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Wstęp01
W.A.G. payment solutions PLC („Eurowag”) to działająca 
w całej Europie wiodąca zintegrowana platforma 
płatności i mobilności dla branży komercyjnego 
transportu drogowego („CRT”). Stworzono ją 
z myślą o zapewnianiu zrównoważonych rozwiązań 
finansowych i technologicznych z korzyścią dla branży, 
społeczeństwa i środowiska.

Firmie przyświeca misja i wizja zapewniania zielonego i 
wydajnego komercyjnego transportu drogowego, dzięki 
któremu na branżę przewozów drogowych otworzą 
się nowe szanse. Osiągnięcie tej wizji i misji nie byłoby 
możliwe bez stosowania etycznych, odpowiedzialnych 
i zrównoważonych praktyk biznesowych w działalności 
i w całym łańcuchu dostaw.

Firma Eurowag oczekuje, że jej dostawcy i partnerzy 
będą podzielać i podtrzymywać jej zaangażowanie 
w etyczne, odpowiedzialne i zrównoważone praktyki 
biznesowe, jak również przestrzegać niniejszego 
kodeksu postępowania.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie 
oczekiwań i wymagań wobec dostawców 
i ich pracowników, personelu, pośredników 
i podwykonawców podczas prowadzenia działalności 
z dowolnym podmiotem Eurowag. Od dostawców 
i partnerów grupa oczekuje, że będą oni przestrzegać 
ducha i litery obowiązujących przepisów i regulacji. 
Ponadto oczekuje od nich przestrzegania ich własnych 
wartości i etycznych praktyk biznesowych.

W przypadku gdy przepis prawa i niniejszy kodeks 
dotyczą tego samego tematu, zachęca się dostawców 
do przestrzegania wymogów, które promują wyższe 
standardy. Wątpliwości dotyczące stosowania 
niniejszego kodeksu można kierować do działu 
ds. zgodności grupy (compliance@eurowag.com). 
Eurowag zobowiązuje się do współpracy ze wszystkimi 
dostawcami w zakresie wdrażania najwyższych 
standardów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
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Uczciwość 
i etyka biznesu02
Eurowag kategorycznie sprzeciwia się stosowaniu 
praktyk korupcyjnych oraz wykazuje zero tolerancji dla 
osób zaangażowanych w nieetyczne działania i praktyki 
korupcyjne. Dostawcy nie mogą stosować i tolerować 
żadnych form korupcji. Dostawcy nie mogą oferować 
i przyjmować łapówek i innych nielegalnych zachęt 
(np. drobnych gratyfikacji) w relacjach z partnerami 
biznesowymi i urzędnikami państwowymi. Dostawcy 
nie mogą oferować pracownikom Eurowag prezentów 
i korzyści osobistych, które mogłoby uchodzić za 
łapówkę. We wszystkich przypadkach prezenty 
i formy rozrywki nie mogą być oferowane w celu 
niewłaściwego wpłynięcia na relację biznesową i nie 
mogą naruszać obowiązujących przepisów i standardów 
etycznych. Dostawcy powinni być świadomi, że 
w Eurowag obowiązuje surowa polityka dotycząca 
prezentów i gościnności. Należy pamiętać, że prezenty 
i formy gościnności o wartości powyżej 100 EUR lub 
odpowiednika w lokalnej walucie nie powinny być 
oferowane pracownikom Eurowag i nie będą przez 
nich przyjmowane.

Pranie pieniędzy oznacza postępowanie mające na 
celu ukrycie nielegalnego pochodzenia pieniędzy 
w celu stworzenia wrażenia, że zostały one uzyskane 
legalnie. W szerszym ujęciu obejmuje również 
finansowanie nielegalnej działalności z legalnych 
środków. Eurowag oczekuje od swoich dostawców 
przestrzegania przepisów zwalczających szeroko 
rozumiane pranie pieniędzy.

