Kodeks Etyki
i Postępowania w Biznesie

Spis treści
WSTĘP

6

I

Program zgodności firmy Fresenius Medical Care

8

II

Zakres obowiązywania Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie

9

III

Nasze oczekiwania i obowiązki pracowników

10

IV

Dokumentacja dot. przestrzegania zasad

13

V

Stałe przestrzeganie zasad
1 Szkolenia
2 Wsparcie
3 Monitoring, Audyty i Dochodzenia
4 Infolinia ds. zgodności

16
16
16
17
17

VI

Oczekiwanie przestrzegania zasad/Konsekwencje nieprzestrzegania zasad

18

NASZE ZASADY DOTYCZĄCE ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

19

VII

Nasza Firma
1 Opieka nad pacjentami
2 Jakość i Innowacje

20
20
22

VIII

Uczciwość korporacyjna
1 Zasady antykorupcyjne
2 Zapobieganie praniu pieniędzy
3 Przepisy dotyczące embarga oraz sankcji handlowych
4 Uczciwa konkurencja
5 Klienci, Reklamy i Promocje
6 Dokładne księgi i dokumentacja
7 Praktyki rozliczeniowe
8 Odpowiednia reakcja na prośby o informacje
9 Komunikacja z przedstawicielami mediów
10 Prywatność danych
11 Działania polityczne

24
24
28
28
29
30
32
33
33
34
34
34

IX

Uczciwość osobista
1 Konflikty interesów
2 Wykorzystywanie szans Firmy do uzyskania korzyści osobistych
3 Transakcje papierami wartościowymi

36
36
37
37

X

Zatrudnienie
1 Ochrona pracowników
2 Zakaz działań odwetowych
3 Środowisko, Bezpieczeństwo i Higiena pracy
4 Zakaz dyskryminacji
5 Alkohol i nielegalne substancje
6 Licencje, Certyfikaty i inne Pozwolenia

39
39
39
39
40
41
41

XI

Aktywa firmy Fresenius Medical Care
1 Ochrona i odpowiednie wykorzystywanie mienia i aktywów firmy Fresenius Medical Care
2 Bezpieczeństwo Informacji zastrzeżonych i poufnych oraz bezpieczeństwo IT
3 Media społecznościowe
4 Własność intelektualna

42
42
43
44
45



47

Podstawowe Globalne Wartości – Kontekst

•

Rozwijamy się dynamicznie od ponad 20 lat, w różnych krajach i kulturach, a także w różnych obszarach
biznesowych, a teraz tworzymy firmę bardziej globalną niż kiedykolwiek wcześniej. To co nas łączy, to nasza
wspólna wizja i cel: Tworzenie przyszłości wartej życia. Dla pacjentów. Na całym świecie. Każdego dnia.

•

W 2017 roku nasz Zarząd otrzymał od liderów biznesowych poszczególnych regionów opinie, że jeden zestaw
globalnych wartości ma kluczowe znaczenie dla zrealizowania tej wizji i osiągnięcia skutecznej współpracy.
Uwzględniając różne zestawy wartości istniejące w organizacji zdefiniowaliśmy zharmonizowany zestaw
Podstawowych Globalnych Wartości.

•

Celem tych Podstawowych Globalnych Wartości jest inspirowanie, jednoczenie i łączenie nas, oraz zachęcanie
do myślenia i działania jako jedna firma. Globalna współpraca, proaktywność, wiarygodność oraz
perfekcyjność zwiększa naszą zdolność do dalszego wzrostu i rozwoju naszych produktów i usług, w celu
osiągnięcia wyjątkowego wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie naszych pacjentów oraz poprowadzenia
Fresenius Medical Care w kierunku pomyślnej przyszłości.

Podstawowe Globalne Wartości – Mapowanie wartości

•

Nasze Podstawowe Globalne Wartości zostały opracowane w oparciu o nasze obecne Wartości i przekładają
naszą wizję na codzienną pracę. Nasze Podstawowe Globalne Wartości odzwierciedlają naszą kulturę korporacyjną
oraz sposób w jaki działamy. Są one częścią naszego Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie i stanowią
wytyczne dla naszych polityk oraz naszych działań biznesowych.

Szczerość i Uczciwość
Innowacja i Postęp
Szacunek i Godność
Jakość

Współpracujący

Proaktywni

Wiarygodni

Perfekcyjni

… oznacza, że wiemy
jak współpracować
realizując wspólne
zadania i jak osiągnąć
nasze cele jako jedna
firma

… oznacza, że
jesteśmy dobrzy
w podejmowaniu
inicjatywy,
aby wywierać wpływ
naszą pracą

… oznacza, że
jesteśmy zaufanym
towarzyszem naszych
pacjentów, partnerów
i współpracowników

… oznacza, że stale
wspieram postęp
i podnosimy jakość,
aby prowadzić firmę do
pomyślnej przyszłości

Wstęp
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WIADOMOŚĆ OD
KIEROWNICTWA FIRMY
FRESENIUS MEDICAL CARE
Każdego dnia wszyscy pracownicy firmy Fresenius Medical
Care dokładają wszelkich starań, aby poprawić warunki życia
pacjentów na całym świecie dzięki najlepszym produktom
i usługom. Nasi pacjenci, klienci, płatnicy, inwestorzy oraz
organy regulacyjne oczekują, że nasze działania będą
prowadzone w sposób uczciwy i zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, a nasz sukces i reputacja zależą od
naszego zaangażowania w takie działanie.
Nasza branża podlega wielu ścisłym regulacjom oraz
skomplikowanym przepisom prawa, zasadom i wytycznym.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wzrost naszej
firmy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązującego
prawa, dlatego też oczekujemy od naszych pracowników
przestrzegania niniejszego Kodeksu Etyki i Postępowania
w Biznesie, a także dodatkowych wytycznych i zasad firmy
Fresenius Medical Care. Zachowanie niezgodne
z Kodeksem może narazić firmę Fresenius Medical Care,
a także konkretne osoby na grzywny, utratę licencji czy
inne poważne sankcje. Musimy podchodzić do tematu
zgodności z przepisami w sposób poważny, a jako zespół
musimy ustanowić zbiór powszechnych zasad i
zobowiązać się go przestrzegać.

