
• Polityka dotycząca handlu ludźmi

• Procedura zgłaszania za pośrednictwem

infolinii
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2.3 Wzajemny szacunek i uczciwe traktowanie

CEVA stara się zapewnić środowisko pracy umożliwiające naszym

pracownikom osiągnięcie swojego pełnego potencjału oraz motywuje

ich do kreatywności i produktywności.

Wszyscy nasi pracownicy będą traktowani z uwagą i szacunkiem.

2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Celem CEVA jest utrzymywanie zdrowego i bezpiecznego środowiska. Jesteśmy

zaangażowani w zapewnienie środowiska pracy, które jest zgodne ze wszystkimi

obowiązującymi przepisami prawa i standardami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny

pracy.

Przy prowadzeniu naszej działalności bierzemy pod uwagę także zdrowie i bezpieczeństwo

naszych klientów i społeczności, w której operujemy. Powinniśmy również zapewnić

bezpieczeństwo dla siebie, naszych pracowników oraz naszych społeczności.

× NIE MOŻESZ uczestniczyć w żadnej z 

form przemocy w miejscu pracy, 

poniżaniu lub molestowaniu, w tym 

molestowaniu seksualnym i niemoralnych

propozycjach seksualnych.

 MUSISZ prowadzić wszystkie działania w 

sposób kompleksowy, ze względu na 

zróżnicowaną naturę naszego personelu. 

Na przykład należy unikać niektórych form 

gościnności/rozrywki, jeżeli niektórzy nasi 

pracownicy nie mogą brać w niej udziału. 

 MUSISZ niezwłocznie zgłaszać swojemu 

przełożonemu lub lokalnemu Działowi  ds. 

bezpieczeństwa wszelkie incydenty lub

sytuacje mające negatywny wpływ na 

zdrowie i życie ludzkie oraz

bezpieczeństwo, w tym awarie maszyn i 

urządzeń oraz wypadki przy pracy. 

 MUSISZ zgłaszać swojemu przełożonemu 

wszystkie zaistniałe wypadki. 

 MUSISZ stosować odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej określone dla 

Twojego stanowiska.

× Na terenie CEVA NIE MOŻESZ mieć przy 

sobie, trzymać i/lub przechowywać broni 

palnej, za wyjątkiem, gdy zezwala na to 

lokalne prawo oraz zostało to odpowiednio

zatwierdzone przez Dział Ochrony CEVA 

w związku z zajmowanym stanowiskiem. 

2
.0

 N
A

S
I 

P
R

A
C

O
W

N
IC

Y
I 
K

U
L
T

U
R

A



9

2.5 Ochrona środowiska
CEVA jest zobowiązana do zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz

prowadzenia naszej działalności w sposób szanujący środowisko i

przynoszący korzyści naszym klientom, społecznościom, ludziom i planecie.

Jest to właściwe pod względem etycznym oraz inteligentne pod względem

handlowym. Powinniśmy pamiętać o skutkach, jakie nasze działania mają na

środowisko oraz stale zapewniać, aby nasze działania były w pełni zgodne

z przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, które

odnoszą się do naszej działalności.

2.6 Narkotyki i alkohol

Polityką CEVA jest utrzymywanie środowiska pracy wolnego od narkotyków i

alkoholu.

Spożywanie alkoholu i przyjmowanie narkotyków może spowodować poważne

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

W wyjątkowych przypadkach alkohol może zostać podany w biurach CEVA lub

innych budynkach wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu przez kadrę kierowniczą.

 MUSISZ niezwłocznie zgłaszać możliwe

naruszenia przepisów prawa,

rozporządzeń lub zezwoleń dotyczących

ochrony środowiska.

× NIE MOŻESZ spożywać, przyjmować,

sprzedawać, rozprowadzać lub posiadać

alkoholu, narkotyków i innych substancji

zakazanych prawem lub użytkować

substancji niedozwolonych w czasie

pracy, na terenie Spółki lub podczas

wykonywania pracy na rzecz Spółki.

 MUSISZ przestrzegać wszystkich

przepisów prawa i regulacji dotyczących

spożywania, przyjmowania lub posiadania

alkoholu, narkotyków oraz substancji

regulowanych.

× NIE MOŻESZ robić niczego, co celowo

szkodzi naszym społecznościom lub

środowisku.
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2.7 Mienie Spółki
CEVA zobowiązuje się do zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania naszego majątku. Odgrywacie w tym

ważną rolę, na przykład, poprzez przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa w swoim zakładzie,

nieudostępnianie swoich haseł CEVA, drukowanie wyłącznie wtedy, gdy jest to faktycznie niezbędne,

zapewnienie bezpieczeństwa komputerów podczas podróży, przestrzeganie naszych zasad prowadzenia

działalności CEVA, ochronę własności intelektualnej CEVA.

Musimy przestrzegać praw własności intelektualnej innych osób i firm. Na przykład, nie powinniśmy

wykorzystywać poufnej listy klientów, którą ktoś zatrudniony przez nas przyniósł ze sobą do CEVA ani też

kopiować informacji z branżowych magazynów podlegających prawom autorskim, ani też świadomie

transportować podrobionych towarów.

Aktywa CEVA to również właściwe wykorzystanie swojego czasu. Chociaż oczywiście doceniamy przerwy w

pracy oraz dopuszczamy sporadyczne telefony, emaile i inne działania prywatne, czas spędzony w CEVA

powinien być poświęcony CEVA.

Linki do polityk:
• Zasady biznesowe CEVA

× NIE MOŻESZ wykorzystywać sprzętu 

firmowego, siły roboczej, zasobów, 

pomieszczeń, ani też innych aktywów 

czy mienia CEVA do celów osobistych 

lub innych niezwiązanych z CEVA, za 

wyjątkiem, gdy zatwierdzi to nasza kadra 

kierownicza. 

 MUSISZ przestrzegać praw własności 

intelektualnej innych osób i firm.
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2.8 Informacje poufne

Musisz zachować szczególną ostrożność w przypadku informacji poufnych, z którymi masz

do czynienia.

W ramach naszej działalności biznesowej możesz poznać publicznie niedostępne informacje

dotyczące przedsiębiorstwa, działalności lub zabezpieczeń CEVA, naszych klientów lub

dostawców. CEVA ściśle zabrania obrotu papierami wartościowymi na postawie informacji

niedostępnych publicznie („informacji poufnych“). Więcej informacji podano w Polityce

handlowej CEVA.

2.9 Klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi

CEVA dąży do zachowania najwyższych standardów jakości. Dlatego też, musimy stale

pracować nad doskonaleniem procesów w celu zapewnienia jak największych korzyści

dla naszych klientów. Nasi klienci polegają na nas, a zatem dążymy do tego, aby nasi

klienci odnosili sukcesy.

Znajomość wymagań globalnych i lokalnych naszych klientów

i rynków kieruje naszą działalnością. Ukierunkowanie na klienta we wszystkich naszych

procesach, projektach i kontaktach biznesowych jest naszym priorytetem.

Linki do polityk:
• Polityka handlowa CEVA

• Polityka Due diligence

× NIE MOŻESZ prowadzić obrotu papierami 

wartościowymi na podstawie 

merytorycznych niepublicznych lub 

poufnych informacji, niezależnie od tego, 

w jaki sposób je poznałeś, jest to 

niezgodne z prawem i naszą polityką!