Przeciwdziałanie korupcji

Przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy 
i sankcje międzynarodowe

Nasi dostawcy będą konkurować uczciwie 
i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi konkurencji i nie będą stosować praktyk 
antykonkurencyjnych. Nie mogą oni angażować się 
w żadne działania, które mogłyby zaszkodzić konkurencji 
lub ograniczyć ją. Muszą oni przestrzegać ogólnie 
przyjętych zasad w tym zakresie. Dostawcy muszą 
przestrzegać zasad uczciwej konkurencji i stosować 
wyłącznie takie praktyki biznesowe i marketingowe, 
które nie wprowadzają w błąd ani nie są w inny sposób 
nieuczciwe. Dostawcy nie mogą zawierać formalnych 
i nieformalnych porozumień antykonkurencyjnych, 
w ramach których ustalane są ceny, dochodzi do 
zmowy, fałszowania ofert, ograniczania dostaw lub 
podziału/kontroli rynków. Nie wolno im wymieniać się 
z konkurentami aktualnymi, ostatnimi lub przyszłymi 
informacjami o cenach. Dostawcy nie mogą uczestniczyć 
w kartelach ani żadnych działaniach, które w sposób 
niezgodny z prawem ograniczałyby konkurencję lub 
wpływały na nią.

Uczciwa konkurencja

W żadnym wypadku dostawca nie może uczestniczyć 
w działaniach związanych – nawet jeśli tylko 
przypuszczalnie – z praniem pieniędzy. Dostawcy muszą 
przestrzegać wszelkich zobowiązań wynikających 
z krajowych i międzynarodowych przepisów 
dotyczących prania pieniędzy.

Dostawcy i wszystkie inne osoby fizyczne i/lub prawne 
znajdujące się w strukturze własnościowej dostawcy nie 
mogą podlegać sankcjom ONZ i UE. Ponadto dostawcy 
nie mogą prowadzić zakazanej działalności ani 
działalności w krajach objętych sankcjami ani z osobami 
fizycznymi lub prawnymi objętymi sankcjami, co 
prowadziłyby do naruszenia sankcji międzynarodowych 
lub krajowych lub które naraziłyby którąkolwiek ze 
spółek Eurowag na ryzyko naruszenia sankcji.
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Dostawcy muszą unikać sytuacji, w których może 
dojść do konfliktu interesów. Muszą oni niezwłocznie 
ujawnić Eurowag każdy rzeczywisty konflikt interesów 
lub w wyjątkowych okolicznościach ujawnić wcześniej 
uzgodnioną procedurę postępowania w przypadku 
wystąpienia konfliktu interesów.

Takie konflikty interesów mogą obejmować przypadki, 
w których pracownik dostawcy lub specjalista 
zatrudniony na podstawie umowy prowadzi interesy 
lub utrzymuje relacje biznesowe z Eurowag lub gdy 
ten dostawca działa w imieniu Eurowag i/lub podmiotu 
konkurencyjnego Eurowag. 

Dostawcy i ich pracownicy nie mogą wykorzystywać 
żadnych istotnych lub nieujawnionych publicznie 
informacji uzyskanych podczas relacji biznesowych 
z grupą W.A.G. na potrzeby obrotu lub umożliwienia 
innym osobom obrotu akcjami lub papierami 
wartościowymi jakiejkolwiek spółki.

