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Terminy „sankcje gospodarcze” 
oraz „embarga” odnoszą się do 
praw i przepisów nakładanych przez 
określone państwa w celu ograniczenia 
zawierania stosunków prawnych z 
podmiotami indywidualnymi, jednostkami 
organizacyjnymi oraz rządami.
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1.Sankcje gospodarcze – wstęp

Terminy	„sankcje	gospodarcze”	oraz	„embarga”	dotyczą	przepisów	oraz	regulacji	prawnych	
ustanawianych	przez	określone	państwa	–	zazwyczaj	w	związku	ze	sprawami	zagranicznymi,	
bezpieczeństwem	państwowym	czy	w	celu	ochrony	praw	człowieka	–	które	ograniczają	transakcje	
z	indywidualnymi	osobami,	jednostkami	organizacyjnymi	czy	rządami,	objętymi	sankcjami.

Takie	ograniczenia	mogą	zawierać	ogólny	zakaz	dokonywania	jakichkolwiek	czynności	z	rządem	
danego	kraju	objętego	sankcjami	oraz	z	osobami	indywidualnymi	lub	jednostkami	organizacyjnymi	
znajdującymi	się,	rezydującymi	lub	zorganizowanymi	w	tym	państwie.

Kary	za	naruszenia	sankcji	gospodarczych	mogą	być	dotkliwe	i	przejawiać	się	w:	wielomilionowych	
ugodach	zawieranych	przez	spółki,	karach	grzywny	i	karach	więzienia	grożących	podmiotom	
indywidualnym.

Niniejsze	instrukcje	mają	zastosowanie	do	każdego	z	Grupy	Saferoad	(zwanej	dalej
„Saferoad”)	–	wszyscy	pracownicy,	menedżerowie,	dyrektorzy	wykonawczy,	członkowie	zarządu,	
są	dalej	zwani	„	pracownikami”.

Niniejsze	instrukcje	zawierają	ogólne	wytyczne,	które	o	ile	będą	stosowane,	będą	wspierać	wysiłki	
Saferoad	zmierzające	do	przestrzegania	prawa	oraz	przepisów	obowiązujących	dotyczących	
sankcji	handlowych	ustanawianych	przez	ONZ,	Stany	Zjednoczone,	Unię	Europejską,	a	które	w	
wielu	przypadkach	stanowią	wdrożenie	sankcji	Rady	Bezpieczeństwa	ONZ.

Oczywiście,	prawo	lokalne	mające	zastosowanie,	powinno	być	również	przestrzegane.



Proponowane operacje oraz transakcje 
dotyczące Krajów Wysokiego Ryzyka 
wymagają szczególnej analizy, w 
celu uniknięcia skutków w postaci 
naruszenia sankcji.
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2. Streszczenie
 
 · Sankcje	gospodarcze	nałożone	przez	różne	przepisy	ograniczają	zdolność	Saferoad	do	
dokonywania	transakcji	z	osobami	oraz	rządami	objętymi	sankcjami; 

 · Naruszenie	może	skutkować	poważnymi	karami	pieniężnymi,	karą	więzienia	jak	również	poważną	
szkodą	dla	reputacji	Saferoad; 

 · Proponowane	operacje	oraz	transakcje	dotyczące	Krajów	Wysokiego	Ryzyka	wymagają	
szczególnej	analizy,	w	celu	upewnienia	się,	iż	nie	wywołają	one	skutku	w	postaci	naruszenia	
sankcji; 

 · Sprawdzanie	oraz	pozyskiwanie	informacji	o	istniejących	oraz	przyszłych	kontrahentach	powinno	
zmniejszyć	lub	wyeliminować	ryzyko	naruszania	sankcji; 

 · w	niektórych	przypadkach	może	okazać	się	uzasadnione	dochodzenie	gwarancji	kontraktowych	
od	kontrahentów.
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3. Identyfikacja Krajów Wysokiego Ryzyka

Istotne	jest,	aby	pracownicy	Saferoad	zrozumieli,	jakie	ryzyka	mogą	wystąpić	podczas	dokonywania	
działań	w	określonych	krajach	lub	podczas	dokonywania	transakcji	z	jednostkami	indywidualnymi	
lub	jednostkami	organizacyjnymi	tych	krajów.	Jest	to	związane	z	dokonaniem	identyfikacji	państw	
zaangażowanych	w	dane	działania	lub	transakcje,	w	celu	ustalenia,	czy	są	one	powiązane	z	ryzykiem	
naruszenia sankcji.