W naszej firmie nie toleruje się dyskryminacji, nękania
ani działań odwetowych. Chcemy stworzyć bezpieczne,
zdrowe i sprzyjające produktywności miejsce pracy dla
naszych pracowników oraz partnerów biznesowych, którzy
pomagają nam w naszych codziennych działaniach.
Zasady te zawarte są w Kodeksie Etyki i Postępowania
w Biznesie („Kodeks”) oraz w dodatkowych zasadach
i wytycznych firmy Fresenius Medical Care. Oczekujemy
od naszych pracowników zrozumienia oraz przestrzegania
zobowiązań i standardów określonych w Kodeksie oraz
w pozostałych zasadach i wytycznych firmy Fresenius
Medical Care. Jako pomoc dostępne jest wiele zasobów
szkoleniowych, zarówno na poziomie jednostek
biznesowych, jak i całej korporacji.
Przestrzeganie prawa oraz zasad i wytycznych firmy
Fresenius Medical Care obowiązuje we wszystkich
aspektach naszych działań. Nasz sukces długoterminowy
zależy od osiągnięcia przez nas tego celu. Pracując razem
jako zespół i wzajemnie się wspierając w tych wysiłkach,
możemy wyznaczać standardy w branży medycznej
w zakresie jakości, przestrzegania regulacji oraz wyników
biznesowych.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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NASZA MISJA

WIZJA

Fresenius Medical Care osiąga optymalne standardy dzięki
naszemu zaangażowaniu w opracowywanie
innowacyjnych produktów i terapii. Unikalna pozycja
Fresenius MedicalCare opiera się na wielu latach
doświadczenia zawodowego oraz na nieustannym
rozwoju. Celem naszych wysiłków związanych z badaniami
i rozwojem jest utrzymanie kontaktu z najnowszymi
technologiami i zagadnieniami klinicznymi, niezbędnego do
tworzenia innowacyjnych produktów i jeszcze lepszych
terapii. Nasi pracownicy są zjednoczeni w naszej misji
dostarczania najwyższej jakości produktów, jak również
wprowadzania do branży opieki nad pacjentami
optymalnych, zrównoważonych praktyk medycznych i
specjalistycznych. W relacjach z naszymi pracownikami
oraz partnerami biznesowymi opieramy się na uczciwości,
szczerości, szacunku i poszanowaniu godności.

Naszym podstawowym celem jest stworzenie przyszłości,
w którą z optymizmem będą spoglądać dializowani
pacjenci na całym świecie. Pacjenci z chorobami nerek
mogą teraz patrzeć w przyszłość z większą pewnością
dzięki naszym innowacyjnym terapiom i nowatorskim
rozwiązaniom technologicznym. Dajemy im przyszłość,
która oferuje najlepszą możliwą do osiągnięcia jakość
życia. Wykorzystujemy zwiększający się popyt na
nowoczesne metody dializowania i nieustannie pracujemy
nad rozwojem firmy Fresenius Medical Care. Wspólnie
z naszymi pracownikami skupiamy się na poszukiwaniu
strategii, które pozwolą nam utrzymać pozycję lidera
w zakresie technologii. Jako firma o strukturze wertykalnie
zintegrowanej, oferujemy nasze produkty i usługi na
przestrzeni całego łańcucha wartości dializ. Naszą dewizą
są najwyższe standardy medyczne. To nasze zobowiązanie
wobec naszych pacjentów, partnerów z branży opieki
zdrowotnej oraz naszych inwestorów, którzy wierzą
w stabilne wyniki oraz przyszłość Fresenius Medical Care.

Nasze główne wartości
Jakość, Szczerość i Uczciwość
Innowacje i Usprawnienia
Szacunek i Godność

I. Program zgodności firmy
Fresenius Medical Care
Firma Fresenius Medical Care („Firma”) stworzyła
program dot. zgodności, aby pomóc pracownikom
w zrozumieniu i wypełnieniu naszych zobowiązań
prawnych, etycznych i regulacyjnych. Przestrzeganie
przepisów jest obowiązkiem nas wszystkich, a Wasza
dalsza współpraca z firmą Fresenius Medical Care zależy
od przestrzegania zasad przedstawionych w niniejszym
Kodeksie, a także pozostałych zasad i wytycznych firmy
Fresenius Medical Care. Narzędzia udostępniane przez
Fresenius Medical Care, związane z programem
przestrzegania zasad to m.in:
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i zasady i wytyczne zdotyczące właściwego
postępowania w biznesie;
ii szkolenia dotyczące przestrzegania zasad;
iii możliwość zgłaszania niezgodności
w sposob poufny; oraz
iv audyty przeprowadzane w celu monitorowania
zgodności ze standardami prawnymi i firmowymi.

II. Zakres obowiązywania Kodeksu
Etyki i Postępowania w Biznesie
Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie firmy Fresenius
Medical Care („Kodeks”) obowiązuje każdego
przedstawiciela, dyrektora, pracownika, pracownika
kontraktowego i agenta firmy Fresenius Medical Care oraz
podmioty stowarzyszone, w których firma, bezpośrednio
bądź pośrednio, jest właścicielem większości udziałów
oraz w których sprawuje kontrolę, działających na całym
świecie. Niniejszy Kodeks nie jest umową o pracę.
W niniejszym Kodeksie nie jest możliwe zawarcie
wszystkich sytuacji ani wszystkich obowiązujących praw
i regulacji. Jeśli lokalne przepisy prawa są niezgodne
z niniejszym Kodeksem, należy przestrzegać przepisów
prawa. We wszystkich innych sytuacjach Kodeks reguluje
całość działań biznesowych. Jeśli na przykład lokalne
przepisy celne zezwalają na coś, co jest zabronione
w Kodeksie, należy przestrzegać zapisów Kodeksu i nie
angażować się w takie działania. W razie wątpliwości
należy poprosić o pomoc.
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III. Nasze oczekiwania
i obowiązki pracowników
KAŻDY Z PRACOWNIKÓW JEST ODPOWIEDZIALNY ZA:
i uczciwe działanie i ochronę reputacji Firmy;
ii p
 rzeczytanie i zrozumienie niniejszego Kodeksu oraz
dodatkowych zasad i wytycznych Fresenius Medical
Care dotyczących obowiązków pracowników, a także
przestrzeganie ich; podejmowanie kroków mających
na celu wyeliminowanie naruszeń tych zasad
i rozwiewanie wszelkich wątpliwości związanych
z praktykami biznesowymi za pomocą zasobów
opisanych w Kodeksie;
iii z głaszanie faktycznych lub domniemanych naruszeń
prawa lub Kodeksu Fresenius Medical Care, a także
dodatkowych zasad i wytycznych. W większości
przypadków dobrym pomysłem jest zwrócenie się
do przełożonego, ale można też skontaktować się
z Lokalnym lub Regionalnym specjalistą ds. zgodności
lub Korporacyjnym działem ds. zgodności; zgłoszenia
można przesyłać anonimowo za pośrednictwem
Infolinii ds. zgodności, jednak zachęcamy
pracowników do podawania swoich danych w celu
ułatwienia dalszej komunikacji; oraz
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iv w
 spółpracę w ramach dochodzeń oraz audytów/
procedur monitorujących przestrzeganie przez firmę
Fresenius Medical Care niniejszego Kodeksu, zasad
i wytycznych, a także za realizację wszelkich działań
naprawczych zaproponowanych w wyniku tych
procedur.
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MENEDŻEROWIE I PRZEŁOŻENI SĄ DODATKOWO ODPOWIEDZIALNI ZA:
i t worzenie kultury przestrzegania zasad w swoim
miejscu pracy oraz dawanie przykładu poprzez
działanie w myśl najwyższych standardów etycznych;
ii w
 drażanie postanowień Kodeksu i upewnianie się, że
podwładni rozumieją obowiązujące standardy i ich
przestrzegają;
iii w
 yznaczanie celów dot. wyników oraz oczekiwań
zgodnych z niniejszym Kodeksem, zasadami
i wytycznymi Fresenius Medical Care, jak również
obowiązkami regulacyjnymi;
iv w
 prowadzanie odpowiednich działań naprawczych
w przypadku naruszenia postanowień Kodeksu lub
dodatkowych zasad i wytycznych firmy Fresenius
Medical Care;
v t worzenie środowiska sprzyjającego zadawaniu
pytań oraz rozwiązywanie zgłoszonych
problemów związanych z przestrzeganiem zasad;
oraz