Konflikt interesów

Wykorzystywanie
informacji wewnętrznych

Firma Eurowag ustanowiła poufny i łatwo dostępny 
mechanizm zgłaszania obaw dotyczących postępowania 
niezgodnego z prawem lub nieetycznego. Ma on 
pomóc w szybkiej identyfikacji i rozwiązaniu problemów 
etycznych. W grupie stworzono kanał umożliwiający 
interesariuszom zgłaszanie do działu zgodności obaw 
różnymi sposobami: pocztą elektroniczną, telefonicznie 
czy pocztą tradycyjną. Jeżeli dostawca ma pytania 
dotyczące nielegalnych lub nieetycznych praktyk i/lub 
podejrzeń o naruszenie obowiązującego prawa, polityki 
lub standardów lub zaobserwuje coś podobnego, 
powinien zgłaszać wątpliwości za pośrednictwem 
formalnych kanałów raportowania poprzez 
zabezpieczony adres e-mail compliance@eurowag.
com. Zapewnimy poufność danych osoby zgłaszającej 
naruszenie oraz poufność otrzymanych informacji. 
Każde zgłoszenie zostanie odpowiednio zbadane, a na 
jego podstawie sporządzony zostanie anonimowy 
raport, który nie zawiera szczegółów mogących 
zidentyfikować zgłaszającego.

Zgłaszanie problemów
i wątpliwości
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Prawa człowieka 
i prawa pracownicze, 
w tym współczesne 
niewolnictwo

Firma Eurowag jest zobowiązana do przestrzegania 
praw człowieka i praw pracowniczych oraz do 
zapewnienia, by nigdzie w swojej własnej działalności ani 
w żadnym z naszych łańcuchów dostaw lub klientów nie 
występowały żadne formy współczesnego niewolnictwa. 
Eurowag przestrzega Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka i jej wdrażania na podstawie Wytycznych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczących 
biznesu i praw człowieka. W związku z tym i zgodnie 
z obowiązującą w firmie polityką praw człowieka 
oczekuje się od dostawców przestrzegania wszystkich 
praw człowieka, w tym praw pracowniczych w całej 
swojej działalności

Firma Eurowag oczekuje od swoich dostawców 
zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska 
pracy swoim pracownikom, wykonawcom 
i podwykonawcom. Ponadto dostawcy powinni mieć 
wdrożoną politykę zarządzania i procesy gwarantujące 
zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczekuje się, że 
dostawcy będą mieli wdrożone systemy umożliwiające 
identyfikację i ograniczanie zagrożeń dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, a także badanie, śledzenie 
i eliminowanie incydentów.

Od dostawców oczekuje się, że będą prowadzić 
swoją działalność zgodnie z przepisami prawa pracy, 
przestrzegać zobowiązania do zapewnienia równych 
szans i niedyskryminacji, a także przestrzegać 
praw człowieka pracowników i w ich łańcuchów 
dostaw. Obejmuje to zapewnienie sprawiedliwego 
i konkurencyjnego wynagrodzenia, poszanowanie 
prawa pracowników do wolności zrzeszania się i prawa 
do zawierania umów zbiorowych, zakaz molestowania, 
zastraszania i dyskryminacji, zakaz korzystania z pracy 
dzieci, pracy przymusowej, niewolniczej lub pracy 
więźniów oraz nieangażowanie się w handel ludźmi.

Zdrowie, bezpieczeństwo 
i dobre samopoczucie03
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Dostawcy muszą zapobiegać wszelkim formom 
współczesnego niewolnictwa, w tym handlowi ludźmi, 
pracy przymusowej, niewolniczej lub w ramach 
odpracowywania długów.

Współczesne niewolnictwo
W łańcuchu dostaw nie toleruje się pracy dzieci. 
Dostawcy nie mogą czerpać korzyści z pracy 
dzieci. Termin „dziecko” odnosi się do każdej osoby, 
która nie osiągnęła minimalnego wieku legalnego 
zatrudnienia w miejscu wykonywania pracy i/lub 
minimalnego wieku wykonywania pracy określonego 
przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), 
w zależności od tego, który z nich jest wyższy. 
Wszyscy pracownicy poniżej 18. roku życia muszą 
być chronieni przed wykonywaniem prac, które mogą 
być niebezpieczne lub szkodliwe dla ich zdrowia, 
rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego, 
duchowego i moralnego. Jeśli lokalne prawo 
dotyczące minimalnego wieku przewiduje wyższy wiek 
uprawniający do pracy lub dla obowiązku szkolnego, 
obowiązuje wyższy wiek.