× NIE MOŻESZ wykorzystywać informacji 

samodzielnie, ani „podpowiadać“ 

komukolwiek, kto mógłby je wykorzystać.

 MUSISZ zachować szczególną 

ostrożność w odniesieniu do informacji, z 

którymi masz do czynienia.

× NIE MOŻESZ korzystać z usług 

dostawców zakwalifikowanych jako 

„dostawca wysokiego ryzyka" dopóki

korzystanie z ich usług nie zostaną 

zatwierdzone przez Dział ds. Zgodności i

Etyki.

 MUSISZ współpracować z innymi 

jednostkami i osobami, które spełniają 

standardy ustanowione dla naszej firmy.

Podczas wyboru partnerów biznesowych 

dążymy do współpracy z dostawcami, 

którzy prowadzą swoją działalność w 

imieniu naszej firmy przestrzegając 

wszystkich obowiązujących zasad 

określonych prawem i regulacjami oraz 

naszych wysokich standardów uczciwości, 

które zostały nakreślone w Polityce due 

diligence. 2
.0
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3.0 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
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3.1 Zapobieganie korupcji i łapówkarstwu
CEVA wyznaje, iż korupcja szkodzi społeczności oraz podważa fundamenty uczciwego handlu,

które mają kluczowe znaczenie dla naszej działalności.

CEVA zabrania wszystkich form łapówkarstwa lub korupcji oraz będzie przestrzegać przepisów

prawa antykorupcyjnego dotyczącego naszej działalności oraz ogólnych zasad, które

przestrzegamy, a przede wszystkim amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach

korupcyjnych (FCPA), brytyjskiej ustawy o zapobieganiu korupcji, inicjatywy Global Compact ONZ,

konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o zapobieganiu korupcji oraz

pozostałych obowiązujących przepisów i zasad dotyczących zwalczania korupcji. Szczegółowe

zasady dotyczące unikania korupcji i łapówkarstwa podano w Polityce Antykorupcyjnej CEVA.

Istotne znaczenie ma, abyś nie oferował, nie obiecywał, nie dawał, nie przyjmował lub nie

domagał się dowolnego rodzaju łapówek, niewłaściwych płatności, korzyści lub innych

wartościowych rzeczy do niezgodnego z prawem celu. (dotyczy to korzyści zarówno finansowych

jak i niefinansowych uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio).

CEVA zakazuje dokonywania płatności w celu ułatwienia załatwienia sprawy, za wyjątkiem

sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, bezpieczeństwa lub wolności, pod warunkiem

ich niezwłocznego zgłoszenia i właściwego udokumentowania (haracz).

Przy ocenie oraz wyborze naszych dostawców i klientów, z którymi współpracujemy, musimy

kierować się zasadami obowiązującymi w CEVA. Chcemy mieć pewność, że współpracujemy z

firmami, które podzielają te same wartości, co CEVA.

CEVA ma obowiązek prawny zapewnienia, że zostały wdrożone odpowiednie systemy i procedury

zapobiegające uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty trzecie. Więcej informacji, w tym

definicje, przykłady i wymagania dotyczące tego zobowiązania zawiera Polityka CEVA dot.

zapobieganiu uchylania się od opodatkowania.

Jeżeli jesteś urzędnikiem państwowym lub jesteś spokrewniony z urzędnikiem państwowym,

musisz o tym poinformować Dział ds. Zgodności i Etyki (Legal & Compliance).

Linki do polityk:
• Polityka antykorupcyjna

• Polityka Due diligence 

• Polityka zgłaszania relacji z lub pełnienia funkcji 

urzędnika państwowego.

• Polityka dot. zapobieganiu uchylania się od 

opodatkowania

× NIE MOŻESZ dawać, oferować lub 

akceptować niczego, co może wyglądać 

na nieodpowiednie wpływanie na decyzje 

przez nas lub inną stronę. 

× NIE MOŻESZ przekazywać żadnych  

płatności ułatwiających załatwienie

sprawy.

× NIE MOŻESZ angażować się w żadne 

formy łapówkarstwa.

 MUSISZ przestrzegać naszej Polityki

antykorupcyjnej oraz przepisów prawa 

antykorupcyjnego mających zastosowanie 

do naszej działalności.

 MUSISZ przestrzegać Polityki Due

diligence podczas przeprowadzania 

audytu podmiotów trzecich. 

 MUSISZ skontaktować się z Działem ds. 

Zgodności i Etyki, jeżeli jesteś lub byłeś 

spokrewniony z urzędnikiem 

państwowym.
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3.2 Podarunki i gościnność

CEVA dąży do nawiązania współpracy z podmiotami trzecimi w

sposób przejrzysty, wyłącznie na podstawie naszych walorów i zalet

oraz mając na względzie nasz najlepszy interes. Priorytetowe

znaczenie ma unikanie jakichkolwiek zachowań, które mogą stwarzać

już nawet pozory korupcji (w tym nieuczciwe zamiary, niejasna

obiektywność, niewłaściwa przewaga, konflikt interesów lub

preferencyjne traktowanie).

Wytyczne CEVA dotyczące podarunków i oferowania gościnności

podają szczegółowe informacje na temat progów oraz procesu

zatwierdzania podarunków i gościnności.

3.3 Zapisy finansowe
Księgi, zapisy i rozliczenia CEVA muszą być kompletne, terminowe, zgodne ze stanem

faktycznym oraz dokładnie przedstawiać nasze aktywa, pasywa i transakcje. Jest to niezbędne

dla zapewnienia uczciwości i przejrzystości, zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia

opracowywania wiarygodnych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi zasadami

rachunkowości

Linki do polityk:
• Wytyczne CEVA dot. wręczania  

podarunków i organizowania gościnności

• http://cevanet.logistics.corp/en-

GLOBAL/CEVA Business 

Rules/CDDP.pdf

• Polityki finansowe i księgowe

× NIE MOŻESZ ulegać wpływowi podarunków, 

gościnności lub korzyści dowolnej natury 

oferowanych przez potencjalnych lub obecnych 

klientów czy też dostawców.

× NIE MOŻESZ oferować lub przyjmować 

niewłaściwych podarunków i gościnności.

× NIE MOŻESZ prosić o podarunki klientów, 

dostawców lub dowolnych innych osób , które 

mają być przeznaczone dla Ciebie, Twoich 

znajomych czy też rodziny. 

 MUSISZ dążyć do nawiązania współpracy

wyłącznie na podstawie naszych walorów i 

zalet oraz mieć na uwadze nasz najlepszy 

interes. 

 MUSISZ znać polityki naszych klientów i 

dostawców dotyczące wręczania prezentów 

oraz oferowania gościnności, aby mieć 

pewność, że nie naruszasz ich wytycznych.

× NIE MOŻESZ uczestniczyć w żadnym 

fałszowaniu ksiąg i zapisów (bilansów, 

księgi głównej i sprawozdań finansowych, 

itd.) lub wprowadzać nieprawdziwych 

zapisów w dokumentach CEVA.

× NIE MOŻESZ tworzyć transakcji 

pozaksięgowych lub „drugiego zestawu 

ksiąg“, jest to ściśle zakazane.

