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Platforma współpracy „Odpowiedzialny transport 

ciężarowy” jest prowadzona i koordynowana przez 

CSR Europe, europejską sieć organizacji 

działających na rzecz społecznej odpowiedzialności 

biznesu. 

 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.csreurope.org/responsible-trucking 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerzy 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.csreurope.org/responsible-trucking
https://www.csreurope.org/responsible-trucking
https://www.csreurope.org/
https://www.csreurope.org/responsible-trucking
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Ogólne informacje 
 
 
 
 

Niniejsze Wytyczne społeczne wyznaczają 

standardy, do których przestrzegania zobowiązują 

się partnerzy platformy Odpowiedzialny Transport 

Ciężarowy. Zawierają one też oczekiwania 

nabywców usług transportowych wobec swoich 

dostawców oraz oczekiwania dostawców usług 

transportowych wobec swoich podwykonawców. 

 
Najważniejszym elementem sektora logistycznego 

są kierowcy samochodów ciężarowych. W związku 

z tym partnerzy tej inicjatywy podejmują wspólne 

działania na rzecz osiągnięcia wysokich 

standardów w zakresie kwestii społecznych w 

całym łańcuchu dostaw. 

 
Firmy, w tym nabywcy usług transportowych i ich 

dostawcy, mają obowiązek przestrzegania 

wysokich standardów etycznych oraz uczciwego i 

sprawiedliwego działania w całym łańcuchu 

dostaw, zgodnie z prawem lokalnym i 

międzynarodowym. 

 
Niniejsze Wytyczne społeczne bazują na 

podstawowych zasadach odpowiedzialności 

społecznej, które są zgodne z lokalnym prawem, 

spójne z międzynarodowymi wymogami i 

wspierane przez Partnerów platformy. 

Partnerzy platformy Odpowiedzialnego 

Transportu Ciężarowego przestrzegają i 

wspierają te standardy oraz zobowiązują się do 

ich kaskadowego stosowania w całym 

łańcuchu dostaw, co oznacza, że będą one 

obowiązywać podwykonawców w całym 

łańcuchu dostaw. 

 
Poszczególni partnerzy mogą tworzyć własne 

standardy, kodeksy i strategie, które są 

uzupełnieniem niniejszych Wytycznych, a nawet 

mogą je zastępować, jeśli są od nich bardziej 

wymagające. 

 
Niniejsze Wytyczne społeczne dotyczą 

działalności transportowej prowadzonej w 

Europie. Partnerzy platformy mogą jednak 

stosować odpowiednie zapisy Wytycznych w 

ramach swojej działalności na całym świecie. 

 
Partnerzy platformy są zobowiązani do 

przestrzegania i podejmowania uzasadnionych 

ekonomicznie wysiłków na rzecz wdrożenia 

postanowień opisanych w tych Wytycznych jako 

„Wymogi”, a także do pracy na rzecz osiągnięcia 

celów długoterminowych określanych tu mianem 

„Aspiracji”. 
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Objaśnienia 
 
 
 

 
Poniżej znajdują się wyjaśnienia wybranych ważnych 

terminów używanych w tych Wytycznych, aby 

zapewnić zrozumienie stosowanej terminologii: 

 

• Przedsiębiorstwa: dotyczy nabywców i 
dostawców usług transportowych, a także ich 
podwykonawców. 

 

• Obiekty: wszelkie obiekty budowlane – w tym 

miejsca załadunku i rozładunku, centra 

dystrybucyjne, węzły, miejsca tranzytowe, porty, 

terminale lub punkty przeładunkowe, parkingi lub 

inne nieruchomości, z których korzystają kierowcy 

samochodów ciężarowych w logistycznym 

łańcuchu wartości. Wymogi i Aspiracje w rozdziale 

„Obiekty” niniejszych Wytycznych mają 

zastosowanie wyłącznie w godzinach otwarcia 

obiektów, z wyłączeniem czasu, kiedy są one 

zamknięte, np. w nocy lub w weekendy. 

 

• Operatorzy obiektów: podmioty pośredniczące 

- np. operatorzy magazynów, portów i terminali - 

bezpośrednio uczestniczący w operacjach 

łańcucha dostaw Przedsiębiorstw, którzy mogą 

mieć wpływ na warunki pracy kierowców 

ciężarówek. 

