
 

 

Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców jest prowadzony przez dział prawny Grupy NTG. Wszelkie pytania związane 

z niniejszym Kodeksem Postępowania należy przekazywać osobie kontaktowej dostawcy w Grupie NTG, która w razie 

potrzeby przekaże takie zapytanie do działu prawnego Grupy NTG. 
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Przedmowa 

 

Grupa NTG dąży do wspierania i przestrzegania wszelkich praw krajowych, światowych praw 

człowieka, praw pracowniczych oraz uczciwości kupieckiej w obrębie sektora logistycznego,  

a także do działania w sposób etyczny w każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność. 

Niniejszy kodeks postępowania dla dostawców (Kodeks Postępowania) odzwierciedla nasze 

zaangażowanie w tym zakresie oraz nasze dążenie do przestrzegania zasad międzynarodowo 

uznanych norm. 

Ponieważ sami kierujemy się normami praktyk etycznych, kładziemy również nacisk na 

znaczenie przestrzegania tych zasad w odniesieniu do wszystkich dostawców i partnerów 

biznesowych w naszym łańcuchu dostaw oraz oczekujemy tego samego od naszych dostawców. 

Niniejszy Kodeks Postępowania określa wymogi, jakie stawiamy wszystkim naszym 

dostawcom. 

Wierzymy, że koncentrując się na wartościach wymienionych w niniejszym Kodeksie 

Postępowania dla Dostawców wzmocnimy relacje między Grupą NTG a naszymi dostawcami 

oraz stworzymy zrównoważone stosunki handlowe. Od naszych dostawców oczekujemy,  

że będą aktywnie dbać o to, by ich agenci, poddostawcy i podwykonawcy również przestrzegali 

wymogów niniejszego Kodeksu Postępowania. 

Dziękujemy za bycie partnerem biznesowym Grupy NTG. 

Z poważaniem 

Mikkel Fruergaard 

Dyrektor Generalny 

w zakresie transportu 

powietrznego i 

oceanicznego 

Christian D. Jakobsen 

Dyrektor ds. 

Finansowych 

Jesper E. Petersen 

Dyrektor Generalny Grupy w 

zakresie transportu 

drogowego i logistyki 
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Zakres i odpowiedzialność 

Kodeks Postępowania dotyczy wszystkich dostawców i partnerów biznesowych, którzy działają we współpracy 

z Grupą NTG lub na jej rzecz, w tym agentów, dostawców, poddostawców, partnerów biznesowych oraz 

dystrybutorów. Kodeks Postępowania stanowi dodatek do obowiązujących przepisów prawnych i ogólnych 

zasad prawa obowiązującego w jurysdykcjach, w których działalność prowadzą nasi dostawcy. Od wszystkich 

naszych dostawców oczekujemy posiadania wdrożonych bezpiecznych procedur gwarantujących zgodność z 

niniejszym Kodeksem Postępowania dla Dostawców, a także dbania o to, by niniejszy Kodeks Postępowania 

dla Dostawców był wdrożony przez ich własnych partnerów biznesowych, tak by gwarantować zgodność w 

całym łańcuchu dostaw Grupy NTG. 

Poddostawcy, podwykonawcy, agenci itp. 

Niniejszy Kodeks Postępowania dotyczy całego łańcucha dostaw Grupy NTG, a dostawcy są odpowiedzialni 

za wyznaczenie analogicznych lub porównywalnych norm dla swoich podwykonawców oraz innych partnerów 

biznesowych świadczących usługi na rzecz Grupy NTG. Do odpowiedzialności dostawcy należy dbanie o to, 

by jego podwykonawcy zostali powiadomieni o niniejszym Kodeksie Postępowania oraz przestrzegali 

zawartych w nim wymagań. 

Konflikty interesów 

Osobiste interesy naszych dostawców nie mogą nigdy wywierać wpływu na ich pracę na rzecz Grupy NTG, 

jeżeli interesy te nie pokrywają się z interesami przedsiębiorstwa Grupy NTG. 

Prawa człowieka 

Grupa NTG wspiera i działa zgodnie z uznawaną międzynarodowo Powszechną deklaracją praw człowieka 

ONZ. Od naszych dostawców oczekujemy działań zgodnych z wszelkimi międzynarodowo uznawanymi 

normami z zakresu praw człowieka, w tym inicjatywą UN Global Compact, Powszechną deklaracją praw 

człowieka ONZ, a także z Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą Podstawowych Zasad i 

Praw w Pracy oraz wszelkimi międzynarodowymi konwencjami o pracy dzieci. 

Zakaz dyskryminacji 

Grupa NTG stosuje politykę zerowej tolerancji wobec dyskryminacji pod względem rasowym, koloru skóry, 

religii, płci, wieku, narodowości, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, orientacji politycznej, pochodzenia 

społecznego lub jakiegokolwiek chronionego prawem statusu. Wszyscy pracownicy i pracowniczki muszą być 

chronieni przed każdym rodzajem nękania w miejscu pracy. Migranci i pracownicy zagraniczni muszą być 

traktowani z troską i szacunkiem, na równej stopie z innymi pracownikami i pracowniczkami, a także pracować 

w warunkach, które odpowiadają obowiązującym przepisom prawa oraz zasadom UN Global Compact i 

Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ. 