 MUSISZ rejestrować wszystkie księgi, 

zapisy i rachunki tak, aby w sposób 

prawdziwy i dokładny odzwierciedlały 

aktywa, pasywa i transakcje CEVA.

i standardami sprawozdawczości finansowej. CEVA Business Rules,

Polityki finansowe i ksiegowe oraz inne środki nadzoru CEVA mają

na celu zapewnienie przestrzegania zasady przejrzystości i

dokładności.
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3.4 Konflikt interesów
Priorytetowe znaczenie ma, aby CEVA działała bez konfliktów, a wszystkie decyzje były podejmowane w najlepszym interesie CEVA.

Konflikty interesów mogą powstać w wielu różnych sytuacjach, a więc musimy je zidentyfikować, unikać, zgłaszać i rozpatrywać.

3.5 Kontrakty rządowe

Linki do polityk:
• Formularz deklaracji konfliktu interesów

• Polityka zapobiegania praniu pieniędzy

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów kluczowe znacznie

ma przejrzystość. W przypadku wystąpienia możliwego

konfliktu, poinformuj swojego przełożonego lub skontaktuj się z

Działem ds. Zgodności i Etyki oraz wypełnij Formularz deklaracji

konfliktu interesów, dzięki czemu będziemy mogli Ci pomóc w

podjęciu dobrej decyzji. Możemy łatwo rozpatrzyć wiele takich

sytuacji, pod warunkiem, że jesteśmy w tym zakresie otwarci i

uczciwi.

× NIE MOŻESZ uczestniczyć w żadnych działaniach, 

relacjach lub okolicznościach, w których Twoje 

własne interesy osobiste stoją w sprzeczności, a 

nawet gdy zdają się stać w sprzeczności z 

interesami CEVA. 

 MUSISZ wykonywać swoją pracę mając na uwadze 

najlepszy interes CEVA, bez zwracania uwagi na 

korzyści osobiste.

 MUSISZ niezwłocznie zidentyfikować, unikać, 

zgłaszać i rozpatrywać wszystkie możliwe przypadki 

konfliktu interesów poprzez wypełnienie Formularza 

deklaracji konfliktu interesów.
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W CEVA zobowiązujemy się do zachowania pełnej zgodności z przepisami prawa i rozporządzeniami

dotyczącymi zamówień rządowych podczas świadczenia usług w imieniu i na rzecz podmiotów państwowych

(w sposób bezpośredni jako główny wykonawca, jak również w sposób pośredni jako podwykonawca).

Podobnie, jak w przypadku innych wymagań naszego Kodeksu, w przypadku kontraktów rządowych

niezwykle istotne są uczciwość, dokładność i przejrzystość. Prowadzenie działalności, która bezpośrednio lub

pośrednio wiąże się z zamówieniami rządowymi wymaga od CEVA dokładnej znajomości właściwego prawa,

w szczególności ścisłych wymagań i przewidzianych kar (w tym odpowiedzialności karnej), które są

odmiennie uregulowane niż w przypadku kontraktów handlowych. W przypadku oferowania gościnności

urzędnikom państwowym i prywatnym firmom będącym kontrahentami agencji rządowych stosuje się liczne

ograniczenia. Więcej informacji podano w politykach CEVA dotyczących kontraktów rządowych.

× NIE MOŻESZ oferować podarunków ani 

gościnności urzędnikom państwowym

oraz klientom lub dostawcom, którzy są 

kontrahentami agencji rządowych bez 

uprzedniego pozwolenia.

 MUSISZ dokładnie znać i przestrzegać 

Polityk CEVA dotyczących kontraktów 

rządowych oraz obowiązujących 

przepisów prawa i rozporządzeń, jeżeli 

zajmujesz się zamówieniami rządowymi.
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3.6 Działalność polityczna i charytatywna
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, CEVA unika

niewłaściwej aktywności politycznej, jak również oświadczeń o

charakterze politycznym, które mogą zaszkodzić najlepszym

interesom CEVA. Co do zasady, firma nie angażuje się w sprawy

polityczne. Postanowienia CEVA Business Rules wymagają

zatwierdzenia wszelkich działań związanych z polityką przez

Zarząd Spółki.

Jesteśmy zobowiązani do wspierania społeczności, w których

pracujemy. Postanowienia CEVA Business Rules podają

informacje na temat uzyskiwania zgody na działania

charytatywne.

3.7 Zgodność z regulacjami handlowymi

Linki do polityk:
• CEVA Business Rules

• Polityki dotyczące kontraktów rządowych

× NIE MOŻESZ dokonywać żadnych

darowizn na cele polityczne lub

charytatywne w imieniu CEVA bez 

uprzedniego pozwolenia. 

 MUSISZ ściśle przestrzegać wszystkich 

przepisów prawa i rozporządzeń w 

zakresie finansów, etyki i innych

dotyczących działalności politycznej, w 

tym lobbingu. 

 MUSISZ rozumieć i szanować różnice 

kulturowe i społeczne w miejscach, w 

których prowadzimy działalność.
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CEVA i jej pracownicy muszą postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi handlu, w tym

ograniczeń importu, kontroli eksportu, sankcji, embargo oraz amerykańskich przepisów prawa antybojkotowego.

Sankcje i ograniczenia handlowe odnoszą się do wszystkich przedmiotów działalności CEVA, co obejmuje

zarządzanie transportem, logistykę kontraktową, 4PL, rozwój strategii biznesowych oraz finanse.

Nieprzestrzeganie ograniczeń handlowych i sankcji może narazić CEVA i jej pracowników na znaczne kary oraz

skutkować odpowiedzialnością karną. Polityka CEVA zakazuje jakiejkolwiek współpracy z państwami objętymi

wszechstronnymi sankcjami bez wyraźnego upoważnienia i zatwierdzenia przez Dział ds. Zgodności i Etyki.

Zgodnie z generalną polityką CEVA nie prowadzi jakiejkolwiek współpracy biznesowej z Iranem, Kubą, Koreą

Północną oraz Syrią.

Dział ds. Zgodności i Etyki nadzoruje zgodność działalności CEVA z normami handlowymi.

W tym celu wdrożył wewnętrzne środki nadzoru, polityki i narzędzia zgodności zapewniające działanie CEVA

zgodne ze środkami nadzoru handlowego wszędzie, gdzie CEVA prowadzi swoją działalność. Polityki

dotyczące zgodności z normami handlowymi zamieszczone w intranecie podają szczegółowe informacje na

temat zachowania zgodności z przepisami prawa dotyczącymi handlu.

× NIE MOŻESZ prowadzić lub dążyć do 

zawarcia współpracy ze stronami objętymi 

ograniczeniami lub państwami objętymi 

wszechstronnymi sankcjami.

 MUSISZ ściśle przestrzegać  wszystkich 

obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących importu i eksportu, sankcji

oraz Polityk CEVA dotyczących globalnej 

zgodności handlowej.

 MUSISZ przestrzegać obowiązujących 

przepisów prawa antybojkotowego.

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
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3.8 Polityka antymonopolowa i uczciwa konkurencja
CEVA jest zaangażowana w zapewnienie odpowiednich warunków do rozwijania swobody działalności

gospodarczej i uczciwej konkurencji. Ustalamy wszystkie ceny i opłaty w sposób niezależny, w oparciu o

nasze własne analizy, dane od naszych klientów oraz publicznie dostępne informacje. Każdy z nas musi

unikać postępowania, które może choćby sprawiać wrażenie naruszenia Polityki antymonopolowej i uczciwej

konkurencji CEVA lub jakichkolwiek innych obwiązujących przepisów prawa antymonopolowego i

dotyczącego uczciwej konkurencji.