 

• Partnerzy platformy: firmy współpracujące z 

platformą „Odpowiedzialny transport ciężarowy”, 

obsługiwaną przez CSR Europe: BMW Group, H&M 

Group, IKEA Supply AG, A. P. Moller - Maersk, 

PostNord, Raben Group, Scania, Volkswagen, 

Volvo Cars, Volvo Group, XPO Logistics. W 

rozumieniu niniejszych Wytycznych Partnerzy 

platformy mogą czasem pełnić rolę nabywców lub 

dostawców usług transportowych, w zależności od 

ich statusu w logistycznym łańcuchu dostaw. 

 

• Odpowiedzialność społeczna: dotyczy takich 
tematów jak: zatrudnienie i warunki pracy, zdrowie 

i bezpieczeństwo, etyka biznesu, prawa człowieka i 
prawa pracownicze. 

 

• Podwykonawcy: zewnętrzni usługodawcy 
świadczący usługi transportowe. 

 

• Nabywcy usług transportowych: firmy 
zamawiające usługi drogowego transportu 

towarowego, w tym dostawcy, którzy kupują tego 
typu usługi od podwykonawców. 

 

• Dostawcy usług transportowych: firmy 

świadczące usługi w zakresie transportu 

drogowego towarów. W rozumieniu niniejszych 

Wytycznych termin ten może obejmować zarówno 

Partnerów platformy świadczących usługi 

transportowe, jak i ich podwykonawców. 

 

• Usługi transportowe: jeśli nie określono inaczej, 
termin ten dotyczy usług w zakresie krajowego i 
międzynarodowego transportu drogowego w 
Europie. 

 

• Kierowcy samochodów ciężarowych: niniejsze 

Wytyczne odnoszą się do kierowców zatrudnionych 

bezpośrednio przez dostawców usług 

transportowych i przez podwykonawców. Każdy 

dostawca usług transportowych jest 

odpowiedzialny wyłącznie za warunki pracy 

kierowców, których zatrudnia bezpośrednio. 
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Warunki pracy: wymogi i aspiracje 
 
 
 
 

1. PRACA PRZYMUSOWA 
Wymogi 

 
1.1 Przedsiębiorstwom nie wolno wykorzystywać 

jakichkolwiek form pracy przymusowej w związku 

ze swoją działalnością, produktami i usługami. 

 

1.2 Przedsiębiorstwa nie będą tolerować ani 

stosować ograniczeń w przemieszczaniu się, 

konfiskaty dokumentów tożsamości i/lub 

paszportów, wstrzymywania wypłaty 

wynagrodzenia, przemocy ani opłat rekrutacyjnych, 

które mogą prowadzić do zniewolenia pracownika 

na skutek długu. 

 

1.3 Przedsiębiorstwa będą przestrzegać przepisów 

dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu 

pracy, wynikających z obowiązującego prawa 

krajowego i międzynarodowego oraz układów 

zbiorowych, a także przepisów dotyczących 

ograniczeń prędkości oraz wielkości, wagi i ładunku 

samochodów ciężarowych. Przedsiębiorstwa 

zapewnią swoim kierowcom odpowiednie 

wynagrodzenie i płatności zgodnie z 

obowiązującym prawem krajowym i 

międzynarodowym oraz układami zbiorowymi 

pracy. 

 

1.4 Kierowcy mają prawo do wypowiedzenia 

umowy o pracę, pod warunkiem przekazania firmie 

w odpowiednim czasie wymaganego prawem 

wypowiedzenia. 

 

1.5 Kierowcy muszą być informowani o warunkach 

zatrudnienia – w szczególności o godzinach pracy i 

wynagrodzeniu – oraz otrzymać umowę o pracę 

sporządzoną w zrozumiałym dla nich języku. 

 

1.6 Dostawcy, w razie potrzeby, będą wspierać 

swoich kierowców w zrozumieniu ich praw i 

obowiązków pracowniczych, zwłaszcza w zakresie 

praw przysługujących im w przypadku pracy w 

różnych krajach. 

 

 
2. PRACA DZIECI 

Wymogi 

 
2.1 Przedsiębiorstwom nie wolno zatrudniać ani 

tolerować wykorzystywania pracy dzieci. 