Dostawcy muszą zapewnić i promować procedury 
zgłaszania skarg w przypadku, gdy pracownicy muszą 
zgłaszać wątpliwości, oraz zapewnić, że w stosownych 
przypadkach dostawcy zgłoszą wątpliwości do 
Eurowag w celu usunięcia wszelkich naruszeń lub 
zarzutów dotyczących pogwałcenia praw człowieka 
i/lub praw pracowniczych. 

Praca dzieci

W tym celu uruchomiono linię informacyjną 
Eurowag do zgłaszania nieprawidłowości
compliance@eurowag.com.   

Wszystkie prace powinny być dobrowolne ze 
strony pracownika.

Dostawcy powinni zapewnić wszystkim 
pracownikom pisemną umowę w zrozumiałym 
dla nich języku, wyraźnie określającą ich prawa 
i obowiązki w zakresie wynagrodzeń, godzin 
pracy, świadczeń i innych elementów pracy 
i warunków zatrudnienia.

Dostawcy nie powinni zatrzymywać dokumentów 
tożsamości pracowników (paszportów lub 
pozwoleń na pracę) ani niszczyć ich czy 
odmawiać do nich dostępu jako warunku 
zatrudnienia, chyba że wymaga tego 
obowiązujące prawo.

Dostawcy nie mogą pobierać od pracowników 
opłat, kosztów rekrutacji lub kaucji, bezpośrednio 
lub pośrednio, jako warunku wykonywania pracy.

Dostawcy muszą respektować prawo 
pracowników do rozwiązania umowy o pracę po 
upływie rozsądnego okresu wypowiedzenia oraz 
do otrzymania całego należnego wynagrodzenia.

Dostawcy muszą przestrzegać prawa 
pracowników do opuszczenia miejsca pracy po 
zakończeniu zmiany. 

1

4

2

5

3

6
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Ochrona środowiska 
i zmiany klimatu

Firma Eurowag zobowiązuje się do ochrony 
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Organizacja uznaje, że zmiany klimatu są jednym 
z najbardziej palących problemów, dlatego ustaliła 
cele i zobowiązania zmniejszenia emisji z jej 
działalności operacyjnej i łańcucha dostaw.

Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, jak również utrzymywać wszystkie 
wymagane zezwolenia, zatwierdzenia i rejestracje 
dotyczące ochrony środowiska. Ponadto oczekuje 
się, że nasi dostawcy zapewnią podjęcie działań 
mających na celu wyeliminowanie, ograniczenie lub 
kontrolę wytwarzania lub uwalniania wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń (o bezpośrednim 
wpływie na powietrze, wodę itp.) lub odpadów 
w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na 
środowisko. Od dostawców oczekuje się również 
wdrożenia systemów zarządzania efektywnym 
i odpowiedzialnym wykorzystaniem energii i wody 
oraz priorytetowego wykorzystywania energii 
odnawialnej tam, gdzie to możliwe.

W ramach analizy due diligence i onboardingu 
dla dostawców, którzy dostarczają produkty i/lub 
usługi o znaczącym wpływie na środowisko i klimat, 
organizacja może zażądać, aby dostawcy udostępnili 
firmie Eurowag swoją politykę i plany działania 
w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu 
i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

04
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Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów dotyczących 
dochodzenia praw własności intelektualnej, w tym 
ochrony przed ujawnieniem.

Dostawcy muszą chronić i wykorzystywać 
w odpowiedni sposób informacje poufne oraz 
zapewniać ochronę prywatności wszystkich 
pracowników i partnerów biznesowych oraz 
ważnych praw własności intelektualnej.

Dostawcy nie mogą korzystać z nazwy firmy 
Eurowag i jej podmiotów stowarzyszonych oraz ich 
znaków towarowych i produktów w materiałach 
reklamowych bez pisemnej zgody.

