
Have a safe journey

Kodeks Postępowania
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Kluczowe zasady

Saferoad działa zgodnie z uczciwymi, etycznymi

praktykami biznesowymi, ustanawiając wysokie

standardy dla swoich działań, jak również w stosunku

do swego wpływu na środowisko oraz społeczeństwo.

Działamy uczciwie i zgodnie z naszymi zasadami

etycznymi.

Zamierzamy:

 · Dotrzymywać złożonych obietnic.

 · Działać jako ambasadorzy Saferoad zarówno w pracy, jak i poza nią.

 · Traktować każdego profesjonalnie i otwarcie, z należnym szacunkiem oraz jako 

równych.

 · Przestrzegać obowiązujących praw oraz stosować się do przepisów i 

wytycznych krajów, w których działamy.

 · Brać czynny udział w otwartym dialogu dotyczącym trudnych zagadnień i 

dylematów etycznych.

· Nie przekazywać ani nie używać niezgodnie z przeznaczeniem poufnych

informacji.

 · Nie dawać ani nie prosić o podarunki ani żadne korzyści, przez które możliwe 

byłoby wpływanie na własną integralność lub decyzje.

 · Dbać o unikanie wypadków i obrażeń ciała.

 · Pracować nad zmniejszeniem wpływu naszej działalności na środowisko.
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Saferoad działa zgodnie 
z prawem i przepisami, 
uczciwą i etyczną praktyką 
biznesową, ustanawiając 
wysokie standardy zarówno 
dla siebie, jak i swego 
wpływu na społeczeństwo. 

Nasze działania muszą odpowiadać warunkom publicznej kontroli bez 

strat dla reputacji Saferoad. Niezależnie od tego, na który z podmiotów 

Saferoad trafi zainteresowany w swoich kontaktach, powinien 

doświadczyć tych samych rzetelnych reguł postępowania.

· Saferoad doświadczył znacznej rozbudowy i rozwoju w ciągu ostatnich 

lat. Organizacja rozpowszechniła się i posiada ogromną bazę pracowników, 

klientów i dostawców.

 · Podmioty zależne Saferoad i spółki stowarzyszone są w regularnym kontakcie 

z organami publicznymi i organizacjami we wszystkich krajach, 

w których jesteśmy reprezentowani.

 · Kodeks Postępowania zapewnia jasne wytyczne co do sposobu zachowania 

podmiotów zależnych, menedżerów i pracowników Saferoad.

 · Niniejszy Kodeks Postępowania określa podstawowe zasady, 

zgodnie z którymi Saferoad prowadzi swoją działalność.

 · Niniejszy dokument nie przyznaje klientom, dostawcom, konkurentom, 

wspólnikom, innym osobom lub spółkom żadnych praw.
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Naruszenie Kodeksu 
Postępowania Saferoad nie 
będzie tolerowanie
oraz może spowodować wszczęcie wewnętrznego postępowania 

dyscyplinarnego, zwolnienie lub nawet wszczęcie postępowania sądowego.

Kodeks Postępowania ma 
zastosowanie do
wszystkich pracowników,
zakontraktowanych konsultantów i członków zarządu.

 · Członkowie zarządu odpowiedzialni są za przestrzeganie wytycznych 

Saferoad i przekazanie ich pracownikom i dostawcom.

 · Podmioty powiązane z Saferoad zapoznają swoich dostawców i 

podwykonawców z Kodeksem Postępowania Saferoad oraz z 

wartościami wyznawanymi przez Saferoad.
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Zasady etyki i uczciwości 
kierują naszym 
zachowaniem.
Saferoad prowadzi swoją działalność profesjonalnie, okazując szacunek i 

zachowując należytą staranność w stosunku do klientów, pracowników, 

wspólników, dostawców i innych interesariuszy. Ponadto Saferoad pragnie być 

postrzegany jako uczciwy, niezawodny, długotrwały partner o wysokim stopniu 

uczciwości i standardów etycznych, co objawia się w szczególności poprzez:

 · Dotrzymywanie obietnic.

 · Zapewnienie prawdziwych, jasnych i wiarygodnych informacji.

 · Nieprzekazywanie oraz nieużywanie poufnych informacji w sytuacjach, dla 

których nie były one przeznaczone.

 · Przedkładanie interesów Saferoad ponad własne.

 · Niedarowanie, nieprzyjmowanie oraz nieproszenie o prezenty lub inne 

korzyści, które mogłyby wpłynąć na naszą integralność lub decyzje innych.

 · Traktowanie każdego z należnym szacunkiem i równo, bez względu na płeć, 

rasę, religię lub przekonania polityczne.

 · Poszanowanie kultury wszystkich krajów, w których Saferoad prowadzi 

działalność.

 · Szanowanie i przestrzeganie praw i przepisów we wszystkich krajach, 

w których jesteśmy reprezentowani.

 · Przestrzeganie wewnętrznych wytycznych Saferoad.

 · Zasięganie porad od przełożonych lub współpracowników.

 · Angażowanie się w otwarty dialog dotyczący trudnych problemów 

i dylematów etycznych.

 · Działanie jako ambasadorzy Saferoad zarówno w pracy, jak i poza nią.
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Saferoad odgrywa aktywną 
rolę w społeczeństwie.
W związku z tym:

Traktujemy władze publiczne i organizacje w sposób profesjonalny, prawidłowy 

i otwarty. Nie dokonujemy żadnych wkładów finansowych na kandydatów ani 

partie polityczne. Pracujemy na osiągnięcie przejrzystości i wspieramy wysiłki na 

rzecz zwalczania korupcji i przekupstwa. Dbamy o to, aby wszelkie transakcje 

były rejestrowane i prawidłowo udokumentowane, zgodnie z lokalnymi i 

międzynarodowymi zasadami rachunkowości.