 

2.2 Przedsiębiorstwa muszą wdrożyć odpowiednie 

zasady gwarantujące, że jeśli w przedsiębiorstwie lub 

w jego łańcuchu dostaw pracują dzieci, 

przedsiębiorstwo ma gotowy plan zakończenia ich 

pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu im ochrony. 

2.3 Przedsiębiorstwa są zobowiązane przestrzegać 

przepisów prawa dotyczących wieku zatrudniania 

młodocianych pracowników. 

 

2.4 Przedsiębiorstwa będą przestrzegać 

szczególnych obowiązków w zakresie 

gwarantowanych prawnie warunków pracy 

młodocianych pracowników. 

 
 

3. MOLESTOWANIE 
Wymogi 

 
3.1 Przedsiębiorstwom nie wolno angażować się, 

wspierać ani dopuszczać do jakichkolwiek form 

mobbingu lub znęcania się w miejscu pracy, co w 

szczególności obejmuje obraźliwe zachowania, 

molestowanie fizyczne lub seksualne oraz 

zastraszanie. 

 

 
4. CZAS PRACY I ODPOCZYNKU 

Wymogi 

 
4.1 Dostawcy usług transportowych będą 

przestrzegać obowiązujących lokalnych i 

międzynarodowych przepisów dotyczących godzin 

pracy – w tym między innymi godzin nadliczbowych 

i wynagrodzenia za nie 

– oraz przepisów dotyczących odpoczynku. 

 

4.2 Dostawcy usług transportowych zapewnią 

swoim kierowcom informacje na temat dostępnych 

i odpowiednich miejsc odpoczynku oraz będą dbać 

o aktualizowanie tych informacji. 

 

4.3 Dostawcy usług transportowych nie mogą 

wykorzystywać obowiązkowego powrotu 

ciężarówki do centrum operacyjnego lub do 

państwa członkowskiego, w którym znajduje się 

siedziba firmy, wymaganego przepisami prawa, 

jako uzasadnienia dla zmuszania swoich kierowców 

do prowadzenia samochodu poza godzinami pracy 

i/lub poza obowiązkami wynikającymi z umowy. 

 

4.4 Przedsiębiorstwa, organizując usługi 

transportowe, są zobowiązane podawać konkretne 

informacje o czasie załadunku i rozładunku 

samochodu, starając się zminimalizować czas 

oczekiwania kierowców. 

 

4.5 Przedsiębiorstwa są zobowiązane 

przekazywać kierowcom samochodów ciężarowych 

jasne informacje na temat ich zobowiązań 

umownych dotyczących załadunku i rozładunku 

związanych z każdą usługą transportową. 
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Aspiracje 

 
4.6 W ramach działań na rzecz lepszej równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym Dostawcy 

usług transportowych powinni umożliwić kierowcom 

realizującym transport międzynarodowy powrót do 

domu co dwa tygodnie, na żądanie kierowców, 

którzy zawsze muszą poinformować pracodawców 

z odpowiednim wyprzedzeniem przed 

zaplanowaniem podróży. Analogicznie Dostawcy 

usług transportowych powinni informować 

kierowców o ich potrzebach transportowych w 

sposób jasny i możliwie jak najwcześniej, w 

momencie organizowania usługi transportowej, 

umożliwiając im właściwe zaplanowanie czasu 

pracy i życia prywatnego. 

 

4.7 Dostawcy usług transportowych powinni 

planować dłuższe trasy, dzieląc je na odcinki i 

wyznaczając do nich więcej niż jednego kierowcę, 

aby unikać sytuacji, w której kierowcy pracują bez 

powrotu do domu przez wiele miesięcy. 

 

4.8 W planowaniu zatrudnienia lub organizacji 

usług transportowych Przedsiębiorstwa powinny 

uwzględnić potrzeby kierowców, biorąc pod uwagę 

dodatkowy czas, jakiego potrzebują oni na 

znalezienie wolnych miejsc parkingowych i 

zaplanowanie miejsca odpoczynku. 

 

4.9 Dostawcy usług transportowych powinni 

zacząć wprowadzać nowe inteligentne tachografy 

w całej swojej flocie, pokazując tym samym swój 

status lidera w branży i przewyższanie wymogów 

prawnych. 

 
 

5. WYNAGRODZENIE 
Wymogi 

 
5.1 Kierowcy muszą otrzymywać wynagrodzenie 

zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, co 

jednocześnie będzie sprzyjać zwiększeniu 

atrakcyjności branży. 