Polityki i procedury CEVA dotyczące stowarzyszeń handlowych

przedstawiają zarysy procesu związanego z przystąpieniem i

przynależnością do organizacji handlowych, branżowych lub

innych profesjonalnych organizacji. Przedmiotowa polityka ma

na celu zapewnienie zgodności naszych działań z naszymi

politykami antymonopolowymi oraz związanymi z tym

obowiązkami.

3.9 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Linki do polityk:
• Polityka antymonopolowa i uczciwej konkurencji

• Polityki i procedury stowarzyszeń handlowych

• Globalne polityki dotyczące zgodności handlowej

• Antybojkotowe procedury i polityki CEVA 

× NIE MOŻESZ omawiać cen, ofert, zysków, 

podziału klientów lub terytoriów ani innych 

warunków sprzedaży z konkurencją, nigdy też 

nie możesz dokonywać żadnych ustaleń z 

konkurencją w tym zakresie.

× NIE MOŻESZ angażować się w żaden bojkot 

ani w porozumienia dotyczące bojkotu 

określonych osób, jednostek, lub państw, 

× NIE MOŻESZ podejmować decyzji, z kim 

będziesz prowadzić współpracę jako CEVA w 

oparciu o jakiekolwiek własne powiązania 

osobiste.

 MUSISZ konkurować o nawiązanie, 

przyznawać oraz prowadzić współpracę 

wyłącznie na podstawie zasług i otwartej 

konkurencji.

 MUSISZ przestrzegać Polityki 

antymonopolowej i uczciwej konkurencji CEVA 

oraz przepisów prawa antymonopolowego i 

dotyczącego uczciwej konkurencji.

 MUSISZ uzyskać zgodę na przystąpienie do 

organizacji handlowej, branżowej lub innej 

profesjonalnej organizacji zanim będziesz 

reprezentować CEVA.
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Poza uczciwą i niezależną konkurencją, w ramach swojej działalności, CEVA zobowiązuje się również do

wyboru dostawców i podwykonawców w sposób uczciwy i niezależny. Będziemy zatrudniać podmioty trzecie

wyłącznie w oparciu o uczciwą ocenę, bez względu na jakiekolwiek powiązaniami z nimi, nasze własne lub

naszych pracowników.

Aby ochronić CEVA przed jej wykorzystaniem do wsparcia zjawiska prania pieniędzy w ramach

nielegalnych działań, priorytetowe znaczenie ma znajomość stron, z którymi współpracujemy (naszych

klientów i dostawców).

Bądź wyczulony na działania podejrzane, na przykład transakcje gotówkowe, nieznane strony, żądania

nietypowych płatności lub przelewów finansowych.
× NIE MOŻESZ angażować się w żadne formy 

prania pieniędzy.

 MUSISZ znać swoich klientów i dostawców, 

aby zapewnić, ze nie jesteśmy stroną 

jakiejkolwiek nielegalnej działalności 

(świadomie lub nieświadomie).

 MUSISZ być wyczulony na dziwne/nietypowe 

działania, które mogą być oznaką nielegalnej 

działalności oraz zgłaszać swoje podejrzenia 

przełożonemu lub Działowi ds. Zgodności i 

Etyki
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4.0 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOTYCZĄCYM INFORMACJI I 

KOMUNIKACJI
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4.1 Prywatność i ochrona danych
CEVA poważnie traktuje ochronę prywatności naszych pracowników oraz ich wszystkich

danych osobowych chronionych przepisami prawa (w tym ochronę prywatnych informacji

medycznych dotyczących zdrowia, informacji umożliwiających identyfikację danej osoby oraz

pozostałych informacji osobowych i prywatnych będących w posiadaniu firmy). Obejmują ona

również informacje osobowe i poufne innych osób, które uzyskaliśmy w związku z

prowadzoną działalnością. Więcej informacji podano w Polityce CEVA dotyczącej

prywatności danych.
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4.2 Zarządzanie dokumentami

Dokumenty i informacje CEVA stanowią mienie firmy i

muszą być traktowane jako takie. Powinieneś znać

Politykę zarządzania informacjami (TRIM) oraz

związany z nią Plan przechowywania dokumentów, w

celu ustalenia w jaki sposób identyfikować,

klasyfikować, zarządzać, usuwać oraz niszczyć

dokumenty i informacje CEVA.

Linki do polityk:
• Polityka prywatności danych

• Polityka zarządzania i informacjami 

(TRIM)

• Polityka powiadomienia o 

przechowywaniu dokumentów (DPN)
 MUSISZ przestrzegać naszej Polityki 

dotyczącej prywatności danych.

 MUSISZ szanować prywatność naszych 

kolegów.

× NIE MOŻESZ usuwać/niszczyć

dokumentów ani informacji związanych z 

prowadzonym aktualnie postępowaniem 

sądowym lub przez właściwe organy 

państwowe, jeżeli otrzymałeś dokument 

Powiadomienia o przechowywaniu 

dokumentów (DPN).

 MUSISZ utrzymywać swoje dokumenty i 

informacje, w formie wydruku lub w formie 

elektronicznej przez wymagany czas 

zgodnie z naszą Polityką zarządzania

informacjami (TRIM). 

W przypadku postępowania sądowego lub prowadzonego przez właściwe organy

państwowe, Dział Prawny może wystawić dokument Powiadomienia o przechowywaniu

dokumentów (DPN). Polityka DPN CEVA wymaga, aby wszystkie zapisy i informacje

wymienione w DPN były przechowywane do czasu otrzymania od Działu Prawnego dalszych

instrukcji.
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4.3 Komunikacja

CEVA zezwala na odpowiednie, odpowiedzialne i związane z działalnością wykorzystywanie mediów społecznościowych do

zwiększania naszych interakcji i komunikacji z klientami, kolegami, dostawcami, liderami biznesowymi, mediami i innymi stronami.

Zamieszczanie w mediach społecznościowych informacji dotyczących CEVA jest dopuszczalne tylko przez pracowników, którzy

otrzymali na to zgodę od Działu Marketingu i Komunikacji zgodnie z Polityką mediów społecznościowych CEVA.

Media społecznościowe

Cała Twoja komunikacja elektroniczna oraz przekazywanie informacji w ramach

działalności firmy stanowi własność CEVA i jest objęta nadzorem firmy. Zgodnie z

Polityką bezpieczeństwa informacji CEVA pracownicy nie mogą oczekiwać żadnej

prywatności w przypadku korzystania z systemów czy też sprzętu CEVA. CEVA ma

prawo monitorować i kontrolować komunikację elektroniczną, komputery, wyposażenie

oraz systemy zgodnie z obowiązującym prawem. Akceptowalne jest odpowiedzialne,

sporadyczne wykorzystywanie dla celów osobistych, ale powinno ono być sporadyczne,

w miarę możliwości prowadzone poza godzinami pracy i nie może odciągać Cię od

Twoich obowiązków lub zmniejszać Twojej wydajność.

Komunikacja elektroniczna.

Wyłącznie uprawniony personel CEVA może odpowiadać na zapytania z zewnątrz odbiegające od normalnej działalności.

Jakikolwiek kontakt ze strony przedstawicieli organów państwowych, inwestorów, analityków, mediów i przedstawicieli danych

społeczności musi być zgodny z naszymi politykami i wytycznymi dotyczącymi komunikacji (na przykład: Przewodnik relacji z

mediami oraz Polityka dostawcy).