Zakres	sankcji	ulega	częstym	zmianom,	w	zależności	od	globalnego	geopolitycznego	rozwoju	
oraz	polityki	krajowej.	W	konsekwencji	należy	wskazać,	iż	nie	ma	stałej,	statycznej	listy	osób	lub	
krajów,	która	miałaby	zastosowanie	do	wszystkich	osób	objętych	sankcjami.	Niemniej	jednak,	lista	
krajów,	jeśli	jest	aktualizowana	na	bieżąco	w	celu	odzwierciedlenia	rozwoju,	może	być	pomocna	w	
identyfikacji	problemów	Saferoad.

Taka lista znajduje się w Aneksie, zaś następujące systemy ostrzegawcze mają zastosowanie:

 Czerwony
Dopóki	nie	posiadasz	pisemnej	zgody	od	Wiceprezesa	ds.	Zarządzania	Ryzykiem,	pod	żadnym	
pozorem	pracownik	nie	może	być	zaangażowany	w	działania	lub	transakcje	z	udziałem:

 · rządu	państwa	oznaczonego	kolorem	czerwonym	(Państwo	Czerwone); 

 · jakiejkolwiek	osoby	fizycznej	zamieszkałej	lub	rezydującej	w	tym	państwie; 

 · 	jakiejkolwiek	jednostki	organizacyjnej,	której	miejsce	prowadzenia	działalności	znajduje	się	w	
państwie	oznaczonym	kolorem	czerwonym	lub	której	organizacja	podlega	prawu	takiego	państwa

 
Należy	zauważyć,	że	powyższy	zakaz	obejmuje	również	swoim	zakresem	jednostki	organizacyjne,	
które	stanowią	własność	rządu,	osoby	indywidualnej,	jednostek	organizacyjnych	lub	są	kontrolowane	
przez	te	podmioty	albo	podmioty	działające	w	ich	imieniu.
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 Żółty

Pracownik	ma	obowiązek	konsultacji	z	Wiceprezesem	ds.	Zarządzania	Ryzykiem	przed	uprzednim	
zaangażowaniem	się	w	działania	lub	transakcje,	prowadzone	z	udziałem:

 · rządu	państwa	oznaczonego	kolorem	żółtym	(Państwo	Żółte); 

 · jakiegokolwiek	podmiotu	indywidualnego	zamieszkałego	lub	rezydującego	w	Państwie	 
Żółtym	lub; 

 · jakiekolwiek	jednostki	organizacyjnej	której	miejsce	prowadzenia	działalności	lub	organizacja	
podlega	prawu	Państwa	Żółtego. 

Należy	zauważyć,	że	powyższy	zakaz	obejmuje	również	swoim	zakresem,	zgodnie	z	powyższymi	
kategoriami,	jednostki	organizacyjne,	stanowiące	własność	rządu,	podmiotów	indywidualnych,	
podmiotów	prawnych	lub	działających	w	ich	imieniu.

Ogólnie rzecz biorąc, działania lub transakcje dokonywane z państwami nie znajdującymi 
się na Czerwonej lub Żółtej liście w Aneksie,	zazwyczaj	nie	są	związane	z	problemem	sankcji,	
zaś	ryzyko	naruszenia	sankcji	jest	w	tym	przypadku	niższe.

Niemniej jednak, podmioty indywidualne lub jednostki organizacyjne z krajów notowanych 
na liście, mogą być również objęte sankcjami.	Ponadto,	działania	oraz	transakcje	z	państwami	
sąsiednimi	krajów	Czerwonych	lub	Żółtych,	mogą	wymagać	dodatkowego	oszacowania	
ryzyka	oraz	analizy	prawnej.	Jako	takie,	procedury	opisane	w	Sekcji	4.	(Ograniczanie	ryzyka	
w	stosunkach	z	Kontrahentami)	powinny	być	przestrzegane	w	odniesieniu	do	wszystkich	
kontrahentów,	jeśli	kontrahent	ma	siedzibę	w	Unii	Europejskiej	lub	Stanach	Zjednoczonych.