 

5.2 Dostawcy usług transportowych muszą 

zapewnić swoim kierowcom, w całości i 

bezpośrednio, wynagrodzenie i świadczenia zgodne 

z obowiązującymi przepisami i układami zbiorowymi 

pracy. 

 

5.3 Godziny nadliczbowe muszą być płatne i 

wyraźnie wyszczególnione na odcinkach z wypłaty. 

 

5.4 Dostawcy usług transportowych są zobowiązani 

zapewnić swoim kierowcom określone przepisami 

prawa diety dzienne na pokrycie kosztów 

wyżywienia, kosztów dodatkowych i kosztów 

zakwaterowania, gdy kierowcy muszą odpoczywać 

poza kabiną samochodu. 

 

5.5 Dostawcom usług transportowych nie wolno 

przyznawać kierowcom żadnych świadczeń, nawet 

w formie premii lub dodatku do wynagrodzenia, 

związanych z przebytymi odległościami, prędkością 

dostawy i/lub ilością przewożonych towarów, jeżeli 

takie świadczenia mogą zagrażać bezpieczeństwu 

drogowemu i/lub zachęcać kierowców do naruszania 

przepisów prawa. 

 

5.6 Dostawcom usług transportowych nie wolno 

stosować następujących po sobie umów 

krótkoterminowych i/lub pozorowanych praktyk 

zawodowych w celu uniknięcia wypełniania swoich 

zobowiązań wobec personelu wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa i regulacji 

dotyczących pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 
 

Aspiracje 

 

5.7 Dostawcy usług transportowych powinni 

dostosować wynagrodzenia kierowców tak, aby były 

one konkurencyjne w zależności od kraju, w którym 

wykonują swoją pracę, ze szczególnym 

uwzględnieniem kierowców otrzymujących 

wynagrodzenie z krajów o niskich kosztach życia, ale 

wykonujących swoją pracę w krajach o wyższych 

kosztach utrzymania. 
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6. ŚWIADCZENIA 

Wymogi 

 
6.1 Dostawcy usług transportowych muszą 

zapewnić swoim kierowcom wszystkie wymagane 

prawem świadczenia, do których są uprawnieni, w 

tym między innymi coroczny urlop wypoczynkowy, 

urlop chorobowy i wychowawczy. 

 

6.2 Dostawcy usług transportowych muszą 

zapewnić swoim kierowcom szkolenia dotyczące 

wszelkich zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 

związanych z pracą – w szczególności w zakresie 

ryzyka związanego z korzystaniem z telefonu 

komórkowego podczas prowadzenia pojazdu oraz 

niebezpieczeństw związanych ze zmęczeniem – w 

zakresie korzystania z nowych inteligentnych 

tachografów, a także wszelkich innych aspektów 

istotnych dla prawidłowego wykonywania ich 

obowiązków służbowych. 

 

6.3 Dostawcy usług transportowych są 

zobowiązani pokryć koszty związane ze 

szkoleniami, o których mowa w poprzednim 

punkcie, a same szkolenia powinny być 

prowadzone w języku zrozumiałym dla kierowców. 

 

 
7. ZAKAZ DYSKRYMINACJI 

Wymogi 

 
7.1 Przedsiębiorstwom nie wolno dyskryminować 

ani ingerować w korzystanie z praktyk lub praw 

pracowników ze względu na rasę, przekonania 

religijne, płeć, stan cywilny, wiek, przynależność 

polityczną, pochodzenie narodowe, 

niepełnosprawność, orientację seksualną lub z 

jakichkolwiek innych powodów. 

 

7.2 Przedsiębiorstwa nie będą tolerować żadnego 

rodzaju dyskryminacji w miejscu pracy, w 

szczególności między innymi, praktyk 

dyskryminujących kobiety-kierowców ciężarówek, 

które mogą obejmować niesprawiedliwe warunki 

zatrudnienia, różnice w wynagrodzeniu i/lub 

niekorzystne traktowanie w kontekście awansu i 

rozwoju zawodowego. 

 

 
Aspiracje 

 

7.3 Przedsiębiorstwa powinny zwiększyć poziom 

różnorodności i inkluzywności wśród swoich 

kierowców, zwłaszcza równowagi płci. 