Komunikacja zewnętrzna.

Linki do polityk:
• Polityka mediów społecznościowych

• Polityka bezpieczeństwa informacji

• Przewodnik relacji z mediami

• Polityka dostawców

× NIE MOŻESZ prezentować 

zamieszczanych przez siebie postów, 

uwag, stanowiska czy poglądów jako 

CEVA jeżeli korzystasz z mediów 

społecznościowych prywatnie.

× NIE MOŻESZ ujawniać informacji, które 

nie są dostępne publicznie dla celów stron 

innych niż firma.

 MUSISZ najpierw otrzymać zgodę w 

przypadku, gdy wykorzystujesz media 

społecznościowe oficjalnie w imieniu 

CEVA oraz zachować właściwy osąd.

 MUSISZ skontaktować się z odpowiednim 

działem w przypadku powstania 

wątpliwości.
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1.0 INTRODUCTION

5.0 WASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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5.1 Odpowiedzialność indywidualna osób
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Pracownicy muszą:

• Zapoznać się i zrozumieć postanowienia Kodeksu oraz ryzyko związane z pełnioną przez nich funkcją

• Zwrócić się do przełożonego lub Działu ds. Zgodności i Etyki, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Kodeksu są niejasne

• Przejść coroczne szkolenie z zakresu zasad zgodności

• Zapewnić, aby osoby trzecie, z którymi współpracujemy znały nasz Kodeks i stosowały się do jego postanowień

• Niezwłocznie zgłaszać wszelkie naruszenia, w tym także podejrzenia naruszeń (Patrz punkt 5.3)

• Ujawniać jakiekolwiek formy odwetu (bezpośredniego lub pośredniego) względem osoby, która w dobrej wierze zgłasza 

problem dotyczący zgodności lub która odmówi udziału lub odrzuci jakiekolwiek działania, w odniesieniu do których w 

uzasadniony sposób stwierdziła, że występujące ryzyko korupcji jest podwyższone.

• W pełni współpracować z firmą w celu wyjaśnienia zaistniałych naruszeń zasad zgodności (w sposób poufny). 

5.2 Odpowiedzialność kadry kierowniczej

• Zapoznać się i zrozumieć Kodeks oraz ryzyko związane z funkcjami pełnionymi przez siebie i przez podległych im 

pracowników

• Przejść coroczne szkolenie z zakresu zasad zgodności  oraz zapewnić, aby ich personel także odbył przedmiotowe 

szkolenie oraz sprawdzić, czy postanowienia Kodeksu są im znane

• Niezwłocznie zgłaszać znane lub podejrzewane naruszenia oraz zachęcać swój personel do takiego samego 

postępowania

• Ujawniać jakiekolwiek formy odwetu (bezpośredniego lub pośredniego) względem osoby, która w dobrej wierze zgłasza 

problem dotyczący zgodności lub która odmówi udziału lub odrzuci jakiekolwiek działania, w odniesieniu do których w 

uzasadniony sposób stwierdziła, że występujące ryzyko korupcji jest podwyższone. 

• W pełni współpracować z firmą w celu wyjaśnienia zaistniałych naruszeń zasad zgodności  (w sposób poufny). 

• W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniach lub ich podejrzeniu, przekazywać je do Działu ds. Zgodności i Etyki, 

kierownicy nie powinni badać takich zgłoszeń samodzielnie.

Kadra kierownicza musi:
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5.3 Sposób zgłaszania Linki do polityk:
• Numery telefonów infolinii ds. zgodności

 MUSISZ zgłaszać wszelkie naruszenia

prawa lub Kodeksu lub ich podejrzenia 

swojemu przełożonemu, Działowi ds. 

Zgodności i Etyki lub dokonać tego za 

pośrednictwem Infolinii ds. zgodności.

× NIE MOŻESZ dążyć do odwetu wobec

jakiejkolwiek osoby, która zgłosi

naruszenie lub jego podejrzenie. 

5
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Jest wiele możliwości zgłaszania naruszeń Kodeksu lub ich podejrzeń. Wybierz najwygodniejszą dla

siebie metodę:

• Powiadom o tym swojego przełożonego, jeżeli nie jest on zaangażowany w domniemane

niewłaściwe postępowanie, i czujesz się komfortowo z dokonaniem zgłoszenia w taki sposób.

Zgłoszenia możesz dokonać także innemu członkowi kadry kierowniczej, jeżeli uznasz, że będzie to

skuteczniejsze.

• Jeżeli nie czujesz się komfortowo rozmawiając ze swoim przełożonym, zadzwoń po pomoc do

Działu Prawnego lub Działu Kadr.

• Możesz również skontaktować się bezpośrednio z Działem ds. Zgodności i Etyki korzystając z

następującego adresu CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

• Infolinia ds. zgodności prowadzona przez usługodawcę CEVA jest dostępna przez 24 godziny na

dobę, 7 dni

w tygodniu pod numerem 888-723-2453 w większości krajów. Więcej informacji na temat korzystania

z linii oraz innych numerów specjalnych dla poszczególnych krajów można znaleźć w notatce

dotyczącej Numerów telefonów infolinii ds. zgodności.

• Jeżeli czujesz się bardziej komfortowo dokonując zgłoszenia w internecie, oferujemy również

możliwość zgłaszania drogą internetową.

Podczas zgłaszania znanych naruszeń lub podejrzeń co do ich wystąpienia, bądź precyzyjny i ogranicz 

się do faktów. Postaraj się podać możliwie wszystkie posiadane informacje (kto, co, jak, kiedy, gdzie, 

itd.).

CEVA wyznaje zasadę „zero tolerancji” dla osób odpowiedzialnych za działania odwetowe

(bezpośrednio lub pośrednio) lub podejmujących jakiekolwiek wrogie działania względem osoby,

która dokonała zgłoszenia potencjalnie niewłaściwego zachowania lub która odmówiła uczestnictwa

w działaniach, które nawet w najmniejszym stopniu mogą nosić znamiona korupcji.

mailto:CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
http://www.cevalogistics.ethicspoint.com/
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5.4 Co się dzieje po zgłoszeniu

Twoje zgłoszenie i prowadzone postępowanie wyjaśniające będą traktowane na tyle poufnie, na ile jest to

możliwe. Jeżeli chcesz pozostać anonimowy, jest to możliwe.

Poufność.

Zgłoszenia są przekazywane w celu wyjaśnienia odpowiednim osobom. Nie prowadź postępowania

wyjaśniającego samodzielnie. W CEVA funkcjonuje Komisja ds. Zachowań Korporacyjnych, która także

okresowo weryfikuje przypadki i dokonuje ich analizy.

Postępowanie wyjaśniające.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zostaną wprowadzone odpowiednie działania korygujące.

Działania korygujące.

Możesz monitorować swoje zgłoszenie za pomocą indywidualnego numeru śledzenia przydzielonego

podczas dokonania zgłoszenia lub poprzez ponowne skontaktowanie się z infolinię ds. zgodności.

Monitoring.

Więcej informacji podano w Procedurze zgłaszania za pośrednictwem infolinii.