Wiceprezes ds. Zarządzania Ryzykiem jest odpowiedzialny za upewnienie się, czy Aneks 
jest racjonalnie aktualizowany. Okresowo	Wiceprezes	ds.	Zarządzania	Ryzykiem	powinien	
ocenić	uprzednie	działania	Saferoad	w	celu	ustalenia,	czy	działania	w	krajach	lub	w	danym	
sektorze	przemysłu	lub	z	udziałem	osób	indywidualnych	albo	jednostek	organizacyjnych	mogą	
stanowić	zwiększone	ryzyko	naruszenia	sankcji.	Szczególna	uwaga	powinna	być	przywiązana	do	
nowych	ryzyk	będących	następstwem	zmian	w	prawie	dotyczących	sankcji	(przykładowo,	gdy	
dane	państwo	nie	było	uprzednio	objęte	sankcjami	międzynarodowymi)
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Aby zapewnić, że Saferoad nie narusza 
sankcji gospodarczych, raport due 
diligence, oparty na ocenie ryzyka, 
powinien być stosowany w odniesieniu  
do agentów, dostawców, dystrybutorów  
a także innych kontrahentów.
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4. Ograniczenie ryzyka w stosunkach  
 z kontrahentami.
Raport	due	diligence	oraz	gwarancje	kontraktowe	mogą	być	pomocne	w	zmniejszeniu	lub	
wyeliminowaniu	ryzyka	związanego	z	sankcjami	gospodarczymi,	w	odniesieniu	do	agentów,	
dostawców,	dystrybutorów	lub	innych	kontrahentów.

4.1

Raport	due	diligence	powinien	być	przeprowadzony	względem	agentów,	dostawców	oraz	innych	
kontrahentów	w	celu	zapewnienia,	iż	Saferoad	nie	narusza	sankcji	gospodarczych.	W	trakcie	
procesu	analizy	należy	się	skupić	na	tym,	czy	kontrahent:

1. Sam w sobie jest objęty sankcjami;

2. Ma siedzibę, jest zorganizowany lub rezyduje w państwie objętym sankcjami; lub czy

3. Stanowi własność, jest kontrolowany lub działa w imieniu rządu lub osoby  
 indywidualnej lub jednostki organizacyjnej opisanych w punkcie 1. lub 2.

Poziom	raportu	due	diligence,	który	ma	być	przeprowadzany	jest	zależny	od	zakresu	w	
jakim	Saferoad	ma	być	zaangażowany	w	kontaktach	z	kontrahentami.	Przykładowo,	należy	
przeprowadzić	bardziej	szczegółowy	raport	due	diligence	w	stosunku	do	partnera	joint	venture	
niż	w	stosunku	do	dostawcy	z	którym	nawiązano	współpracę	w	celu	dokonania	pojedynczej,	
niewielkiej transakcji.
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Jeśli kontrahent posiada siedzibę w 
UE lub Stanach Zjednoczonych, to tak 
długo jak nie jest własnością, nie jest 
kontrolowany lub nie działa w imieniu 
strony poddanej obcej jurysdykcji, dalsza 
analiza prawna nie jest wymagana, chyba 
że jego działanie wzbudza podejrzenia.
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Krok	pierwszy:	Zbieranie	informacji	identyfikacyjnych

Każdy	nowy	kontrahent	będący	osobą	indywidualną	powinien	być	poproszony	o	udzielenie	
następujących	informacji,	zezwalających	na	jego	identyfikację:

 · pełne	imię	i	nazwisko;
 · kraj	zamieszkania;
 · adres
 · jeśli	dana	osoba	jest	agentem	lub	upoważnionym	przedstawicielem	danej	jednostki	
organizacyjnej:	imię	i	nazwisko	danej	osoby	lub	jednostki	organizacyjnej,	którą	dana	osoba	
reprezentuje	(a	także	informacje	związane	z	daną	osobą).

