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Szybki przewodnik dla kierowców DSV Road Sp. z o.o. 

W trosce o najwyższą jakość naszych usług, ze względu na globalny zasięg działalności naszej firmy oraz 

ogromną liczbę dostawców, z którymi współpracujemy, niezwykle istotne jest ustalenie jednolitych 

zasad postępowania i standardów etycznych obowiązujących w DSV Road Sp. z o.o. („DSV”). Niniejszy 

Szybki przewodnik stanowi skróconą wersję Kodeksu postępowania dostawców DSV. Dokument ten 

przedstawia opis działań, które DSV uważa za prawidłowe ze strony swych dostawców usług transportu 

drogowego. Przewodnik jest wyciągiem z oryginalnego dokumentu, wszelkie szczegółowe informacje 

zawarte zostały w Kodeksie postępowania. Dostawcy współpracujący z DSV zobowiązani są do 

zapoznania się z poniższymi zasadami oraz do ich stosowania. 

Bezpieczeństwo 

• Podczas wykonywania usługi w imieniu DSV zabronione jest spożywanie alkoholu, narkotyków 

lub silnie działających leków, jak również znajdowanie się pod wpływem wyżej wymienionych 

substancji. 

• Przed przyjęciem zlecenia należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności 

lub kwalifikacje, aby je wykonać. 

• Należy zawsze przestrzegać przepisów prawnych dotyczących czynności transportowych,  

a w szczególności zasad określających dopuszczalny czas jazdy i minimalne czasy odpoczynku, 

ograniczeń prędkości, zasad dotyczących przewożenia żywności/produktów spożywczych 

i towarów niebezpiecznych. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości, używaniu 

zestawu głośnomówiącego do prowadzenia rozmów telefonicznych itd. 

• Należy przestrzegać krajowych i unijnych przepisów dotyczących kabotażu drogowego. 

• Należy się stosować do ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa drogowego, upewniając 

się, że sprzęt wykorzystywany do transportu spełnia wszelkie wymogi prawne i jest zgodny ze 

specyfikacją producentów. Zlecenia powinny być planowane w sposób uwzględniający 

wszelkie krajowe i międzynarodowe zasady dotyczące ruchu drogowego, w tym m.in. 

dotyczące przeprowadzania odpowiednich testów hamulców i przeglądów pojazdów. 

• Aby zminimalizować ryzyko wypadku przy skręcaniu w prawo, należy codziennie sprawdzać 

ustawienie lusterek, zawsze zatrzymywać się przed skrętem w celu dokonania oceny sytuacji 

na drodze, zachować szczególną ostrożność na terenie zabudowanym i utrzymywać kabinę 

kierowcy w czystości, tak, aby nic nie zakłócało widoczności. 

• W sytuacji, gdy przewożony ładunek to substancje niebezpieczne, obowiązuje zakaz palenia. 

Oczekujemy, że zachowają Państwo zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o palenie papierosów, 

w szczególności w przypadku, gdy Państwa zadanie wymaga bezpośredniego kontaktu 

z klientami. 
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• Należy zadbać o to, aby pojazd był wyposażony we wszelkie wymagane środki bezpieczeństwa, 

takie jak obuwie ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz odpowiedni sprzęt mocujący do 

ładunku. 

• Należy dopilnować odpowiedniego zamocowania i zabezpieczenia ładunku podczas 

transportu. 

• Należy pamiętać, że są Państwo odpowiedzialni za prawidłowy załadunek i wyładunek, mając 

na uwadze zarówno bezpieczeństwo drogowe, jak i dbałość o prawidłowy stan przewożonego 

ładunku. 

• W trakcie wykonywania zleceń na rzecz DSV należy zawsze stosować się do ogólnie przyjętych 

zasad kultury osobistej, a w szczególności unikać wdawania się w spory z klientami. Jeżeli 

znajdą się Państwo w sytuacji, w której dojdzie do różnicy zdań między Państwem a 

jakąkolwiek osobą trzecią, prosimy niezwłocznie skontaktować się z Państwa przewoźnikiem 

w celu uzyskania instrukcji postępowania. 

• W razie wypadku należy niezwłocznie powiadomić wyznaczoną osobę do kontaktu w DSV. 

• Jeżeli pracownik DSV zamówi transport, którego realizacja może się wiązać ze złamaniem 

przepisów prawa lub zasad postępowania, należy odmówić wykonania zlecenia i powiadomić 

lokalne kierownictwo DSV o tym zdarzeniu. 

Prawo pracy i prawa człowieka 

• W firmie obowiązuje zasada równych szans. Dyskryminacja lub prześladowanie ze względu na 

rasę, płeć, religię, stan cywilny lub orientację seksualną nie będą tolerowane bez względu na 

okoliczności. Firma nie akceptuje również pracy przymusowej ani pracy dzieci. 

• Prawa pracowników do zrzeszania się, tworzenia związków zawodowych i/lub rad 

pracowniczych, jak również przystępowanie do układów zbiorowych są w pełni respektowane. 

Przestrzegamy również wszystkich przepisów dotyczących zapewnienia odpowiednich 

warunków pracy, minimalnego wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzeń dla pracowników. 

Etyka biznesowa 

• Za przekupstwo uważamy każde zdarzenie polegające na oferowaniu albo przyjęciu 

jakiegokolwiek prezentu, pożyczki, sumy pieniędzy, wynagrodzenia lub jakiejkolwiek innej 

korzyści majątkowej od innej osoby lub jednostki, prywatnej lub publicznej, w celu uzyskania 

wpływu lub poparcia dla działania, które nie zostałoby podjęte, gdyby wyżej wspomniane 

korzyści nie zostały zaoferowane albo przyjęte. Oferowanie lub przyjmowanie korzyści 

majątkowych w ramach Państwa współpracy z DSV jest zabronione. 

 

Wdrażanie Kodeksu postępowania dostawców 
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DSV zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy spełniają Państwo wymogi Kodeksu postępowania 

dostawców. 

Dokument niniejszy zawiera wskazówki postępowania i nie zwalnia Państwa, jako dostawcy DSV, 

z obowiązku stosowania wszelkich innych niezbędnych w danej sytuacji zasad ostrożności i środków 

bezpieczeństwa przy podejmowaniu opisanych tutaj działań. 

Konsekwencje naruszenia zasad Kodeksu postępowania dostawców 

Każdy przypadek niestosowania się do zasad lub naruszenia Kodeksu postępowania dostawców jest 

traktowany przez naszą firmę bardzo poważnie. W sytuacji, gdy przypadki naruszenia zasad Kodeksu 

będą miały charakter rażący lub powtarzalny, DSV zastrzega sobie prawo do natychmiastowego 

zerwania współpracy bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Państwa. 

Pytania 

W razie wątpliwości dotyczących niniejszego dokumentu lub wątpliwości, co do sposobu postępowania 

w danej sytuacji prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu w lokalnym oddziale DSV lub z 

działem DSV Group Compliance, wysyłając wiadomość na adres: roadcsr@pl.dsv.com lub telefonicznie 

pod numerem +22 739 23 37. 

 

DSV Road 