vi u
 pewnienie się, że nie są tolerowane żadne działania
odwetowe w stosunku do osób, które w dobrej wierze
zgłaszają podejrzenia naruszeń prawa, Kodeksu lub
zasad i wytycznych firmy Fresenius Medical Care.

IV. Dokumentacja dot.
przestrzegania zasad
Dokumentacja dot. przestrzegania zasad zawiera
informacje potrzebne do realizowania przez Ciebie
działań w sposób legalny i etyczny. Na naszą
Dokumentację dot. przestrzegania zasad składają się
następujące elementy:

i K
 odeks Etyki i Postępowania w Biznesie
Kodeks odnosi się do ogólnego pojęcia przestrzegania
zasad i standardów oraz przedstawia szeroki zarys
właściwego zachowania.
ii Z
 asady i wytyczne
Firma Fresenius Medical Care opracowała zasady
i wytyczne celem zapewnienia szczegółowych
wskazówek na temat tego, jak dostosować swoją
pracę do ogólnych zasad opisanych w niniejszym
Kodeksie. Zasady i wytyczne dostosowane są do
konkretnych działań w każdym kraju oraz do lokalnych
przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych
krajach.

13

Zadawanie pytań, zgłaszanie obaw oraz
raportowanie niezgodności
Firma Fresenius Medical Care oczekuje otwartej dyskusji
na tematy związane z przestrzeganiem zasad. Często
zadanie pytania jest najlepszym sposobem na ustalenie,
czy jakieś działanie jest właściwe, oraz na zapewnienie
przestrzegania obowiązującego prawa lub dodatkowych
zasad i wytycznych firmy Fresenius Medical Care.

W razie braku pewności co do tego, czy dane działanie
jest właściwe, należy powstrzymać się od działania do
momentu uzyskania potwierdzenia, że można kontynuować.
Aby na stałe zapobiec występowaniu niezgodności,
konieczne jest zgłaszanie przez pracowników wszelkich
działań, które wydają się być sprzeczne z prawem lub
naruszające zasady i wytyczne Fresenius Medical Care,
korzystając z procesów opisanych w niniejszym Kodeksie.

Jak korzystać z zasobów dot. przestrzegania zasad
W przypadku wątpliwości odnośnie tego, co należy
zrobić, lub czy dane działanie jest właściwe, należy
postępować zgodnie z poniższym procesem:
i SPRAWDŹ DOKUMENTACJĘ DOT.
PRZESTRZEGANIA ZASAD – Kodeks oraz zasady
i wytyczne firmy Fresenius Medical Care.
ii ZAPYTAJ – bezpośredniego przełożonego lub innego
menedżera.
iii SKONTAKTUJ SIĘ – z Lokalnym lub Regionalnym
specjalistą ds. zgodności lub Korporacyjnym
działem ds. zgodności.
iv ZADZWOŃ NA – Infolinię ds. zgodności - jeśli powyżej
wskazane zasoby z jakichkolwiek względów są
nieodpowiednie lub jeśli chcesz pozostać
anonimowym.

Przy podejmowaniu decyzji biznesowych należy rozważyć
następujące kwestie:
i C
 zy dane działanie promuje najwyższe standardy
uczciwości biznesowej, czy mam wątpliwości na temat
legalności tego działania?
ii C
 zy dane działanie jest zgodne z tym Kodeksem oraz
obowiązującymi zasadami i wytycznymi Fresenius
Medical Care?
iii C
 zy dane działanie pomoże globalnej reputacji firmy
Fresenius Medical Care, czy jej zaszkodzi?
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V. Stałe przestrzeganie zasad

W PRZESTRZEGANIU ZASAD POMAGAJĄ NAM CZTERY GŁÓWNE ELEMENTY NASZEGO PROGRAMU
ZGODNOŚCI:

1 SZKOLENIA

2 WSPARCIE

Firma Fresenius Medical Care organizuje wiele szkoleń
mających na celu pomóc pracownikom wykonywać
obowiązki w sposób właściwy. Nasze szkolenie ogólne jest
obowiązkowe dla wszystkich pracowników i obejmuje
kluczowe elementy Programu zgodności Fresenius
Medical Care. Szkolenie omawia treść niniejszego kodeksu
oraz dostarcza informacje na temat przepisów prawa i
regulacji obowiązujących w firmie oraz w danym kraju.

Dział ds. zgodności zapewnia wsparcie wszystkim działom
w firmie Fresenius Medical Care. Należy korzystać z tego
zasobu. W sytuacjach, które mogłyby wywołać obawy
w związku z przestrzeganiem zasad, zachęcamy do
kontaktowania się z Działem ds. zgodności.

W stosunku do wielu pracowników Fresenius Medical
Care (takich jak np. pracownicy działu sprzedaży,
marketingu, rozliczeń, wynagrodzeń, itp.) wymagane są
dodatkowe szkolenia specjalistyczne. Jeżeli do
wykonywania pracy na danym stanowisku wymagane
jest przejście specjalistycznego szkolenia - pracownik
zostanie o tym powiadomiony.

17

3 MONITORING, AUDYTY I
DOCHODZENIA
Firma Fresenius Medical Care monitoruje i poddaje
audytom swoje działania biznesowe w celu upewnienia
się, że działamy zgodnie z prawem oraz z zasadami
i wytycznymi Firmy. Kiedy dowiemy się o potencjalnych
naruszeniach zasad, podejmujemy odpowiednie kroki
w celu zbadania wszelkich takich zgłoszeń i upewnienia
się, że nasze działania prowadzone są zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Nieustannie staramy się poprawiać nasze mechanizmy
dotyczące przestrzegania zasad. Jeśli mimo naszych
wysiłków dojdzie do naruszenia zasad, sprawdzamy
nasze zasady oraz treści szkoleń i dostosowujemy je,
wprowadzając niezbędne zmiany.