Wszyscy nowi kontrahenci, będący jednostkami organizacyjnymi, powinni być zapytani 
przynajmniej o:

 · pełną	nazwę	prawną	oraz	używaną	nazwę	firmy; 

 · państwo,	w	którym	dana	spółka	jest	zarejestrowana	lub	w	którym	została	założona; 

 · miejsce	prowadzenia	działalności	gospodarczej; 

 · informacje	powiązane	ze	spółką	macierzystą; 

 · jeśli	spółka	jest	agentem	lub	uprawnionym	do	reprezentacji:	imię	i	nazwisko	osoby	fizycznej	lub	
spółki	reprezentowanej	przez	tę	spółkę	(	oraz	informacje	powiązane	z	tym	podmiotem).

Dodatkowo,	wszyscy	aktualni	kontrahenci	z	Krajów	Wysokiego	Ryzyka	powinni	być	poproszeni	o	
dostarczenie	informacji	wskazanych	powyżej,	jeśli	wcześniej	takich	informacji	nie	pozyskano.

Krok	drugi:	Badanie

Zbadaj,	czy	kontrahent	ma	siedzibę	w	Unii	Europejskiej	lub	w	Stanach	Zjednoczonych.	Tak	długo	
jak	spółka	nie	jest	posiadana,	kontrolowana	lub	nie	działa	w	imieniu	podmiotu	podlegającego	
obcej	jurysdykcji,	prowadzenie	dalszego	badania	nie	jest	wymagane,	chyba	że	ujawni	się	
zachowanie	podejrzane	(przykładowo:	niechęć	kontrahenta	do	dostarczenia	o	sobie	informacji,	
wskazanie,	iż	kontrahent	działa	w	imieniu	nieujawnionej	osoby	trzeciej	lub	prośba	o	nietypowe	
warunki	płatności)	albo	gdy	są	widoczne	oczywiste	ryzyka	związane	z	kontrahentem.

Należy	zauważyć,	że	Saferoad	ograniczył	zakres	dokonywania	analizy	względem	kontrahentów	
w	powyższy	sposób,	gdyż	przeprowadzanie	identycznych	analiz	względem	każdego	nowego	
kontrahenta	często	przynosi	efekt	odwrotny	od	zamierzonego.	Zamiast	tego,	szczególna	uwaga	
powinna	być	zwrócona	na	tych	kontrahentów,	których	może	dotyczyć	podwyższone	ryzyko.



W przypadku kontrahentów podlegających jurysdykcji innej niż Unii Europejskiej lub Stanów 
Zjednoczonych: imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki (oraz bezpośredniej spółki 
macierzystej, a także każdej reprezentowanej strony, o ile ma to zastosowanie), powinny być 
badane przy wykorzystaniu kolejno:

 · Skonsolidowanej	Listy	Osób,	Grup,	oraz	innych	podmiotów,	przeciwko	którym	wymierzone	są	
sankcje	finansowe.	Dostępna	na	stronie	www:	 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm; 

 · Listy	Sankcji	Amerykańskiego	Departament	Skarbu	i	jego	Biuro	ds.	Majątku	Zagranicznego.	
Dostępna	na	stronie	www:	https://sdnsearch.ofac.treas.gov	;	a	także 

 · Każdej	podobnej	listy,	której	przedmiotem	są	sankcje	nakładane	według	prawa	miejscowego.	
Protokoły	z	wyników	kontroli	powinny	być	dokonane	jako	dowód	sprawdzenia	zgodności	z	daną	
sankcją.
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Krok	trzeci:	Konsultacje	z	Wiceprezesem	ds.	Zarządzania	Ryzykiem	
(jeśli	zachodzi	taka	potrzeba)

Jeśli	kontrahent	znajduje	się	na	liście	podmiotów	objętych	sankcjami	lub	w	wyniku	dokonanej	
kontroli	ujawni	się	istotna	okoliczność,	która	wpisywałaby	się	w	zakres	objęcia	sankcjami,	
skontaktuj	się	z	Wiceprezesem	ds.	Zarządzania	Ryzykiem.	Możliwe,	że	wówczas	transakcja	nie	
może	być	dokonana	lub	wymagane	jest	dokonanie	dodatkowej	analizy.	Niezależnie	od	wyników	
badania,	dalsza	konsultacja	dotycząca	krajów	znajdujących	się	na	liście	w	Aneksie,	powinna	być	
przeprowadzona	zgodnie	z	Sekcją	nr	3	(Identyfikacja	Krajów	Wysokiego	Ryzyka).