 
 

8. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ I 

UKŁADY ZBIOROWE Wymogi 

 
8.1 Pracownicy Przedsiębiorstw muszą mieć 

swobodę przystąpienia 

lub nieprzystępowania do wybranej przez siebie 

organizacji związkowej, bez narażania się na groźby 

lub zastraszanie. 

 

8.2 Przedstawiciele pracowników, wybrani zgodnie 

z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju, 

nie mogą być dyskryminowani i muszą mieć dostęp 

do wykonywania swoich funkcji przedstawicielskich 

w miejscu pracy. 

 

8.3 Przedsiębiorstwa zobowiązane są szanować 

prawo pracowników do podejmowania sporów 

zbiorowych, definiowanych jako dobrowolny 

proces, w ramach którego pracodawcy i pracownicy 

omawiają i negocjują swoje stosunki oraz warunki 

pracy. Proces ten powinien być prowadzony przez 

wszystkie zaangażowane strony bez przymusu i w 

dobrej wierze. 

 

 
9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Wymogi 

 
9.1 Przedsiębiorstwa zobowiązane są 

przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić 

bezpieczne i sprzyjające zdrowiu środowisko pracy 

w celu ochrony zdrowia pracowników, ochrony osób 

trzecich oraz zapobiegania wypadkom i chorobom 

zawodowym. Ponadto Przedsiębiorstwa będą 

budować kulturę szacunku dla zawodu kierowcy, 

priorytetowo traktując zdrowie i bezpieczeństwo 

kierowców. 

 

9.2 Dostawcy usług transportowych są 

zobowiązani wyposażyć samochody ciężarowe w 

odpowiedni sprzęt umożliwiający rozmowę w trybie 

głośnomówiącym, z którego kierowcy będą mogli 

korzystać w sytuacjach awaryjnych, jednocześnie 

zawsze informując kierowców o zagrożeniach 

wynikających z korzystania z tego typu urządzeń 

podczas jazdy. 

 

9.3 Jeśli Przedsiębiorstwa posiadają jasne i 

oczywiste dowody na to, że ich kierowcy pracują 

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 

substancji psychoaktywnych, które mogą wpływać 

na ich zdolność do prowadzenia pojazdów, powinny 

powiadomić o tym policję, aby umożliwić jej 

przeprowadzenie wymaganych testów na obecność 

alkoholu i/lub narkotyków. 

 

9.4 Dostawcy usług transportowych są 

zobowiązani do ustanowienia punktu kontaktowego 

dla swoich kierowców, dostępnego 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu. 

 

9.5 Dostawcy usług transportowych są 

zobowiązani regularnie przeprowadzać przeglądy 

techniczne stanu ciężarówek i/lub wymagać 

przeprowadzenia przeglądów technicznych, 

zgłaszając wszelkie istotne problemy swoim 

kierowcom. 
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9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Wymogi 

 
9.6 Dostawcy usług transportowych są 

zobowiązani do wyposażenia swoich samochodów 

ciężarowych w klimatyzację i ogrzewanie, aby 

zapewnić kierowcom odpowiednie warunki pracy. 

 
 

Aspiracje 

 

9.7 Dostawcy usług transportowych powinni 

zainstalować alkomaty, blokady zapłonu lub 

podobne urządzenia w swoich samochodach. 

 
 

10. PRAKTYKI DYSCYPLINARNE 
Wymogi 

 
10.1 Przedsiębiorstwa będą traktować wszystkich 

pracowników z godnością i szacunkiem. Nie będą 

stosować ani tolerować stosowania kar cielesnych, 

przymusu psychicznego lub fizycznego ani 

słownego znęcania się nad personelem. 

 
 

11. OBIEKTY 
Wymogi 

 
11.1 Przedsiębiorstwa i operatorzy obiektów są 

zobowiązani zapewnić bezpłatną, czystą wodę 

pitną wszystkim kierowcom realizującym dostawy 

na ich terenie. 

 

11.2 Przedsiębiorstwa i operatorzy obiektów są 

zobowiązani zapewnić odpowiednią liczbę toalet 

dla mężczyzn i dla kobiet. 

 

11.3 Przedsiębiorstwa i operatorzy obiektów są 

zobowiązani zapewnić czystość i odpowiedni stan 

techniczny wszystkich toalet na swoim terenie. 