Od dostawców oczekuje się, że w trakcie 
prowadzenia działalności będą odpowiednio 
wykorzystywać dane osobowe i informacje poufne 
oraz egzekwować przestrzeganie wszelkich praw 
własności intelektualnej.

Prywatność 
i własność intelektualna

1

2

3

4

Ochrona danych 
osobowych 
i prywatności, 
w tym własności 
intelektualnej

Od dostawców oczekuje się odpowiedniego 
zabezpieczania wszelkich informacji wrażliwych, 
poufnych i zastrzeżonych.

W trakcie współpracy z firmą Eurowag. dostawcy 
muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących prywatności danych.

Dostawcy muszą chronić wrażliwe, poufne 
i zastrzeżone informacje innych osób, w tym 
dane/informacje osobowe, przed nieuprawnionym 
dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, 
modyfikacją i ujawnieniem, za pomocą 
odpowiednich procedur bezpieczeństwa 
fizycznego i elektronicznego, w tym ograniczania 
pojawiającego się ryzyka dla systemów 
informacyjnych poprzez wdrożenie odpowiednich 
programów cyberbezpieczeństwa IT.

Dostawcy muszą zgłaszać firmie Eurowag 
wszelkie podejrzewane lub rzeczywiste naruszenia 
danych lub incydentów bezpieczeństwa, gdy tylko 
się o nich dowiedzą.

Prywatność i ochrona 
danych osobowych
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Podsumowanie 
Niezależnie od charakteru dostarczanego produktu, 
świadczonych usług i współpracy, jaką możemy 
nawiązać z konkretnym dostawcą, wymagania zawarte 
w niniejszym dokumencie znajdą odzwierciedlenie 
w postanowieniach umownych pomiędzy pomiędzy 
Eurowag a dostawcą a dostawcą. W przypadku konfliktu 
pomiędzy postanowieniami niniejszego kodeksu 
postępowania a odpowiednią umową, kontraktem, 
zamówieniem, warunkami lub innymi ustaleniami 
wynikającymi z umowy („umowy”) postanowienia 
niniejszego kodeksu postępowania mają pierwszeństwo 
przed wszystkimi innymi sprzecznymi postanowieniami.

Zawierając jakąkolwiek umowę, dostawca, który 
dostarcza swoje produkty i/lub wykonuje swoje 
usługi na jej rzecz, zobowiązuje się do wykonywania 
swoich obowiązków zgodnie z niniejszym kodeksem 
postępowania i gwarantuje, że nie będzie, bezpośrednio 
lub pośrednio, oraz że nie ma wiedzy, że inne 
osoby będą, bezpośrednio lub pośrednio, naruszać 
postanowień niniejszego kodeksu postępowania.

Dostawca (sprzedawca) ma obowiązek udostępnienia 
udostępniania firmie Eurowag na jej żądanie wszystkich 
informacji niezbędnych do wykazania zgodności 
z obowiązkami określonymi w niniejszym kodeksie 
postępowania oraz umożliwienia przeprowadzenia 
audytów, w tym inspekcji, i współpracy w ich zakresie. 
Każde naruszenie obowiązku zawartego w niniejszym 
kodeksie postępowania stanowi istotne naruszenie 
umowy i uprawnia firmę Eurowag do rozwiązania umowy 
ze skutkiem natychmiastowym i bez uszczerbku dla 
jakichkolwiek dalszych praw i środków zaradczych 
dostępnych na mocy wspomnianej umowy lub 
prawa. Bez względu na inne postanowienia Umowy 
dostawca, bez żadnych ograniczeń, zabezpieczy 
i ochroni przed odpowiedzialnością firmę Eurowag 
przed przed zobowiązaniami, szkodami, kosztami 
i wydatkami poniesionymi w wyniku takiego naruszenia 
i wypowiedzenia niniejszego kodeksu postępowania.
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