
ZASADY ETYKI BIZNESOWEJ 

w Firmie MTT Berezowski 

Firma MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT TOWAROWY DANIEL BEREZOWSKI w 
Ścinawie (dalej jako "Firma" albo "Firma MTT Berezowski") zobowiązuje się w zakresie 
etyki biznesu do: 

1. Przestrzegania przepisów i ustaw krajowych i międzynarodowych.  

2. Rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, 
kontrahentami oraz organami publicznymi.  

3. Przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących nieuczciwej 
konkurencji.  

4. Przeciwdziałania korupcji, wyłudzaniu i wymuszaniu.    

5. Respektowania praw miejscowych mieszkańców oraz współpracy z organizacjami i 
władzami regionalnymi. 

6. Kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje 
obowiązki w sposób zgodny z zasadami etyki. 

7. Ciągłego doskonalenia stosowania zasad etyki biznesu. 

Równe traktowanie partnerów biznesowych to jedna z podstawowych zasad przestrzeganych 
w Firmie. Firma MTT Berezowski nie akceptuje i potępia wszelkie zachowania i działania o 
charakterze korupcyjnym. W przypadku zaistnienia takich zdarzeń, wyciągnięte zostaną 
surowe konsekwencje wobec osób w nie zaangażowanych. 

Kryteria wyboru dostawców i podwykonawców są jasno określone, obiektywne i bezstronne. 
Od Partnerów biznesowych Firma MTT Berezowski oczekuje rzetelności, kwalifikacji do 
realizowania zamówień w najwyższej jakości, bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i 
ochrony środowiska. 

W relacjach biznesowych wszyscy pracownicy Firmy są zobowiązani stosować się do 
przepisów prawa i zasad etyki biznesu. Wszelkie przypadki ich nieprzestrzegania należy 
zgłosić na piśmie do Zarządu Firmy.  



Konflikt interesów.  

Potencjalny konflikt interesów to sytuacja, kiedy jednocześnie ma się do czynienia z kilkoma 
wykluczającymi się zobowiązaniami, kiedy interes osobisty pozostaje w sprzeczności z 
interesami Firmy lub gdy istnieje ryzyko naruszenia obowiązku lojalności. Zdarza się tak, 
kiedy spodziewane przez korzyści, zaspokajające bezpośrednio lub pośrednio interes 
prywatny, determinują – faktycznie lub tylko potencjalnie - decyzje niekorzystne dla 
interesów Firmy.  

W celu uniknięcia konfliktu interesów pracownicy mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia 
wszelkich powiązań majątkowych i osobowych z podmiotami współpracującymi oraz 
konkurencyjnymi.  

Uczciwa konkurencja 

Zabronione umowy i praktyki - Umowy (na piśmie lub zawierane w sposób dorozumiany) 
ustalające poziom cen, dzielenie się klientami i rynkami, ustawianie przetargów, wszczynanie 
bojkotów bądź wykluczanie konkurentów – generalnie nie są dopuszczalne.  Obliczone na 
taki sam efekt praktyki wśród firm są również zabronione. 

Zabronione postępowanie. W kontaktach z konkurencją nie omawiamy, nie udzielamy ani też 
nie wymieniamy informacji na następujące tematy: ceny, warunki sprzedaży, podział rynków 
(wg kryteriów geograficznych, produktowych lub jakichkolwiek innych), podział klientów, 
koszty, zyski i marże, działania ograniczające konkurencję. 

Łapownictwo 

Łapownictwo jest przestępstwem podlegającym sankcjom karnym i cywilnym w świetle 
prawa obowiązującego na terytorium Polski, tj. kraju, w których prowadzimy naszą 
działalność. 

Przepisy antykorupcyjne zakazują oferować, obiecywać lub wynagradzać w naturze lub 
gotówce urzędnika rządowego lub – w niektórych przypadkach - osobę prywatną, z zamiarem 
spowodowania podjęcia lub zaniechania przez te osoby działań korzystnych dla Firmy lub 
któregokolwiek z jej klientów. 

Przez określenie „urzędnik państwowy” rozumie się nie tylko pracowników urzędów i służ© 
administracji publicznej ale także pracowników firm, które częściowo są własnością agencji 
państwowej, a także osoby zatrudniane przez partie polityczne i kandydatów na funkcje 
polityczne. 

Zabronione jest zwracanie się z prośbą lub upoważnianie osób trzecich do składania ofert, 
obietnic czy dokonywania płatności, o których mowa powyżej. 



Zabronione jest przyjmowanie czegokolwiek w naturze lub gotówce od osoby, która jest lub 
może być postrzegana, jako zainteresowana wywarciem określonego nacisku na Firmę lub 
któregokolwiek z jej klientów. 

Firma MTT Berezowski zobowiązuje zatem wszystkich pracowników do stosowania 
powyższych zasad etyki w ramach wykonywania zadań służbowych.