Linki do polityk:
• Procedura zgłaszania za pośrednictwem

infolinii
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1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES

6.0 PODSUMOWANIE
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6.1 Zapisy „drobnym drukiem”

Lokalne lub inne biznesowe polityki mogą wskazywać dodatkowe, bardziej rygorystyczne lub bardziej szczegółowe wytyczne i standardy, ale nie

mogą być one sprzeczne lub mniej restrykcyjne niż postanowienia Kodeksu, chyba, że na ich stosowanie zezwoli Dział ds. Zgodności i Etyki.

Terminy użyte w Kodeksie takie jak „CEVA“, „Korporacyjny“ i „Firma“ odnoszą się do CEVA Holdings LLC, jej spółek zależnych i spółek joint

venture. Kodeks jest dostępny w wielu językach na naszej stronie internetowej: www.cevalogistics.com.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami przetłumaczonymi a wersją angielską, pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim.

Zamierzeniem CEVA jest, aby Kodeks ten obowiązywał w każdym kraju, w którym CEVA prowadzi swoją działalność

w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy danego kraju.

Rada Dyrektorów i Zarząd CEVA odpowiadają za przyjęcie, zakomunikowanie i wdrożenie Kodeksu.

Kodeks w wersji dostępnej na stronie www.cevalogistics.com jest Wersją Oficjalną. Żadna wersja drukowana nie może być traktowana jako

Wersja Oficjalna. Kodeks ten nie tworzy żadnych praw umownych ani praw innego rodzaju (wyrażonych

w sposób bezpośredni lub dorozumiany) i nie stanowi umowy o pracę ani umowy żadnego innego rodzaju.
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Żaden Kodeks nie określa wszystkich zasad, które musimy przestrzegać, aby spełnić wymagania tak złożonej

działalności, jak nasza. Niniejszy Kodeks przedstawia wytyczne oraz podstawowe standardy, jakimi kierujemy

się przy prowadzeniu naszej działalności. CEVA Business Rules oraz pozostałe przywołane polityki zawierają

dalsze informacje wspierające Kodeks.

http://www.cevalogistics.com/
http://www.cevalogistics.com/
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6.2 Glosariusz
 Przepisy prawa antybojkotowego: Prawo, które zakazuje CEVA udziału w bojkocie. CEVA nie zgadza się na żadne warunki i wnioski bojkotowe, ani ich nie przekazuje.

 Przepisy prawa antykorupcyjnego: Przepisy prawa antykorupcyjnego to przede wszystkim amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA), brytyjska ustawa zapobiegania korupcji, zasady

międzynarodowe, których przestrzegamy, jak inicjatywa Global Compact ONZ, konwencja o zapobieganiu korupcji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawa o

przeciwdziałaniu korupcji.

 Łapówka: Oferowanie, obiecywanie, wręczanie, przyjmowanie lub domaganie się nienależnych korzyści o dowolnej wartości (które mogą być natury finansowej lub niefinansowej), bezpośrednio lub pośrednio, oraz niezależnie od

miejsca, z naruszeniem obowiązującego prawa, jako zachęty lub nagrody dla osoby działającej lub powstrzymującej się od działania w odniesieniu do realizacji obowiązków służbowych danej osoby.

 Konflikt interesów: To dowolne działanie, relacja lub okoliczności, wewnętrzne lub zewnętrzne, w których nasze własne interesy osobiste stoją w sprzeczności (konflikcie), lub zdają się stać w sprzeczności z interesami CEVA. 

 Działania dyscyplinarne: Działania dyscyplinarne mogą obejmować ostrzeżenia pisemne lub ustne, kary pieniężne, zawieszenie lub rozwiązanie stosunku pracy w zakresie dopuszczalnym obowiązującym prawem. Poza

działaniami dyscyplinarnymi, możemy być zmuszeni do zgłoszenia niektórych niewłaściwych zachowań odpowiednim organom państwowym w celu wszczęcia postępowania karnego lub cywilnego, lub podjęcia działań prawnych

w celu odzyskania strat lub uzyskania odszkodowania z tytułu niewłaściwego zachowania.

 Komunikacja elektroniczna: Elektroniczna komunikacja obejmuje emaile, wiadomości przesyłane za pośrednictwem komunikatorów, wiadomości tekstowe, działalność w internecie, telefony, używanie innych urządzeń oraz

innych danych i informacji elektronicznych na komputerach służbowych, systemach lub innych urządzeniach firmowych.

 Pracownik: Termin ten obejmuje wszystkich pracowników, zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, na czas określony i nieokreślony oraz stażystów.

 Haracz: Oznacza uzyskanie pieniędzy siłą od pracowników poprzez zastosowanie faktycznych lub domniemanych gróźb odnoszących się do zdrowia, bezpieczeństwa lub wolności.

 Płatności ułatwiające: To termin, jakim określa się wszelkie nielegalne lub nieoficjalne płatności dokonywane w zamian za usługi, do których płatnik jest uprawniony zgodnie z obowiązującym prawem bez dokonywania takich 

płatności. Zazwyczaj jest to stosunkowo niewielka płatność dokonywana na rzecz urzędnika państwowego lub osoby dokonującej certyfikacji w celu zapewnienia lub przyspieszenia realizacji rutynowych lub niezbędnych działań, 

na przykład wystawienia wizy, zezwolenia na pracę, dokonania zwolnienia celnego lub zainstalowania telefonu.

 Fałszowanie ksiąg i dokumentów: Przykłady obejmują niewłaściwe opisywanie transakcji, ukrywanie funduszy lub kont, zgłaszanie transakcji w niewłaściwym terminie lub inne fałszywe lub mylące informacje.

 Urzędnik państwowy: Rozumie się przez to kierowników lub pracowników ministerstw, agencji lub instytucji rządowej, pracowników służb celnych, kandydatów na stanowiska polityczne, pracowników publicznych organizacji

międzynarodowych (np. Czerwonego Krzyża lub Banku Światowego), firmy zatrudnionej do weryfikacji i akceptowania ofert w imieniu rządu, agencji lub instytucji rządowej oraz firmy zatrudnionej jako główny wykonawca lub

podwykonawca rządu, agencji lub instytucji rządowej.

 Własność intelektualna: Własność intelektualna może obejmować różnorodne elementy, na przykład patenty, znaki handlowe, prawa autorskie, tajemnice branżowe, biznesplany, dane techniczne, dane finansowe, dane

operacyjne, listę klientów i informacje o nich, dane osobowe pracowników i inne informacje poufne lub zastrzeżone na temat firmy, działalności i planów CEVA. Nie możemy ujawniać informacji, które nie są dostępne publicznie dla

celów osobistego zysku lub dla osiągnięcia korzyści przez strony inne niż CEVA.

 Chroniony prawem: Grupa prawnie chroniona to charakterystyka osoby, która nie może stać się celem dyskryminacji ze względów takich, jak rasa, kolor skóry, religia, pochodzenie, wiek, płeć, ciąża, obywatelstwo, stan cywilny,

niepełnosprawność czy status weterana.

 Merytoryczna: Informacja jest merytoryczna, jeżeli inwestor uzna ją za istotną przy podejmowaniu decyzji o zakupie, sprzedaży lub zatrzymaniu papierów wartościowych.

 Pranie pieniędzy: Prowadzenie transakcji finansowych i handlowych obejmujących fundusze lub aktywa, które zostały uzyskane w drodze działalności przestępczej w celu zmiany źródła funduszy na legalne.