 

11.4 Przedsiębiorstwa i operatorzy obiektów mają 

obowiązek zapewnić kierowcom dostęp do 

wydzielonej, odpowiedniej i zamkniętej przestrzeni 

chroniącej ich przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi w czasie oczekiwania na 

załadunek/rozładunek towaru. Miejsce to może 

znajdować się w pobliżu lub na terenie parkingu, na 

terenie strefy administracyjnej lub na terenie firmy 

poza ogrodzeniem, zawsze jednak poza wrażliwymi 

obszarami zakładu. 

 

11.5 Przedsiębiorstwa i operatorzy obiektów są 

zobowiązani do informowania kierowców o 

odpowiednich parkingach w pobliżu swoich 

obiektów, w razie potrzeby. 

11.6 Przedsiębiorstwa i operatorzy obiektów 

powinni opracować i wdrożyć w swoich obiektach 

mechanizmy składania skarg, umożliwiające 

kierowcom zgłaszanie pytań, wątpliwości i/lub 

skarg w sposób dostępny i anonimowy, bez obawy 

o działania odwetowe. Systemy te mogą być 

opracowane i obsługiwane w sposób 

najwygodniejszy dla przedsiębiorstw, w formie 

tradycyjnej lub cyfrowej. 

 
Aspiracje 

 

11.7 Przedsiębiorstwa i operatorzy obiektów powinni 

dostosować swoje plany do liczby parkingów 

dostępnych na terenie ich obiektów, unikając 

sytuacji, w której kierowcy przyjeżdżają w tym 

samym czasie, nie mając wystarczająco dużo 

miejsca do zaparkowania. 
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12. UCZCIWA KONKURENCJA / 
DZIAŁANIA ANTYMONOPOLOWE 
Wymogi 

 
12.1 Przedsiębiorstwa zobowiązane są 

przestrzegać standardów uczciwości w biznesie i 

prowadzić działalność zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami i regulacjami 

antymonopolowymi i wspierającymi konkurencję. 

 

12.2 Zgodnie z wymogami prawnymi oraz w celu 

wyeliminowania firm pozornych Dostawcy usług 

transportowych muszą mieć stabilną i operacyjną 

siedzibę w jednym z państw członkowskich, 

odpowiednie środki finansowe na prowadzenie 

działalności oraz niezbędne kompetencje 

zawodowe. 

 

12.3 Aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, 

Dostawcy usług transportowych muszą 

przestrzegać przepisów dotyczących kabotażu i 

ustawowych okresów przestoju. 

 

12.4 Dostawcy usług transportowych 

zobowiązani są zatrudniać wyłącznie kierowców 

posiadających odpowiednie uprawnienia do 

prowadzenia pojazdów. 

 

12.5 Dostawcy usług transportowych muszą 

przestrzegać praw kierowców zgodnie z 

obowiązującym prawem krajowym i układami 

zbiorowymi pracy, gdy pracują oni tymczasowo w 

różnych państwach członkowskich. 

Przedsiębiorstwa nie mogą wykorzystywać różnic 

między przepisami krajowymi do zmuszania 

kierowców do pracy w warunkach wyzysku, które są 

szkodliwe nie tylko dla nich samych, ale mogą 

prowadzić do nieuczciwej konkurencji i nielegalnej 

działalności międzynarodowej. 

13. DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE 
Wymogi 

 
13.1 Przedsiębiorstwa zobowiązane są 

przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, 

w tym wymuszeniom i łapówkarstwu. 

 
 

14. PRYWATNOŚĆ 
Wymogi 

 
14.1 Przedsiębiorstwa mają obowiązek wdrożyć 

odpowiednie środki w celu poszanowania 

prywatności, ochrony danych osobowych przed 

utratą i nieuprawnionym dostępem lub 

wykorzystaniem oraz są zobowiązane do 

przestrzegania odpowiednich przepisów i regulacji 

prawnych dotyczących prywatności i 

bezpieczeństwa informacji. 

 

14.2 Dostawcy usług transportowych będą 

wykorzystywać informacje z tachografów cyfrowych 

wyłącznie do celów zgodnych z prawem i zawsze z 

poszanowaniem prawa kierowców do prywatności. 

 

 

15. UJAWNIANIE INFORMACJI 
Wymogi 

 
15.1 Przedsiębiorstwa zobowiązane są ujawniać 

informacje finansowe i niefinansowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i praktykami 

branżowymi. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