4 INFOLINIA DS. ZGODNOŚCI
Istnieje kilka sposobów na zgłaszanie faktycznych lub
domniemanych niezgodności, co tym samym pozwala
wypełnić wynikające z niniejszego Kodeksu obowiązki
dotyczące zgłaszania potencjalnych naruszeń firmie
Fresenius Medical Care:
i K
 ontakt z przełożonym, Lokalnym lub Regionalnym
specjalistą ds. zgodności lub Korporacyjnym działem
ds. zgodności;
ii J eśli te działania nie rozwiążą problemu lub jeśli
pracownik nie czuje się komfortowo, rozmawiając
o problemie dotyczącym przestrzegania zasad ze
swoim przełożonym lub przedstawicielem Działu
ds. zgodności, można również w sposób jawny
lub anonimowy skorzystać z Infolinii ds. zgodności.
Informacje kontaktowe można znaleźć w firmowej sieci
intranet; zostaną one zakomunikowane odpowiednimi
kanałami.

VI. Oczekiwanie przestrzegania zasad/
Konsekwencje nieprzestrzegania zasad
Oczekujemy od pracowników przestrzegania niniejszego
Kodeksu oraz wytycznych i zasad firmy Fresenius Medical
Care. Przestrzeganie Kodeksu oraz wytycznych i zasad
firmy obowiązujących na danych stanowiskach jest
brane pod uwagę przy ocenie wyników oraz podczas
decydowania o ewentualnym awansie.
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W przypadku naruszenia prawa, Kodeksu lub wytycznych
i zasad firmy Fresenius Medical Care pracownik
może zostać poddany działaniom dyscyplinarnym lub
naprawczym, a także ponieść konsekwencje prawne.
Działania dyscyplinarne i naprawcze mogą obejmować
ustne pouczenie, rozwiązanie stosunku pracy lub inne
odpowiednie działania.

Nasze zasady dotyczące Etyki
i Postępowania w Biznesie
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VII. Nasza Firma

Nasz sukces zależy od odpowiednich relacji z naszymi
pacjentami, lekarzami, pracownikami, organami
regulacyjnymi, przedstawicielami rządu oraz płatnikami
prywatnymi, a także z klientami i dostawcami. Firma
Fresenius Medical Care dokłada wszelkich starań, aby
zapewniać naszym pacjentom optymalną, zrównoważoną
opiekę kliniczną (patrz punkt 1 poniżej) oraz aby wytwarzać
produkty zgodne ze standardami regulacyjnymi (patrz
punkt 2 poniżej).

1 OPIEKA NAD PACJENTAMI
A. ZASADY OGÓLNE
Opieka kliniczna musi być zgodna z zasadami firmy
Fresenius oraz z zaleceniami lekarza. W kontaktach
z pacjentami oczekujemy od pracowników
i d
 ziałania etycznego, uczciwego, uprzejmego,
kompetentnego i terminowego;
ii w
 ypowiadania tylko takich stwierdzeń na temat
naszych usług, które są prawdziwe i można je poprzeć
adekwatnymi informacjami;
iii p
 rzedstawiania w sposób zgodny z prawdą charakteru
i jakości naszych usług, cen, warunków umownych
i innych informacji;
iv traktowania pacjentów z godnością i szacunkiem;
v jeśli to odpowiednie, angażowania pacjentów
i członków rodziny w planowanie leczenia;
vi p
 recyzyjnego odpowiadania na pytania pacjentów
i członków ich rodziny;
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vii p
 owiadamiania członków kierownictwa placówki
w przypadku, kiedy pracownik nie zna odpowiedzi na
pytania pacjenta lub członka rodziny dotyczące opieki
nad pacjentem;
viii r eagowania na wszelkie obawy i skargi oraz próby ich
rozwiązania w sposób szybki i dokładny; oraz
ix w
 spółpracy z lekarzami celem zapewnienia, że
pacjenci dysponują informacjami na temat dostępnych
możliwości leczenia.

B. INFORMACJE MEDYCZNE PACJENTA
Jako firma z sektora zdrowotnego, w całej organizacji
posługujemy się informacjami na temat pacjentów.
Rejestrowanie, zarządzanie oraz przesyłanie informacji
medycznych pacjenta powinno być przeprowadzane
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych/prywatności, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
lokalne przepisy dotyczące uzyskiwania zgody pacjenta
na udostępnianie jego informacji medycznych. Ochrona
prywatności informacji medycznych konkretnych pacjentów
to ważny obowiązek wszystkich podmiotów z sektora
zdrowotnego.
Nigdy nie wolno ujawniać informacji medycznych
konkretnych pacjentów osobom nieuprawnionym, zarówno
z firmy Fresenius Medical Care, jak i spoza niej, które
nie mają prawa do posiadania tych informacji. Należy
przykładać szczególną wagę do tej zasady w sytuacjach,
w których informacje medyczne konkretnych pacjentów
przesyłane są drogą elektroniczną.
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C. NIGDY NIE WOLNO WPŁYWAĆ NA PACJENTÓW
W NIEODPOWIEDNI SPOSÓB
NIE WOLNO oferować nieodpowiednich „premii” ani innych
korzyści w celu nakłonienia pacjentów do korzystania
z kliniki lub produktów Fresenius Medical Care, zamiast
z kliniki lub produktów konkurencji. Takie nieodpowiednie
„premie” mogą obejmować:
i zwrot kosztów transportu;
ii r utynowe zwolnienia z wkładu własnego lub
współubezpieczenia bez stwierdzenia złej sytuacji
materialnej danej osoby;
iii rabaty na inne produkty;
iv podobne cenne korzyści; oraz
v p
 odarunki i inne zachęty mające na celu wpłynięcie na
decyzję pacjenta co do wyboru jednej z naszych klinik
lub produktów.

D. POSZANOWANIE RELACJI PACJENT–LEKARZ
MUSIMY szanować integralność relacji na linii pacjentlekarz. Dlatego należy unikać niewłaściwych ingerencji w
pracę lekarzy, mogących się przejawiać w zapewnianiu im
nieodpowiednich korzyści lub zachet.

