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Document Name IP13.14 Modern Slavery Policy Statement 

Crossland Tankers Ltd (CTL) manufacture, refurbish and repair road tankers for the chemical, bitumen, 

waste, milk & food industries.  In undertaking these works, CTL confirms understanding of and compliance 

with all requirements of the Modern Slavery Act 2015, confirming that we do not, or will not in the future, 

support or do business knowingly with any other party involved in any act of slavery, servitude, forced or 

compulsory labour, human trafficking or exploitation, all of which have in common the deprivation of a 

person’s liberty by another in order to exploit them for personal or commercial gain.  CTL acknowledge all 

of these modern slavery acts as immoral and as committing an offence under the Modern Slavery Act 2015. 

CTL have a zero-tolerance approach to modern slavery and are committed to acting ethically and with 

integrity in all our business dealings and relationships and to implementing and enforcing effective systems 

and controls to ensure modern slavery is not taking place anywhere in our own business or supply chain. 

To ensure compliance within our business: 

CTL are committed to ensuring there is transparency in our own business and in our approach to tackling 

modern slavery throughout our supply chain. 

CTL have transparent recruitment processes in place which are reviewed regularly.  New employees are 

checked to confirm their identities and ensure their right to work.   

CTL have implemented a number of processes to ensure, as reasonably practicable, that our supply chain 

adhere to the same expectations in respect of their workforce. We require our supply chain to have 

completed our ethical trading pre-qualification process demonstrating and confirming that modern slavery 

does not take place within their business or supply chain.  

CTL provide training to relevant employees to ensure a high level of understanding of the risks of modern 

slavery in our business and supply chain and to enable them to identify signs of modern slavery. 

CTL aim to encourage openness and will support anyone who raises genuine concerns in good faith under 

this policy, even if they turn out to be mistaken. We are committed to ensuring no one suffers any detrimental 

treatment as a result of reporting in good faith their suspicion that modern slavery of whatever form is or 

may be taking place in any part of our own business or in any part of our supply chain. 

CTL expect the same high standards from all of our interested parties and expect that our supply chain will 

hold their own supply chain to the same high standard as we hold our own business and supply chain to. 

 

Signed:   ____________________________________  Date: 11/05/2022                 

            Sean McKeown      Review Date: May 2023 
                (Managing Director)   
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Crossland Tankers Ltd (CTL) produkuje, regeneruje i naprawia cysterny samochodowe dla przemysłu 

chemicznego, bitumicznego, odpadowego, mleczarskiego i spożywczego. Podejmując te prace, CTL 

potwierdza zrozumienie i zgodność ze wszystkimi wymogami Ustawy 2015 o Współczesnym niewolnictwie, 

potwierdzając, że nie wspieramy ani nie będziemy w przyszłości świadomie wspierać ani prowadzić 

interesów z żadną inną stroną zaangażowaną w jakikolwiek akt niewolnictwa, niewoli, pracy przymusowej 

lub obowiązkowej, handlu ludźmi lub wyzysku, z których wszystkie łączy się z pozbawieniem wolności danej 

osoby przez inną osobę w celu wykorzystania jej dla zysku osobistego lub handlowego. CTL uznaje 

wszystkie te współczesne akty niewolnictwa za niemoralne i za popełnienie przestępstwa zgodnie z ustawą 

o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.. 

CTL stosuje podejście zerowej tolerancji do współczesnego niewolnictwa i zobowiązuje się do 

postępowania w sposób etyczny i uczciwy we wszystkich naszych relacjach biznesowych i relacjach oraz 

do wdrażania i egzekwowania skutecznych systemów i kontroli w celu zapewnienia, że współczesne 

niewolnictwo nie ma miejsca nigdzie w naszej własnej działalności lub łańcuchu dostawach. 

Aby zapewnić zgodność w naszej działalności: 

CTL zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości w naszej własnej działalności oraz w naszym podejściu 

do zwalczania współczesnego niewolnictwa w całym naszym łańcuchu dostaw. 

CTL posiada przejrzyste procesy rekrutacyjne, które są regularnie weryfikowane. Nowi pracownicy są 

sprawdzani w celu potwierdzenia ich tożsamości i zapewnienia im prawa do pracy.   

CTL wdrożyło szereg procesów, aby zapewnić, w miarę możliwości, że nasz łańcuch dostaw spełnia te 

same oczekiwania w odniesieniu do ich pracowników. Wymagamy, aby nasz łańcuch dostaw zakończył 

proces wstępnej kwalifikacji w zakresie etycznego handlu, wykazując i potwierdzając, że współczesne 

niewolnictwo nie ma miejsca w ramach ich działalności lub łańcucha dostaw.  

Aby zapewnić wysoki poziom zrozumienia zagrożeń związanych z nowoczesnym niewolnictwem w naszej 

firmie i łańcuchu dostaw, CTL zapewnia szkolenia odpowiednim pracownikom, aby umożliwić im 

identyfikację oznak współczesnego niewolnictwa. 

CTL ma na celu zachęcanie do otwartości i będzie wspierać każdego, kto w dobrej wierze zgłasza 

autentyczne obawy w ramach tej polityki, nawet jeśli okażą się one błędne. Zobowiązujemy się zapewnić, 

że nikt nie zostanie potraktowany w sposób szkodliwy w wyniku zgłoszenia w dobrej wierze podejrzenia, że 

współczesne niewolnictwo w jakiejkolwiek formie ma lub może mieć miejsce w jakiejkolwiek części naszej 

własnej działalności lub w jakiejkolwiek części naszego łańcucha dostaw. 

CTL oczekuje tych samych wysokich standardów od wszystkich naszych zainteresowanych stron i 

oczekuje, że nasz łańcuch dostaw będzie utrzymywał swój własny łańcuch dostaw na takim samym 

wysokim standardzie, jak my utrzymujemy naszą własną działalność i łańcuch dostaw. 

 

 

Podpisano przez:___________________________________  Data: 11/05/2022 

                           Sean McKeown      Data Rewizji: Może 2023 
                              (Dyrektor Zarządzający)  

  