Otoczenie pracy 

Od naszych Dostawców oczekujemy dbania o bezpieczne i zdrowe otoczenie pracy dla wszystkich ich 

pracowników i pracowniczek. Obejmuje to zobowiązanie naszych dostawców do zagwarantowania stosownego 

zakwaterowania i opieki dla pracowników i pracowniczek pracujących z dala od domu. Dostawcy muszą zawsze 

dbać o to, by otoczenia pracy oferowane ich pracownikom i pracowniczkom odpowiadały obowiązującym 

przepisom prawa i regulacjom. 

Czas pracy i wynagrodzenie 

Nasi dostawcy muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących czasu pracy i 

minimalnego wynagrodzenia. 
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Narkotyki i alkohol 

Otoczenie pracy naszych dostawców musi być wolne od narkotyków, alkoholu i innych substancji odurzających 

oraz skutków ich działania. 

Bezpieczeństwo na drodze 

Nasi dostawcy muszą, we współpracy ze swoimi podwykonawcami, realizować inicjatywy z zakresu 

bezpieczeństwa na drodze oraz nieustannie je oceniać i usprawniać. Inicjatywy te powinny gwarantować 

przestrzeganie przez naszych dostawców obowiązujących regulacji z zakresu ruchu drogowego i minimalizację 

zbędnych niebezpieczeństw i ryzyk. Kierowcy nie powinni prowadzić pojazdu pod wpływem działania 

alkoholu, narkotyków, leków lub bez odpoczynku. Z telefonów komórkowych można korzystać tylko w trybie 

głośnomówiącym. Należy przestrzegać istniejących regulacji w zakresie prowadzenia pojazdów i czasu 

odpoczynku dla pracowników i pracowniczek prowadzących pojazdy ciężarowe. Od wszystkich dostawców 

oczekujemy zadbania o wdrożenie stosownych środków w celu przestrzegania powyższego w każdym 

momencie oraz o proaktywne wdrażanie wszelkich zmian w swoich wewnętrznych politykach w związku z 

wszelkimi zmianami miejscowych przepisów prawa i wymogów. 

Komunikacja i kontakt z mediami 

Żaden dostawca nie może składać deklaracji w imieniu Grupy NTG, o Grupie NTG lub o naszej działalności 

mediom, inwestorom, analitykom z zakresu finansów lub przemysłu, bądź też na mediach społecznościowych 

lub innych forach czy w kontekstach publicznych. Wszelkie zapytania ze strony mediów dotyczące Grupy NTG 

należy niezwłocznie przekazywać lokalnemu przedstawicielowi NTG, którego zadaniem jest przekazanie 

sprawy kierownictwu wykonawczemu Nordic Transport Group A/S. 

Poufność 

Grupa NTG bezwzględnie zabrania ujawniania na zewnątrz wszelkich informacji wrażliwych biznesowo, 

dotyczących spółki lub jej klientów, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, takich jak informacje 

o nazwach klientów, a także dystrybuowania takich informacji przy użyciu mediów społecznościowych lub 

jakichkolwiek innych mediów zewnętrznych. 

Normy jakościowe 

Od naszych dostawców oczekujemy gwarancji, że wszelkie urządzenia stosowane podczas świadczenia usług 

na rzecz Grupy NTG będą w stanie dobrym i kompletnym, spełniającym ogólne i prawnie wymagane normy 

dotyczące utrzymania ruchu, a także będą nieustannie spełniały wszelkie regulacje oraz środki z zakresu 

bezpieczeństwa. Od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania wszelkich zasadnych wymogów 

jakościowych Grupy NTG lub klientów Grupy NTG, które mogą istnieć w odniesieniu do obsługi transportowej, 

przeładunku i magazynowania. Tym niemniej dostawcy nie są zobowiązani do przestrzegania konkretnych 

poleceń, które mogą nie pokrywać się z przepisami o bezpieczeństwie w transporcie lub podobnymi regulacjami 

obowiązującymi w jurysdykcjach, w których lub przez które odbywa się transport. 