2 JAKOŚĆ I INNOWACJE
Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów i usług
stanowią fundament naszej działalności. Zawsze
należy ściśle przestrzegać zarówno oficjalnych, jak
i wewnętrznych wymogów dotyczących jakości. W swoim
zakresie odpowiedzialności pracownik ma obowiązek
zapewnienia zgodności z tymi zasadami.
Bezpieczeństwo pacjenta jest najwyższym priorytetem.
Dostarczanie pacjentom produktów i usług najwyższej
jakości jest obowiązkiem każdej osoby w Fresenius
Medical Care. Istotnym elementem poprawiania jakości
produktów i usług jest gromadzenie i sprawdzanie skarg
na temat produktów oraz zdarzeń niepożądanych. Firma
Fresenius Medical Care wykorzystuje te informacje do
oceny swoich produktów i usług. Pracownicy muszą
poznać i zrozumieć zasady firmy Fresenius Medical
Care dotyczące zgłaszania niepożądanych zdarzeń oraz
reklamacji produktów i przestrzegać ich.
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1 ZASADY ANTYKORUPCYJNE
A. PRZESTRZEGANIE PRAWA I ZASAD
ANTYKORUPCYJNYCH
Jako firma o zasięgu globalnym, musimy przestrzegać praw
antykorupcyjnych wielu jurysdykcji, w tym amerykańskiej
ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych („FCPA”),
brytyjskiej Bribery Act oraz niemieckiego kodeksu karnego,
a także praw antykorupcyjnych każdego z krajów,
w których prowadzimy działalność.
W firmie Fresenius Medical Care nie tolerujemy żadnych
form korupcji, czy to dotyczących specjalistów z sektora
zdrowotnego, urzędników państwowych czy firm
prywatnych, oraz bez względu na to, czy transakcja
zakłada zakup czy sprzedaż przez firmę Fresenius Medical
Care produktów lub usług. Oczekujemy od pracowników
podejmowania decyzji i realizowania pracy w oparciu
o cenę, jakość i serwis.
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NIE WOLNO oferować, obiecywać, aprobować
ani wręczać żadnych korzyści majątkowych (w tym
przedmiotów, usług ani żadnych innych wartości, czy to
w formie korzyści osobistych/przysług czy jakiejkolwiek
innej) żadnym osobom, bezpośrednio ani pośrednio
poprzez strony trzecie, w celu uzyskania nieodpowiedniej
przewagi lub pozyskania bądź utrzymania współpracy.
Podobnie NIE WOLNO żądać, godzić się na przyjęcie
ani przyjmować żadnych korzyści osobiście ani za
pośrednictwem innej osoby lub innego podmiotu, w celu
uzyskania nieodpowiedniej przewagi lub wpłynięcia na
własne decyzje biznesowe.
Należy pamiętać, że nawet percepcja korupcji może
zaszkodzić naszej reputacji i uruchomić serię kontroli
rządowych, dlatego musimy robić wszystko, żeby nie
tworzyć nawet pozorów działania w sposób nieodpowiedni.
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B. PRZYKŁADY ZABRONIONEGO ZACHOWANIA
Oto kilka przykładów postępowania, które może zostać
uznane za korupcyjne i z tego względu jest ściśle zakazane.
NIE WOLNO:
i w
 ręczać ani przyjmować jakichkolwiek rzeczy
wartościowych, jeśli ich charakter lub wartość nie
są uzasadnione bądź odpowiednie dla danej okazji
lub pozycji oraz okoliczności, w których znajduje się
przyjmujący. W szczególności nieodpowiednie jest
wręczanie oraz przyjmowanie rzeczy wartościowych:
		 a. k tóre nie mają jasnego uzasadnienia biznesowego
lub jeśli nad takim uzasadnieniem biznesowym
przeważają działania niezwiązane z firmą;
		 b. n
 a tyle często, że takie przyjmowanie lub wręczanie
może zostać uznane za nadmierne; oraz
		 c. w sposób niejawny, w szczególności
z wykorzystaniem prywatnego adresu, numeru
konta lub adresu e-mail;

ii k orzystać z pomocy powiązanej strony (krewnego lub
osoby, z którą odbiorca wspólnie żyje) przy wręczaniu
lub przyjmowaniu rzeczy wartościowych;
iii d
 awać ani przyjmować rzeczy wartościowych
z zamiarem lub oczekiwaniem otrzymania lub
wręczenia czegoś w zamian;
iv d
 awać ani przyjmować rzeczy wartościowych, które
mogłyby ograniczyć lub wpłynąć na obiektywność
bądź dyskrecję przyjmującego lub pracownika albo
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez
pracodawcę przyjmującego (w tym agencję rządową,
szpital lub ministerstwo) lub Fresenius Medical Care;
oraz
v w
 ręczać rzeczy wartościowych, jeśli takie działanie nie
jest dokładnie odnotowane w księgach i dokumentacji
Fresenius Medical Care.
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C. FRESENIUS MEDICAL CARE PROWADZI SWOJE
DZIAŁANIA W SPOSÓB PRZEJRZYSTY
Korupcja często odbywa się w ukryciu. Osoby
zaangażowane w praktyki korupcyjne mogą próbować
kamuflować swoje działania oraz działać w tajemnicy, aby
ukryć nieodpowiednie zachowania. Efektywnym środkiem
zapobiegania korupcji oraz unikania znamion korupcji jest
prowadzenie działań w sposób otwarty i przejrzysty.
Jednym z kluczowych elementów prowadzenia działań
w sposób przejrzysty jest utrzymywanie odpowiedniej
dokumentacji. Należy unikać przystępowania do
umów bez właściwej pisemnej dokumentacji. Pisemna
dokumentacja jest szczególnie istotna w sytuacjach,
w których zaangażowani są urzędnicy państwowi lub
specjaliści z sektora zdrowia, którzy zajmują stanowisko
pozwalające im na podejmowanie decyzji biznesowych
dotyczących firmy Fresenius Medical Care lub wpływanie
na takie decyzje. Jeśli takie osoby świadczą usługi na
rzecz Fresenius Medical Care, należy zawsze odnotować
obszernie na piśmie uzasadniony powód biznesowy
takich usług, a także przyczynę wyboru tego konkretnego
urzędnika, specjalisty bądź usług.
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Praktyki korupcyjne mogą być ukrywane pod postacią
wygórowanych honorariów dla partnerów biznesowych.
Na przykład dystrybutor może otrzymać wyraźnie zbyt
wysoką prowizję lub prelegent bądź konsultanci mogą
otrzymać zbyt wysokie wynagrodzenie za swoje usługi.
Oczekujemy, że pracownicy będą się powstrzymywać od
przystępowania do umów w imieniu Fresenius Medical
Care, jeśli pojawi się jakakolwiek wątpliwość dotycząca
tego, czy wynagrodzenie dla partnera biznesowego jest
uzasadnione pod względem biznesowym. Wynagrodzenia
przyznawane przez nas partnerom biznesowym muszą
mieć uczciwą wartość rynkową.
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D. WSPIERANIE BADAŃ I ROZWOJU, KONFERENCJI
NAUKOWYCH I EDUKACJI
W najlepszym interesie firmy Fresenius Medical Care leży
wspieranie:
i b
 adań i rozwoju produktów farmaceutycznych,
urządzeń medycznych oraz ulepszeń terapii
leczniczych, które wpisują się w uzasadniony interes
firmy Fresenius Medical Care;
ii u
 czestnictwa lekarzy, pielęgniarek, klientów oraz ich
personelu w wydarzeniach organizowanych przez
Fresenius Medical Care lub strony trzecie, które
to wydarzenia promują wiedzę naukową, postęp
w medycynie lub dostarczanie efektywnej opieki
zdrowotnej; oraz
iii w
 ydarzeń szkoleniowych i edukacyjnych
organizowanych przez Fresenius Medical Care,
instytucje medyczne lub inne podmioty, takie jak
organizacje pacjentów czy ich pracowników,
w ramach których promowana jest wiedza naukowa,
postęp w medycynie lub dostarczanie efektywnej
opieki zdrowotnej.