 Odwet: Zrobienie czegoś złego osobie, która zraniła Cię lub zrobiła Ci coś niedobrego, zemsta wobec innej osoby.

 Sankcje: Prawa zakazujące prowadzenia działalności lub transakcji z określonymi państwami, organizacjami lub osobami. Sankcje mogą być, między innymi, ograniczone do kraju pochodzenia, kraju 

ostatecznego przeznaczenia, lub jurysdykcji, przez którą są przesyłane towary.

 Strony trzecie: Partnerzy, którzy są dostawcami, sprzedawcami, podwykonawcami, konsultantami, spółkami joint venture, przedstawicielami i agentami.
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6.3 Potwierdzenie

Numer wydania 20170501

Zgodnie z i w zakresie w pełni dopuszczalnym obowiązującym prawem niniejszym:

• potwierdzam, że otrzymałem, zapoznałem się z, zrozumiałem i będę przestrzegać Kodeksu postępowania w biznesie CEVA;

• rozumiem, że naruszenia Kodeksu lub dowolnej innej polityki CEVA mogą skutkować działaniami dyscyplinarnymi, w tym możliwym

rozwiązaniem stosunku pracy; oraz

• zgadzam się niezwłocznie zgłosić wszelkie znane lub podejrzewane naruszenia Kodeksu, innych polityk CEVA, obowiązującego prawa lub

rozporządzeń oraz wszelkie faktyczne (lub domniemane) konflikty interesów.

Imię i nazwisko: ______________________________________________

Stanowisko: ______________________________________________

Podpis: ______________________________________________

Data: ______________________________________________

Oddział CEVA: ______________________________________________

W przypadku odręcznego podpisania niniejszego potwierdzenia, proszę przesłać niniejszą stronę swojemu lokalnemu przedstawicielowi Działu 

Kadr w celu jego umieszczenia w Państwa aktach osobowych. 
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6.4 Wyłącznie dla pracowników

• Polityka antykorupcyjna*

• Polityka przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

• Polityka antymonopolowa i konkurencji*

• Antybojkotowe procedury i polityki CEVA 

• CEVA Business Rules

• Polityka handlowa CEVA

• Numery telefonów infolinii ds. zgodności

• Formularz deklaracji konfliktu interesów

• Polityka prywatności i ochrony danych

• Polityka powiadomienia o przechowywaniu dokumentów (DPN)

• Polityki finansowe i rachunkowości

• Wytyczne dla podarunków i gościnności

Linki do powołanych polityk CEVA 

• Globalne polityki dotyczące zgodności handlowej

• Polityki dotyczące kontraktów rządowych

• Procedura zgłaszania za pośrednictwem infolinii

• Polityka dotycząca handlu ludźmi

• Polityka bezpieczeństwa informacji

• Przewodnik kontaktów z mediami

• Polityka zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania

• Polityka zgłaszania relacji z lub pełnienia funkcji urzednika państwowego.

• Polityka mediów społecznościowych

• Polityka Due diligence 

• Polityka zarządzania informacjami (TRIM)

• Polityki i procedury stowarzyszeń handlowych

• Polityka dostawców

*Dostępne poza siecią CEVA
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http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/GAP
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/Anti-Money-Laundering.aspx
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/antitrust
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/SAB/Documents/CEVA%20Anti-boycott%20Policy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Documents/CEVA%20Trading%20Policy%20-%20Final%2010%20January%202017.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Lists/COI/Item/newifs.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/privacy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/DPNPolicy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/home.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/GCCPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/TCPnF/Documents/Human%20Rights%20Compliance%20Program.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/IT/StrategyandGovernance/Pages/InformationSecurity.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/MRM.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/taxevasion.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/SMP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TRIMPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/Vendor_Policy.doc
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• przestrzegać wymagań prawnych dotyczących 

minimalnego wieku zatrudnianych pracowników w 

krajach, w których pracujemy, jak również 

przestrzegać prawa dotyczącego godzin pracy, 

wynagrodzeń i świadczeń. 

• podejmować decyzje o zatrudnieniu w oparciu o 

umiejętności, zaangażowanie, postępowanie etyczne 

oraz inne kwalifikacje do określonej pracy. 

• promować i doceniać zróżnicowanie we wszystkich 

obszarach rekrutacji, zatrudnienia, szkolenia i 

promocji,

• przestrzegać obowiązującego prawa dotyczącego 

swobody zrzeszania się i układów zbiorowych.

• prowadzić wszystkie działania w sposób

kompleksowy, ze względu na zróżnicowaną naturę 

naszego personelu. Na przykład należy unikać 

niektórych form gościnności, jeżeli niektórzy 

członkowie naszego personelu nie mogą w nim 

uczestniczyć.

• niezwłocznie zgłaszać swojemu przełożonemu lub 

lokalnemu personelowi ds. bezpieczeństwa wszelkie 

incydenty lub sytuacje mające negatywny wpływ na 

zdrowie lub bezpieczeństwo, w tym awarie maszyn i 

urządzeń oraz wypadki.

• zgłaszać swojemu przełożonemu wszystkie wypadki 

przy pracy, urazy, itp.. 

• stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej 

określone dla Twojego stanowiska.

• niezwłocznie zgłaszać możliwe naruszenia przepisów 

prawa, rozporządzeń lub zezwoleń dotyczących 

ochrony środowiska.

• przestrzegać wszystkich przepisów prawa i 

rozporządzeń dotyczących spożywania, przyjmowania 

lub posiadania alkoholu, narkotyków oraz substancji 

regulowanych. 

• przestrzegać praw własności intelektualnej innych

osób i firm.

• zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do 

informacji, z którymi masz do czynienia.

• współpracować z innymi jednostkami i osobami, które 

spełniają standardy ustanowione dla naszej firmy. 

Podczas wyboru partnerów biznesowych dążymy do 

współpracy ze stronami trzecimi, które prowadzą 

swoją działalność w imieniu naszej firmy 

przestrzegając wszystkich obowiązujących zasad 

określonych prawem oraz naszych wysokich 

standardów uczciwości, które zostały nakreślone w 

Polityce Due diligence. 

• przestrzegać naszej Polityki antykorupcyjnej oraz

przepisów prawa antykorupcyjnego dotyczących 

naszej działalności.

• przestrzegać Polityki due diligence podczas oceny 

stron trzecich.

• skontaktować się z Działem ds. Zgodności i Etyki, 

jeżeli jesteś spokrewniony z urzędnikiem 

państwowym.

• znać polityki naszych klientów i dostawców dotyczące 

wręczania prezentów oraz oferowania gościnności, 

aby mieć pewność, że nie naruszasz ich wytycznych.

• uczestniczyć w żadnej z form niewolnictwa, handlu 

ludźmi, pracy przymusowej oraz pracy dzieci, w 

rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

• dyskryminować żadnego kandydata do pracy ani 

pracownika z żadnej chronionej prawnie grupy.

• uczestniczyć w żadnej z form przemocy w miejscu 

pracy, poniżaniu lub molestowaniu, w tym 

molestowaniu seksualnym i niemoralnych

propozycjach seksualnych. 

• mieć przy sobie, trzymać i/lub przechowywać broni 

palnej na terenie CEVA,  za wyjątkiem, gdy 

zezwala na to lokalne prawo oraz zostało 

odpowiednio zatwierdzone przez Dział Ochrony 

CEVA w związku z pełnionym stanowiska. 