3.1.	 Gwarancje	Kontraktowe

W	razie	potrzeby,	gwarancja,	w	ramach	danej	transakcji,	może	być	wymagana	od	kontrahenta	
potwierdzającego	informacje	pokrywające	się	z	raportem	due	diligence,	przykładowo,	iż	
kontrahent	nie	jest	bezpośrednio	lub	pośrednio	objęty	sankcjami,	ani	nie	ma	siedziby,	organizacji,	
nie	rezyduje	lub	nie	prowadzi	działalności	gospodarczej	w	państwie	objętym	sankcjami.

W	zależności	od	okoliczności,	może	być	również	zasadne,	aby	w	umowie	znalazły	się	określone	
postanowienia,	regulujące	wykonanie	zobowiązania	przez	kontrahenta.	Przykładowo,	kontrahent	
mógłby	wyrazić	zgodę	na	powstrzymywanie	się	od	dokonywania	czynności	z	podmiotem	objętym	
sankcjami,	związanych	z	wykonywaniem	swoich	obowiązków,	wynikających	z	umowy	(np.	z	
podwykonawcą	objętym	sankcjami).
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Osoby ze Stanów Zjednoczonych 
nie powinny zawierać umów z 
podmiotami objętymi sankcjami, 
a także nie wolno im uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji lub 
dokonywać innych czynności 
dotyczących tych transakcji.
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5. Automatyczne wykluczenie osób ze  
 Stanów Zjednoczonych
Osoby	ze	Stanów	Zjednoczonych	(tj.	obywatele	Stanów	Zjednoczonych	oraz	rezydenci	z	
prawem	stałego	pobytu)	nie	mogą	zawierać	umów	z	podmiotami	objętymi	sankcjami,	a	także	
nie	mogą	uczestniczyć	w	podejmowaniu	decyzji	lub	dokonywać	innych	czynności	dotyczących	
tych	transakcji.	Aby	działanie	było	zgodne	z	prawem,	osoba	z	USA	podlega	wykluczeniu	
w	uczestnictwie	w	podejmowaniu	decyzji	lub	czynności	z	podmiotami	objętymi	sankcjami	
nakładanymi	przez	USA.

Z	tego	względu,	automatycznemu	wykluczeniu	z	udziału	w	podejmowaniu	decyzji,	w	zawieraniu	
umów,	dokonywaniu	transakcji,	podlegają	następujące	osoby:

 · wszyscy	pracownicy	Saferoad,	będący	obywatelami	lub	stałymi	rezydentami	USA; 

 · wszyscy	pracownicy	Saferoad,	jeśli	przebywają	w	USA	(	np.	podczas	podróży	służbowej).

Nie	jest	wymagana	żadna	dalsza	przesłanka	do	wyłączenia	tych	podmiotów.	W	każdym	
wypadku	wówczas	uprawnienie	w	tym	zakresie	jest	delegowane	bezpośredniemu	podwładnemu	
wyłączonego	pracownika.	Wątpliwość	dotycząca	wyłączenia	z	uwagi	na	zgodność	z	sankcjami	
powinna	być	skierowana	do	Wiceprezesa	ds.	Zarządzania	Ryzykiem.



6. Kary

Za	naruszenie	obowiązujących	sankcji	mogą	zostać	nałożone	kary,	takie	jak:	grzywny	czy	kary	
więzienia,	a	ugody	zawarte	z	organami	władzy	mogą	mieć	wartość	setek	milionów	euro	lub	dolarów.

Sankcje	za	naruszenia	z	winy	umyślnej	lub	wskutek	niedbalstwa	są	ustanawiane	i	egzekwowane	
przez	każdego	członka	UE,	często	są	karane	grzywnami	lub	karami	więzienia.
 
Sankcje	UE	mają	zastosowanie	do	wszystkich	osób	fizycznych	oraz	innych	podmiotów	prowadzących	
jakąkolwiek	działalność	gospodarczą	w	całości	lub	w	części	na	terytorium	Unii	Europejskiej,	a	
także	do	każdej	osoby,	będącej	obywatelem	państwa	członkowskiego	UE	(niezależnie	od	miejsca	
zamieszkania),	a	także	do	wszystkich	podmiotów	zarejestrowanych	lub	utworzonych	zgodnie	z	
prawem	danego	państwa	członkowskiego	UE.