Mimo iż działania o takim charakterze spełniają ważny cel,
nieodpowiednie działania związane z badaniami
i rozwojem, konferencjami naukowymi bądź edukacją
mogą mieć poważne konsekwencje dla zaangażowanych
osób, a także dla Fresenius Medical Care jako firmy.
W razie wątpliwości należy korzystać z zasobów dot.
przestrzegania zasad.
E. DATKI I DOTACJE
Firmie Fresenius Medical Care zależy na budowaniu i
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dlatego też przy
użyciu naszych zasobów wspieramy wartościowe
inicjatywy dotyczące zaawansowanej opieki medycznej
oraz inne działania charytatywne. Przekazujemy datki
charytatywne na wartościowe cele, zwłaszcza
takie, które zakładają pomoc pacjentom z chorobami
nerek. Czasem przekazujemy również datki na organizacje
charytatywne lub organizacje obywatelskie działające
w społecznościach, w których firma Fresenius Medical
Care prowadzi swoją działalność. Nie przekazujemy
datków ani dotacji w celu pozyskania czy utrzymania
współpracy ani w celu zyskania nieuczciwej przewagi.
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Datki i dotacje zawsze wymagają wcześniejszego
zatwierdzenia. Wszelkie datki i dotacje muszą mieć
charakter transparentny. W każdym kraju istnieje proces
sprawdzania proponowanych datków. Co więcej, datki
charytatywne mogą wywołać wątpliwości związane
z konfliktem interesów lub problemami z przestrzeganiem
przepisów.

2 ZAPOBIEGANIE PRANIU
PIENIĘDZY
Pranie pieniędzy jest powszechnie rozumiane jako
angażowanie się w transakcje dotyczące własności
pochodzącej z działalności przestępczej, tworzenie
transakcji w celu uniknięcia wykrycia działań
przestępczych lub udział w transakcji wspierającej
działania przestępcze.
Firma Fresenius Medical Care dokłada wszelkich starań,
aby przestrzegać wszystkich przepisów prawa, zasad
i regulacji dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy.
Podejmujemy niezbędne kroki w celu współpracy
z renomowanymi partnerami biznesowymi prowadzącymi
działania zgodne z prawem i z użyciem środków
z legalnych źródeł.

3 PRZEPISY DOTYCZĄCE
EMBARGA ORAZ SANKCJI
HANDLOWYCH
Przepisy i regulacje dotyczące embarga handlowego
generalnie zakazują firmom z danego kraju prowadzenia
działalności w innym określonym kraju. Z drugiej strony
niektóre kraje zakazują prawnie firmom działającym
w ich jurysdykcji poddawania się embargu nałożonemu
przez inne państwo. Działania międzynarodowe firmy
Fresenius Medical Care mogą wywoływać problemy
w świetle przepisów prawa dotyczących embarga i sankcji
handlowych. Firma Fresenius Medical Care monitoruje
takie embarga i sankcje oraz wprowadza środki kontrolne
mające na celu zapewnienie, że są one przestrzegane.
W przypadku pytań dotyczących embarga i sankcji
prawnych należy konsultować się z Działem prawnym.
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4 UCZCIWA KONKURENCJA
Firma Fresenius Medical Care oferuje innowacyjne
produkty i usługi w uczciwych cenach. Nie uczestniczymy
w działaniach antykonkurencyjnych i nie tolerujemy takich
zachowań. Nie wolno uzyskiwać przewagi konkurencyjnej
dla Fresenius Medical Care w wyniku oszustw, zatajeń,
ukrycia ważnych informacji ani przy użyciu innych
środków niezgodnych z prawem. Fresenius Medical
Care nie akceptuje kradzieży tajemnic handlowych oraz
informacji niepublicznych. MASZ OBOWIĄZEK unikać
nieuprawnionego korzystania z informacji, które chronione
są patentem, prawami autorskimi, mają charakter poufny
lub zastrzeżony.
Prawo antymonopolowe i inne przepisy prawa konkurencji
mają na celu ochronę konkurencji poprzez zakazywanie
zachowań, które mogą skutkować osłabieniem
konkurencji lub nieuzasadnioną dyskryminacją cenową,
bądź też tworzeniem sztucznych sił na rynku. Prawo
antymonopolowe i inne przepisy prawa konkurencji
istnieją w zasadzie w każdym kraju i dotyczą działań
na wszystkich poziomach organizacji. Ogólnie rzecz
biorąc, prawo antymonopolowe i inne przepisy prawa
konkurencji wymagają od firm konkurowania na zasadzie
indywidualnej zamiast tworzenia sojuszów rynkowych
ograniczających konkurencję. Skoordynowane działania,

nieformalne rozmowy i ustalenia mające na celu
ograniczenie konkurencji bądź mogące mieć na nią wpływ,
są zabronione.
Co więcej, firmy o wyjątkowo silnej pozycji na rynku mogą
podlegać dodatkowemu nadzorowi, zwłaszcza jeśli nie
mają na danym rynku odpowiednio dużej konkurencji.
Silna pozycja rynkowa sama w sobie nie jest niczym
nieodpowiednim, ale nie może być wykorzystywana do
eliminacji konkurentów ani wykorzystywania klientów.
Firma Fresenius Medical Care nie wykorzystuje w sposób
nieodpowiedni silnej pozycji rynkowej na żadnym z rynków.
Konsekwencje złamania tych przepisów mogą być bardzo
dotkliwe. Należy zachowywać szczególną ostrożność
podczas spotkań organizacji branżowych oraz targów
celem unikania działań mogących zostać odebrane jako
utrudniające konkurencję. W przypadku bycia świadkiem
problematycznej rozmowy należy wyrazić swoje obawy,
zakończyć dyskusję i bezzwłocznie powiadomić o tym
fakcie Dział prawny.
W przypadku pytań dotyczących przepisów
antymonopolowych i prawa konkurencji należy
konsultować się z Działem prawnym.
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5 KLIENCI, REKLAMY
I PROMOCJE
Sposób, w jaki firma Fresenius Medical Care prowadzi
swoje działania biznesowe i reklamuje swoje produkty
i usługi, jest ściśle regulowany. Firma opracowała
konkretne zasady celem zagwarantowania, że praktyki
biznesowe oraz działania marketingowe i promocyjne są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami
i regulacjami. Wszystkie materiały promocyjne dotyczące
produktów lub usług firmy Fresenius Medical Care muszą
być sprawdzone i zatwierdzone w każdym kraju w ramach
odpowiedniego procesu. Rozmawiając na temat naszych
produktów i usług,