Umożliwiamy wewnętrznym i zewnętrznym audytorom dostęp do 

wszelkich informacji.

Wiedza, kompetencje oraz 
umiejętności naszych 
pracowników sprawiają,  
że są oni naszym 
największym atutem.
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W związku z tym:
 · Saferoad podchodzi z powagą do potrzeb swoich pracowników i szanuje 

prawa jednostki.

 · Deklaracja Praw Człowieka ONZ i Międzynarodowej Organizacji Pracy są 

przestrzegane.

 · Każdy pracownik musi mieć pisemną umowę określającą czas pracy i 

wynagrodzenie.

 · Wynagrodzenie musi być równe lub wyższe od minimalnej stawki 

wynagrodzenia wymaganej przez prawo w danym kraju.

 · Nie tolerujemy pracy nieletnich ani pracy przymusowej.

 · Przestrzegamy polityki zero tolerancji w stosunku do mobbingu, 

dyskryminacji ani podobnych zachowań.

· Szanujemy prawo do tworzenia związków zawodowych i bycia ich członkiem. 

· Utrzymujemy wysokie standardy zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (BHP). 

· Pracownicy zostaną poinformowani o wszelkich ryzykach związanych z 

wykonywaniem ich obowiązków.

 · Środowisko pracy jest bezpieczne.

 · Pracownikom zapewni się dostęp oraz możliwość używania wszelkiego 

sprzętu ochrony osobistej.

· Robimy co w naszej mocy, aby uniknąć wypadków i obrażeń ciała.

· Staramy się stworzyć miłą i sprzyjającą atmosferę, aby pracownicy 

czerpali satysfakcję ze swojej pracy.

 · Zapewniamy kontakt ze wszystkimi pracownikami w zakresie spraw, 

które ich dotyczą.
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Saferoad przyczynia się 
do ochrony środowiska 
naturalnego najlepiej jak to 
możliwe. Dlatego Saferoad: 
 · Pracuje dla zachowania środowiska poprzez okazywanie szacunku do 

swojego otoczenia.

 · Działać będzie zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i prawami 

dotyczącymi środowiska w krajach, w których prowadzi swoją działalność.

 · Stara się, aby nasza produkcja i produkty były przyjazne środowisku.

 · Wybiera nieszkodliwe dla środowiska produkty i zasoby.

 · Preferuje dostawców i podwykonawców, których produkcja i produkty są 

przyjazne środowisku.

 · Podejmuje duży wysiłek celem uniknięcia zanieczyszczenia środowiska.

 · Obsługuje i transportuje towary niebezpieczne w sposób bezpieczny dla 

środowiska i niezagrażający jego bezpieczeństwu.

 · Składuje i przetwarza odpady w bezpieczny sposób.

 · Sortuje odpady w miejscach przeznaczonych do recyklingu.
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Jeśli pracownik dowie się 
o naruszeniu niniejszego
Kodeksu Postępowania 
we własnej lub innej 
spółce należącej do 
grupy, powinien 
niezwłocznie to zgłosić 
swemu bezpośredniemu 
przełożonemu lub 
bezpośrednio do 
przedstawiciela zarządu.
Jeśli pracownik uzna tą kwestię za zbyt trudną do poruszenia we własnej firmie, 

może on skontaktować się z Wiceprezesem ds. Zarządzania Ryzykiem Saferoad. 

Raporty takie mogą być też składane anonimowo. Pracownicy, którzy zgłaszają 

rzekome naruszenia Kodeksu Postępowania nie poniosą z tego tytułu żadnych 

represji w jakiejkolwiek formie.



Szacunek

Troska

Pasja

Rzetelność

Wartości Saferoad

Szacunek dla ludzi i organizacji jest 

fundamentalnym obowiązkiem.

Szacunek generuje otwartość, 

uczciwość i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy. Równość 

i sprawiedliwość definiuje 

sposób w jaki odnosimy się do 

współpracowników i partnerów.

Troskliwa firma to silna firma. Dzięki 

pokorze, wsparciu i konstruktywnej 

krytyce wszyscy możemy czynnie 

działać.

Współpracownicy na wszystkich 

szczeblach mają prawo do bycia 

widzianym i słyszanym. Swobodna 

wymiany poglądów i pomysłów 

jest niezbędna, jeśli chcemy w jak 

najlepszy sposób wykorzystywać 

nasze zasoby.

Entuzjazm i pasja są niezbędne, aby 

osiągnąć założone rezultaty i sukces.

Te cechy uwalniają niezbędne pokłady 

kreatywności, odwagi i woli, które są 

potrzebne do zbudowania silnej spółki 

i zespołu osiągającego sukcesy. Pasja 

przyciąga najbardziej wymagających 

klientów i najzdolniejszych 

współpracowników. Potrzebujemy 

ich wszystkich.

Rzetelność i wiarygodność można 

zdobyć wyłącznie dzięki działaniu, 

kompetencji i wydajności każdego  

z nas. 

Obchodzimy się z ludźmi w sposób 

profesjonalny, niezależnie od 

tego, czy są to klienci, partnerzy, 

współpracownicy czy interesariusze.
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