Za	większość	naruszeń	sankcji	gospodarczych	ustanowionych	przez	USA	grożą	sankcje	karne	takie	
jak:	grzywny	do	jednego	miliona	dolarów	oraz	kary	pozbawienia	wolności	do	lat	20.	Kary	pieniężne	
przewidziane	w	prawie	cywilnym	mogą	sięgać	nawet	do	250	tys.	dolarów	lub	dwukrotności	kwoty	
bazowej	transakcji	za	każde	naruszenie.

Sankcje	USA	mają	zastosowanie	nie	tylko	do	spółek	USA,	lecz	także	do	obywateli	oraz	stałych	
rezydentów	Stanów	Zjednoczonych	(bez	względu	na	miejsce	ich	przebywania);	filii	zagranicznych	oraz	
(w	odniesieniu	do	danych	programów	sankcji)	spółek	zależnych	spółek	amerykańskich,	filii	i	spółek	
zależnych	spółek	nieamerykańskich	z	siedzibą	w	Stanach	Zjednoczonych;	a	także	innych	osób	
niebędących	obywatelami	USA	jeśli	przebywają	na	terytorium	USA.

Władze	USA	znacznie	rozszerzyły	swoją	jurysdykcję	w	przedmiocie	nakładania	sankcji	
gospodarczych	ustanawianych	przez	USA,	a	w	konsekwencji	często	pozywają	spółki	nie	będące	
spółkami	amerykańskimi	za	naruszenie	sankcji	gospodarczych,	ustanawianych	przez	USA,	nawet	jeśli	
taka	transakcja	nie	narusza	właściwego	prawa	miejscowego.

Prawo	miejscowe	może	ustanawiać	podobne	sankcje.

Pracownik	naruszający	ustanowione	sankcje	może	zostać	pociągnięty	do	odpowiedzialności	
dyscyplinarnej	przez	Saferoad,	włącznie	z	wypowiedzeniem	stosunku	zatrudnienia.	Odmowa	
pracownika	Saferoad	co	do	przystąpienia	do	danej	transakcji	z	uwagi	na	obawę	sankcji	
gospodarczych,	jeśli	będzie	dokonana	po	konsultacji	z	odpowiednim	personelem	Saferoad,	nie	
wpłynie	ujemnie	na	jego	sytuację.
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7. Kontrola eksportu
Niezależnie	od	sankcji	gospodarczych,	istnieją	przepisy	(włącznie	z	regulacją	UE	oraz	USA)	
przewidujące	regulacje	w	zakresie	eksportu	towarów,	materiałów,	technologii	z	obszaru	objętego	
daną	jurysdykcją.	Przepisy	te	zazwyczaj	nakładają	restrykcje	w	zakresie	obrotu	przedmiotami	
wojskowymi	oraz	przedmiotami	podwójnego	zastosowania	(tj.	przedmiotami	przeznaczonymi	
zarówno	na	rynek	cywilny,	jak	i	wojskowy	lub	mających	zastosowanie	nuklearne),	jednak	w	
określonych	przypadkach	mają	szerszy	zakres	zastosowania.	Co	do	zasady,	dopuszczalność	
eksportu	zależy	od	tego	czym	jest	dany	towar,	materiał	lub	technologia,	dokąd	ma	być	
eksportowany,	a	także	do	czego	może	zostać	użyty.	Należy	zauważyć,	że	amerykańska	
kontrola	eksportu	ma	zastosowanie	również	do	reeksportu	dóbr	i	technologii	amerykańskiego	
pochodzenia.

Pracownicy	zaangażowani	w	działalność,	która	wg.	nich	może	być	objęta	zakresem	regulacji	
prawnych	eksportu,	w	razie	pytań	dotyczących	kontroli	eksportu,	powinni	skontaktować	się	z	
Wiceprezesem	ds.	Zarządzania	Ryzykiem.