MASZ OBOWIĄZEK:
i z awsze być uczciwym, dokładnym i nie wprowadzać
w błąd przy opisywaniu produktów i usług;
ii d
 ostarczać uczciwy i zrównoważony opis korzyści
i zagrożeń;
iii w
 yrażać tylko takie stwierdzenia, które mają
potwierdzenie w odpowiednich informacjach
klinicznych; oraz
iv u
 pewniać się, że wszystkie informacje promocyjne
są spójne ze sposobem wykorzystania produktu
zatwierdzonym przez rząd danego kraju, a ich
zawartość i sposób prezentowania są zgodne
z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami.
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6 DOKŁADNE KSIĘGI
I DOKUMENTACJA
Wszystkie dokumenty biznesowe firmy Fresenius Medical
Care muszą dokładnie odzwierciedlać prawdziwy charakter
i zakres transakcji lub wydatku. Cel wszystkich transakcji
Fresenius Medical Care musi być dokładnie i bezzwłocznie
odnotowany we właściwych dokumentach. Raportowanie
aktywów, zobowiązań, przychodów oraz wydatków firmy
Fresenius Medical Care również musi być prowadzone
w sposób dokładny i bezzwłoczny. Musimy dysponować
wewnętrznymi mechanizmami kontroli księgowej celem
zagwarantowania, że nasza dokumentacja finansowa oraz
rozliczenia są dokładne.
Wszelkie dokumenty, zarówno w formie papierowej, jak
i elektronicznej, należy przechowywać zgodnie
z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przechowywania
dokumentacji, a także zasadami Fresenius Medical Care
dotyczącymi zarządzania dokumentacją, w tym przepisami
określającymi okresy przechowywania.

NIE WOLNO:
i t worzyć, przesyłać ani zatwierdzać fałszywych
i niedokładnych dokumentów związanych
z działalnością Fresenius Medical Care, ani
ii p
 róbować obchodzić zasad lub elementów kontroli
finansowej oraz rachunkowej Fresenius Medical Care.
Zakazy te obowiązują nawet w przypadku, kiedy pracownik
uważa, że dane zachowanie w końcowym rozrachunku
przyniesie korzyść firmie Fresenius Medical Care.
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7 PRAKTYKI ROZLICZENIOWE
Wszelkie rozliczenia za produkty i usługi muszą być
prawdziwe, dokładne i kompletne. Muszą spełniać wymogi
przepisów prawnych oraz zobowiązania kontraktowe.
Skargi mogą być składane tylko w przypadku usług, które
zostały w odpowiedni sposób zamówione i zrealizowane.
W celu udowodnienia, że wszystkie usługi spełniają
standardy, musi być dostępna odpowiednia dokumentacja,
w tym potwierdzenie medycznej potrzeby zgodne
z zasadami i wytycznymi Firmy.

8 ODPOWIEDNIA REAKCJA NA
PROŚBY O INFORMACJE
Reagujemy w odpowiedni sposób na wszelkie audyty,
rewizje i dochodzenia ze strony przedstawicieli urzędów
państwowych. W przypadku otrzymania od urzędu
państwowego prośby, która wykracza poza obowiązki
danego pracownika, ma on obowiązek natychmiast
skontaktować się ze swoim przełożonym w celu uzyskania
wskazówek na temat dalszego postępowania. Po
otrzymaniu jakiejkolwiek innej niż rutynowa prośby ze strony
urzędu państwowego lub jego przedstawiciela, takiej jak
wezwanie lub nakaz sądowy bądź prośba o rozmowę,
należy natychmiast skontaktować się z Działem prawnym.
W przypadku podejrzenia, że dokumenty lub dane są
ukrywane, zmieniane, fałszowane lub niszczone, pracownik
ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Lokalnemu lub
Regionalnego specjaliście ds. zgodności, w Korporacyjnym
dziale ds. zgodności lub za pośrednictwem Infolinii ds.
zgodności.
Jeśli przedstawiciel organu ścigania kontaktuje się
z pracownikiem poza terenem firmy Fresenius Medical
Care w związku ze sprawami Fresenius Medical Care
lub zatrudnieniem bądź współpracą z Firmą, pracownik
musi bezzwłocznie poinformować o tym Głównego radcę
prawnego danego regionu, chyba że organ ścigania
prawnie zabronił informowania o takim fakcie.
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VIII. Uczciwość korporacyjna

9 KOMUNIKACJA
Z PRZEDSTAWICIELAMI
MEDIÓW
Otwarta i szczera komunikacja jest podstawą utrzymywania
zaufania naszych pacjentów, klientów, udziałowców oraz
zainteresowanych stron. Firma Fresenius Medical Care jest
w stanie zagwarantować spójność, otwartość i szczerość
komunikatów tylko wtedy, kiedy wszystkie informacje
przekazywane mediom są wstępnie zatwierdzane przez
Dział PR lub Dział ds. relacji z inwestorami. W przypadku
otrzymania od przedstawiciela mediów prośby o jakiekolwiek
informacje związane z firmą Fresenius Medical Care należy
przekazać tę prośbę menedżerowi swojej placówki.

10 PRYWATNOŚĆ DANYCH
Firma Fresenius Medical Care zbiera, przetwarza
i wykorzystuje dane osobowe pacjentów, pracowników,
klientów, dostawców i innych zainteresowanych osób
wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące
prawo, jeśli są one niezbędne do celów biznesowych,
klinicznych lub związanych z zatrudnieniem. Firma
Fresenius Medical Care traktuje takie dane osobowe jako
ściśle poufne i chroni je zgodnie z obowiązującym prawem.
Pracownicy Fresenius Medical Care muszą bezzwłocznie
zgłaszać przypadki zgubienia, kradzieży oraz zniszczenia
urządzeń firmowych oraz innych urządzeń zawierających
informacje firmowe.