• robić niczego, co celowo szkodzi naszym 

społecznościom lub środowisku.

• uczestniczyć w przyjmowaniu, sprzedaży, 

rozprowadzaniu lub posiadaniu alkoholu, 

narkotyków i innych substancji zakazanych 

prawem lub niewłaściwym użytkowaniu substancji 

regulowanych w czasie pracy, na terenie Spółki lub 

podczas wykonywania pracy na rzecz spółki. 

• wykorzystywać sprzętu firmowego, pracy, 

zasobów, pomieszczeń, ani też innych aktywów 

czy majątku do celów osobistych lub innych 

niezwiązanych z CEVA, za wyjątkiem, gdy 

zatwierdzi to nasze kierownictwo. 

• prowadzić obrotu papierami wartościowymi na 

podstawie merytorycznych niepublicznych lub 

poufnych informacji, niezależnie od tego, w jaki 

sposób je poznałeś, jest to niezgodne z prawem i 

naszą polityką!

• wykorzystywać informacji samodzielnie, ani 

„podpowiadać“ komukolwiek, kto mógłby je 

wykorzystać.

• współpracować z dostawcami/klientami 

zakwalifikowanymi jako podmioty wysokiego ryzyka 

dopóki nie zostaną zatwierdzone przez Dział ds. 

Zgodności i Etyki.

• dawać, oferować lub akceptować niczego, co może 

wyglądać na nieodpowiednie wpływanie na decyzje 

przez nas lub inną stronę. 

• oferować płatności ułatwiających załatwienie 

sprawy

• angażować się w żadne formy łapówkarstwa.

• ulegać wpływowi podarunków, gościnności lub 

korzyści dowolnej natury oferowanych przez 

potencjalnych lub obecnych klientów czy też 

dostawców.

• oferować lub przyjmować niewłaściwych 

podarunków i gościnności.

• prosić o podarunki od klientów, dostawców lub

innych osób trzecich dla Ciebie, Twoich znajomych 

czy też rodziny. 

• uczestniczyć w żadnym fałszowaniu ksiąg i

dokumentów (bilansów, księgi głównej i 

sprawozdań finansowych, itd.) lub wprowadzać

nieprawdziwe zapisy w dokumentach CEVA.

• konkurować o nawiązanie współpracy wyłącznie na 

podstawie zasług i najlepszego interesu CEVA.

• rejestrować wszystkie księgi, zapisy i rachunki tak, aby 

w sposób prawdziwy i dokładny odzwierciedlały 

aktywa, pasywa i transakcje CEVA. 

• wykonywać swoją pracę w oparciu o najlepsze 

interesy CEVA, bez zwracania uwagi na korzyści 

osobiste.

• niezwłocznie zidentyfikować, unikać, zgłaszać i 

rozpatrywać wszystkie możliwe przypadki konfliktu 

interesów poprzez wypełnienie Formularza deklaracji 

konfliktu interesów. 

• znać swoich klientów i dostawców, aby zapewnić, ze 

nie jesteśmy stroną jakiejkolwiek nielegalnej 

działalności (świadomie lub nieświadomie).

• być wyczulony na dziwne/nietypowe działania, które 

mogą być oznaką nielegalnej działalności oraz 

zgłaszać swoje podejrzenia przełożonemu lub Działowi

ds. Zgodności i Etyki

• ściśle przestrzegać wszystkich przepisów prawa i 

rozporządzeń w zakresie finansów, etyki i innych

dotyczących działalności politycznej, w tym lobbingu. 

• rozumieć i szanować różnice kulturowe i społeczne w 

miejscach, w których prowadzimy działalność.

• dokładnie znać i przestrzegać Polityk CEVA 

dotyczących kontraktów rządowych oraz 

obowiązujących przepisów prawa i rozporządzeń, jeżeli 

zajmujesz się zamówieniami rządowymi.

• konkurować o nawiązanie, przyznawać oraz prowadzić 

współpracę wyłącznie na podstawie zasług i otwartej 

konkurencji.

• przestrzegać Polityki antymonopolowej i konkurencji 

CEVA oraz przepisów prawa antymonopolowego i 

dotyczącego uczciwej konkurencji.

• uzyskać zgodę na przystąpienie do organizacji 

handlowej, branżowej lub profesjonalnej, zanim 

będziesz reprezentować CEVA.

• ściśle przestrzegać  wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa dotyczących importu i eksportu, 

sankcji oraz Polityk CEVA dotyczących globalnej 

zgodności handlowej.

• przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

antybojkotowego.

• przestrzegać naszej Polityki dotyczącej prywatności 

danych.

• szanować prywatność naszych kolegów.

• utrzymywać swoje dokumenty i informacje, w formie 

wydruku lub elektronicznej przez wymagany czas 

zgodnie z naszą Polityką zarządzania informacjami

(TRIM). 

• najpierw otrzymać zgodę w przypadku, gdy 

wykorzystujesz media społecznościowe oficjalnie w 

imieniu CEVA oraz zachować właściwy osąd.

• skontaktować się z odpowiednim działem w przypadku

powstania wątpliwości w zakresie właściwego 

postępowania.

• zgłaszać naruszenia lub podejrzenia naruszeń prawa

lub Kodeksu swojemu przełożonemu, Działowi ds. 

Zgodności i Etyki lub dokonać zgłoszenia za 

pośrednictwem Infolinii ds. zgodności.

• tworzyć transakcji pozaksięgowych lub „drugiego 

zestawu ksiąg“, jest to ściśle zakazane.

• uczestniczyć w żadnych działaniach, relacjach lub 

okolicznościach, w których Twoje własne interesy 

osobiste stoją w sprzeczności, a nawet zdają się 

stać w sprzeczności z interesami CEVA. 

• angażować się w żadne formy prania pieniędzy. 

• angażować się w żadne darowizny polityczne czy 

charytatywne w imieniu CEVA bez uprzedniego 

zatwierdzenia.

• oferować podarunków ani gościnności żadnym 

urzędnikom państwowym, zakontraktowanym

klientom lub dostawcom bez uprzedniego 

zatwierdzenia.

• omawiać cen, ofert, zysków, allokację klientów lub 

terytoriów ani innych warunków sprzedaży z 

konkurencją, nigdy też nie możesz dokonywać 

żadnych ustaleń z konkurencją w tym zakresie.

• angażować się w żaden bojkot ani w porozumienia 

dotyczące bojkotu określonych osób, jednostek, 

lub państw, 

• podejmować decyzji, z kim będziesz prowadzić 

współpracę jako CEVA w oparciu o jakiekolwiek 

własne powiązania osobiste.

• dążyć do lub prowadzić współpracy ze stronami 

objętymi ograniczeniami lub państwami objętymi 

wszechstronnymi sankcjami.

• usuwać zapisów ani informacji związanych z 

prowadzonym aktualnie postępowaniem sądowym 

lub śledztwem rządowym, jeżeli otrzymałeś 

Powiadomienie o przechowywaniu dokumentów 

(DPN).

• prezentować zamieszczanych przez siebie 

postów, uwag, stanowiska czy poglądów jako 

CEVA jeżeli korzystasz z mediów 

społecznościowych prywatnie.

• ujawniać informacji, które nie są dostępne 

publicznie stronom trzecim.

• dążyć do odwetu wobec dowolnej osoby, która

zgłosiła wystąpienie naruszenia lub jego 

podejrzenie. .
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