8. Co należy robić a czego  
 należy się wystrzegać 
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Należy:
 · rozważyć	czy	oferowana	działalność	lub	transakcja	
obejmuje	Kraj	Wysokiego	Ryzyka; 

 · Sprawdzić	listę	krajów,	znajdującą	się	w	Aneksie; 

 · przeprowadzić	raport	due	diligence	w	zakresie	
nowego	kontrahenta	poprzez	pozyskiwanie	
informacji	identyfikujących	oraz	zbadać	informacje	
otrzymane	za	pomocą	odpowiednich	list	sankcji; 

 · w	przypadku	gdy	zaangażowany	zostaje	kraj	
wysokiego	ryzyka,	lub	gdy	system	identyfikujący	
wykaże	ryzyko,	należy	powiadomić	Wiceprezesa	ds.	
Zarządzania	Ryzykiem; 

 · zgłoś	naruszenie	sankcji	za	pośrednictwem	
odpowiedniego	kanału.	W	razie	pytań,	skontaktuj	
się	z	Wiceprezesem	ds.	Zarządzania	Ryzykiem.
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Wystrzegaj się: 
 · Udziału	w	transakcji,	jeśli	siedziba	kontrahenta	jest	
niejasna	lub	nie	zostały	dostarczone	inne	istotne	
informacje; 

 · Kontynuowania	zaangażowania	się	z	istniejącym	
kontrahentem,	który	zostaje	objęty	sankcją	wskutek	
zmiany	prawa	lub	przepisów	prawa	dotyczących	
sankcji; 

 · Zakładania,	iż	nie	jest	problemem,	to	że	uważasz,	
że	kontrahent	zachowuje	się	w	sposób	podejrzany	
lub	wymijająco	udziela	odpowiedzi	na	prośbę	o	
udzielenie	informacji.	Skontaktuj	się	wówczas	z	
Wiceprezesem	ds.	Zarządzania	Ryzykiem; 

 · Próby	jakiegokolwiek	uniknięcia	sankcji	celem	
zakończenia	transakcji,	włączając	transfer	funduszy	
przeznaczonych	dla	podmiotu	objętego	sankcją	za	
pomocą	osoby	trzeciej.
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Pracownicy, którzy podejrzewają iż 
wystąpiło naruszenie obowiązujących 
sankcji w Saferoad, powinni postąpić 
zgodnie ze standardową procedurą lub 
Polityką Zgłaszania Nieprawidłowości.
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9. Zgłaszanie:
Pracownicy,	którzy	podejrzewają	iż	wystąpiło	naruszenie	obowiązujących	sankcji	w	Saferoad,	
powinni	postąpić	zgodnie	ze	standardową	procedurą	lub	Polityką	Zgłaszania	Nieprawidłowości,	
opisaną	w	Kodeksie	Postępowania.

10. Szkolenie
Saferoad	zapewnia	wszystkim	pracownikom	szkolenie	zgodne	z	profilem	ryzyka	Saferoad	oraz	
odpowiedniego	ze	względu	na	odpowiedzialność	pracowników.

11. Audyt Wewnętrzny
Wiceprezes	ds.	Zarządzania	Ryzykiem	jest	odpowiedzialny	za	przeprowadzenie	okresowo	
obiektywnego,	wszechstronnego	audytu	w	zakresie	Korporacyjnego	Programu	Zgodności,	
zawierającego	sankcje	gospodarcze	w	świetle	szczególnego	zakresu	działalności	Saferoad,	
lokalizacji	geograficznej	oraz	prawnych	obowiązków.

12. Dane kontaktowe:
Dyrektor	Generalny	jest	odpowiedzialny	za	ogólny	nadzór	oraz	realizację	Programu	Korporacyjnej	
Zgodności.

Wiceprezes	ds.	Zarządzania	Ryzykiem	jest	odpowiedzialny	za	bieżącą	zgodność	Saferoad	z	
niniejszym	opracowaniem	oraz	sankcjami	gospodarczymi.

13. Powiązane dokumenty:
 · niniejsze	opracowanie	powinno	być	przeczytane	w	powiązaniu	z	następującymi	dokumentami: 

	 a)	 Korporacyjnym	Programem	Zgodności 

	 b)	 Kodeksem	Postępowania
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