Uczciwa konkurencja i przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym 

Jako Grupa NTG pożądamy otwartej i uczciwej konkurencji, a także nie tolerujemy łamania przepisów i 

regulacji z zakresu zaburzania konkurencji i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. Przepisy 

dotyczące konkurencji i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym służą do uzyskania swobody 

przedsiębiorczości oraz zabraniają czynności, które ograniczają uczciwą konkurencję. Posiadamy wewnętrzne 

wytyczne gwarantujące politykę zerowej tolerancji wobec takich działań. Oczekujemy także, że nasi dostawcy 

będą przeciwdziałać wszelkim nielegalnym praktykom. Grupa NTG nie wyraża żadnej zgody na jakiekolwiek 

naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym w jakiejkolwiek 
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jurysdykcji. Obejmuje to wszelkiego rodzaju kartele, współpracę w odniesieniu do kluczowych warunków, 

takich jak stawki, opłaty, prowizje, podział rynku, ujawnianie informacji naszym konkurentom lub wszelkie 

inne układy, które mogą eliminować uczciwą konkurencję lub jej zapobiegać. Jeżeli otrzymamy informację, że 

dowolny z naszych dostawców narusza przepisy z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym w 

dowolnej jurysdykcji, dostawca ten może spodziewać się niezwłocznego podjęcia działań przez Grupę NTG w 

odniesieniu do stosunku umownego między Grupą NTG a danym dostawcą, a także wobec organów 

publicznych. 

Korupcja 

Grupa NTG jest zaangażowana w zapobieganie występowaniu łapówkarstwa w odniesieniu do personelu 

prywatnego, rządowego lub publicznego we wszystkich czynnościach będących pod naszą faktyczną kontrolą. 

Od naszych dostawców oczekujemy, że nie będą oferować ani przyjmować łapówek od jakiejkolwiek osoby, 

prywatnie lub publicznie, w jakiejkolwiek formie, pośrednio lub bezpośrednio, czy też za pośrednictwem stron 

trzecich. Grupa NTG nie będzie karać dostawców za odmowę zapłaty łapówki, nawet jeśli skutkiem tego będzie 

utrata sposobności gospodarczej. Zakaz łapówkarstwa stosuje się bezwzględnie, nawet w odniesieniu do 

sytuacji, w których nasi konkurenci biorą udział w przekazaniu łapówki. 

Środowisko 

Z uwagi na naszą działalność i rozmiar zdajemy sobie sprawę z faktu, że do naszej odpowiedzialności należy 

zapobieganie i minimalizowanie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko i klimat. Na ile jest 

to możliwe, wspieramy inicjatywy w obrębie naszej działalności, aby opracowywać i stosować ekologiczne 

rozwiązania i technologie. Od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania wszystkich obowiązujących 

przepisów prawa i regulacji na szczeblu lokalnym i międzynarodowym w zakresie ochrony środowiska,  

a także realizacji inicjatyw minimalizujących wpływ ich działalności na środowisko. 

Przerwanie działalności gospodarczej 

Nasi dostawcy powinni być przygotowani na wszelkie zakłócenia w swojej działalności (np. klęski żywiołowe, 

terroryzm, wirusy komputerowe, choroby, epidemie, choroby zakaźne). Przygotowanie to obejmuje w 

szczególności plany ratunkowe chroniące zarówno pracowników, jak i środowisko w największym możliwym 

zakresie od ewentualnych katastrof powstałych w domenie działalności. 

Naruszenie postanowień Kodeksu Postępowania dla Dostawców 

W sytuacji nieprzestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania oczekujemy, że dostawca podejmie 

odpowiednie kroki, aby naprawić takie naruszenie i zapobiec jego kolejnemu wystąpieniu. W sytuacji, w której 

w uzasadnionej opinii Grupy NTG wystąpiło istotne lub uporczywe naruszenie, Grupa NTG będzie miała prawo 

do rozwiązania stosunku gospodarczego z dostawcą ze skutkiem natychmiastowym i bez zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz dostawcy. Wszelkie zachowania, które mogą potencjalnie naruszać miejscowe przepisy 

lub postanowienia niniejszego Kodeksu Postępowania należy zgłosić do Państwa osoby kontaktowej w Grupie 

NTG lub, jeżeli ta osoba jest ich źródłem lub nie podejmuje działań, do działu prawnego Grupy NTG pod 

adresem codeofconduct@ntg.dk. Wszyscy pracownicy i pracowniczki powinni traktować zgłaszane kwestie 

poważnie oraz poufnie. 

Przestrzeganie Kodeksu Postępowania 

Od dostawców Grupy NTG oczekuje się potwierdzenia przestrzegania niniejszego Kodeksu Postępowania przez 

złożenie podpisu fizycznego lub elektronicznego. Obowiązująca wersja Kodeksu Postępowania zawsze 

znajduje się na stronie głównej Grupy NTG, a informacje o wszelkich większych zmianach w Kodeksie 

Postępowania będą przekazywane dostawcy bezpośrednio. Grupa NTG może realizować inicjatywy z zakresu 

zgodności odrębnie dla każdego przypadku, przykładowo przez wysłanie dostawcom ankiety do samooceny lub 
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kwestionariuszy w celu udokumentowania zgodności przez przeprowadzenie u dostawcy audytu związanego z 

Kodeksem Postępowania. 

 Przeczytałem(am) i zrozumiałem(am) 

 Imię i nazwisko, pieczątka firmy Podpis 

Kwiecień 2019, Kopenhaga, Dania   

 


