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TB TRUCK & TRAILER SERWIS

Pismo wyjaśniające działania spełniające politykę zgodności

Imię i nazwisko :

Numer pracownika TB :

TB-TTS prowadzi działalność w oparciu o wartości wzajemnego szacunku, integracji i uczciwości. List 

ten prezentuje informacje na temat zasad, instrukcji i wyjaśnienia, jak postępować, aby spełniać 

politykę zgodności.

CO OZNACZA POLITYKA ZGODNOŚCI ?

Polityka zgodności obejmuje wszystkie działania i programy wdrożone w organizacji mające na celu 

zapewnienie zgodności firmy z przepisami rządowymi i branżowymi. Nasza organizacja podlega 

systemowi zgodności, co oznacza, że jest zobowiązana, na mocy umowy lub prawa, do przestrzegania 

zasad określonych przez podmioty zewnętrzne. 

W przeciwieństwie do programów wewnętrznych, nieprzestrzeganie Polityki Zgodności może mieć 

poważne konsekwencje. 

W szczególności:

- wycofanie lub zawieszenie możliwości wykonywania usług o kluczowym znaczeniu dla biznesu; 

- stosowanie określonych zewnętrznie programów naprawczych;

- grzywny;

- dochodzenia i grzywny lub dekrety wydane przez agencje rządowe;

- w skrajnych przypadkach odpowiedzialność karną (niektóre systemy zgodności pociągają osoby do 

odpowiedzialności indywidualnej, nawet jeśli dotyczą pracownika).

CO TO OZNACZA DLA CIEBIE?

Chociaż zgodność  może się wydawać zniechęcającym zadaniem, nie musi tak być. Kiedy uczynisz 

działania zgodne z zasadami częścią codziennej rutyny stanie się ona zgodna z Twoją drugą naturą. 

G~iv{mig 6464 v



TB TRUCK & TRAILER SERWIS

W przypadku naszej firmy, która jest zobowiązana do przestrzegania przepisów, 

otrzymasz dokument Zasady Polityki Zgodności TB-TTS.  

W dokumencie tym wyjaśniono w jaki sposób stosować się do zasad :

- Integralności biznesowej,

- Rozrywki, prezentów, konfliktu interesów,

- Prania brudnych pieniędzy,

- Konkurencji,

- Sankcji handlowych,

- Prywatności.

Dostępny jest także film wyjaśniający zasady Polityki Zgodności. Film jest obowiązkowym 

materiałem do obejrzenia. Oczekuje się, że prezentowane zasady będą w pełni przestrzegane z 

zasadami polityki zgodności. Jeśli w przeszłości (przed otrzymaniem tego listu), gdy byłeś 

zatrudniony w TB-TTS, naruszyłeś Zasady Polityki Zgodności, jesteś zobowiązany poinformować o 

tym Inspektora ds. Zgodności. Przekazanie takiej informacji nie będzie miało dla ciebie osobistych 

konsekwencji. Nieprzestrzeganie postanowień Polityki Zgodności może skutkować środkami 

dyscyplinarnymi.

CO ZROBIĆ, JEŚLI MASZ PYTANIA?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad zgodności, które zostały wyjaśnione w dokumencie oraz w 

filmie, możesz skontaktować się z Inspektorem ds. Zgodności lub wysłać pytanie na adres 

compliance@tb.eu. W przypadku wystąpienia sytuacji sprzecznej z polityką zgodności, należy 

niezwłocznie skontaktować się ze swoim przełożonym i Inspektorem ds. Zgodności. W przypadku 

potrzeby zastosowania odstępstwa od zasad zgodności w zakresie prezentów lub rozrywki, należy 

przed zaistnieniem zdarzenia przesłać prośbę z uzasadnieniem do Inspektora w celu zatwierdzenia.
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