11 DZIAŁANIA POLITYCZNE
Procesy związane z nowymi przepisami prawa
i regulacjami, które dotyczą naszej działalności, są złożone
i zróżnicowane. Firma Fresenius Medical Care przestrzega
praw dotyczących swojego zaangażowania w takie
procesy. Działania koordynowane przez Fresenius Medical
Care są odpowiednie, a Firma zachęca do uczestnictwa
w sponsorowanych przez siebie wydarzeniach. Co
więcej, ważne jest, aby indywidualne działania polityczne
pracowników były oddzielane od działalności politycznej
firmy Fresenius Medical Care. Jednocześnie firma
Fresenius Medical Care nie chce w żaden sposób zakłócać
działań politycznych pracowników, dopóki pracownicy
i g
 warantują, że ich indywidualne działania polityczne
nie są i nie mogą zostać odebrane jako powiązane
z ich zatrudnieniem lub współpracą z firmą Fresenius
Medical Care; oraz
ii n
 ie wykorzystują czasu, mienia ani sprzętu Firmy
w osobistych działaniach politycznych, które nie
są powiązane z działaniami koordynowanymi przez
Fresenius Medical Care.
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IX. Uczciwość osobista

1 KONFLIKTY INTERESÓW
Oczekujemy, że podczas wykonywania swojej pracy
pracownicy będą działać w najlepszym interesie firmy
Fresenius Medical Care. Wiąże się to z unikaniem konfliktu
interesów. Konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, kiedy
prywatne interesy pracownika kolidują lub mogą kolidować
z interesami biznesowymi Fresenius Medical Care. Dlatego
pracownicy mają obowiązek informowania swojego
przełożonego o wszelkich interesach osobistych, które
mogłyby wpłynąć na ich obiektywność lub profesjonalizm
w wykonywaniu pracy. Dotyczy to w szczególności
następujących sytuacji:

i W
 przypadku chęci podjęcia drugiej pracy lub
prowadzenia działań biznesowych powiązanych
z obszarem działań biznesowych Fresenius Medical
Care, jej dostawców lub klientów, pracownicy mają
obowiązek ujawnienia takich planów i, jeśli nie
zabrania tego prawo, uzyskania wcześniejszej zgody
z Działu HR.
ii P
 racownicy na stanowisku związanym
z zatrudnianiem, nadzorem lub zarządzaniem nie
mogą zatrudniać krewnych, współmałżonków ani
osób, z którymi wspólnie żyją, ani zlecać im działań,
jak również uczestniczyć w procesie zatrudniania
takich osób lub zlecania im działań. Po wytyczne
należy się zgłosić do Działu HR.
iii O
 dsetki w wysokości wyższej niż 1% łącznych
wymagalnych zobowiązań kapitałowych klienta,
dostawcy lub konkurenta muszą być wcześniej
zatwierdzone przez przełożonego.
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2 WYKORZYSTYWANIE SZANS
FIRMY DO UZYSKANIA
KORZYŚCI OSOBISTYCH
Każda szansa biznesowa pojawiająca się podczas
wykonywania obowiązków w imieniu firmy Fresenius
Medical Care należy do Firmy, a nie do osoby, która ją
napotkała.
NIE WOLNO:
i w
 ykorzystywać mienia, informacji ani własnej pozycji
w Fresenius Medical Care do uzyskiwania osobistych
korzyści lub przewagi bądź korzyści lub przewagi na
rzecz innych osób;
ii p
 rowadzić konkurencyjnej firmy lub w inny sposób
konkurować z Fresenius Medical Care ani prowadzić
własnej firmy celem wykorzystania swojego
stanowiska w Fresenius Medical Care, oraz
iii w
 ykorzystywać szans, angażować się
w przedsięwzięcia biznesowe ani w jakiekolwiek
działania, które skutkowałyby konkurencją dla firmy
Fresenius Medical Care lub pozwoliłyby pracownikowi
bądź stronie trzeciej na wykorzystanie szansy
biznesowej należącej do firmy Fresenius Medical Care.

3 TRANSAKCJE PAPIERAMI
WARTOŚCIOWYMI
Firma Fresenius Medical Care jest notowana na dwóch
giełdach. Przepisy prawa dotyczące handlu papierami
wartościowymi obowiązujące firmę Fresenius Medical
Care określają jako sprzeczny z prawem obrót papierami
wartościowymi przez osoby dysponujące informacjami
wewnętrznymi na temat firmy. „Informacje wewnętrzne”
to informacje generalnie niedostępne publicznie, których
posiadanie może wpłynąć na decyzje związane
z inwestycjami lub potencjalnie wpłynąć na cenę papierów
wartościowych firmy (obniżając ją lub podwyższając).
Przykłady informacji wewnętrznych obejmują:
i z aplanowane duże/strategiczne przejęcia lub fuzje;
podziały; zakup lub sprzedaż ważnych aktywów;
ii z awiązywanie, rozwiązywanie i zrywanie umów
z klientami lub dostawcami;
iii zagrożenia niewypłacalnością;
iv p
 rognozy, które w sposób istotny różnią się
od wcześniejszych wyników finansowych oraz
przewidywań rynku;

IX. Uczciwość osobista

v niewypłacalność ważnych dłużników;
vi p
 lanowane zmiany w kadrze menedżerskiej lub radzie
nadzorczej;
vii opracowanie nowych produktów;
viii w
 ażna odpowiedzialność za produkt lub za
środowisko; istotne postępowanie prawne;
mechanizmy restrukturyzacyjne mogące mieć istotny
wpływ na działalność biznesową w przyszłości; oraz
ix zmiany w starszej kadrze menedżerskiej lub zarządzie.
Podczas wykonywania swojej codziennej pracy w lub
w imieniu Fresenius Medical Care pracownik może wejść
w posiadanie istotnych niepublicznych informacji
dotyczących firmy lub nawet jednego z jej partnerów
biznesowych notowanych w obrocie publicznym. Kontakt
z takimi informacjami może nastąpić w ramach
zajmowanego stanowiska lub po prostu w wyniku
przeglądania dokumentu na biurku kolegi lub podsłuchania
rozmowy w biurze. Wykorzystywanie takich informacji dla
uzyskania osobistej korzyści finansowej lub przekazywanie
ich innym osobom w celu uzyskania przez nie (i przez
pracownika) takich korzyści jest zabronione i sprzeczne
z prawem.
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Jeśli pracownik posiada informacje wewnętrzne na
temat firmy Fresenius Medical Care lub jej partnerów
biznesowych, nie wolno ich przekazywać żadnej osobie
spoza Firmy (ani nawet z Firmy), chyba że są one
niezbędne i bezpośrednio związane z wykonywaniem
działań biznesowych firmy,
a takie przekazanie jest zgodne z zasadami firmy Fresenius
Medical Care.
Co więcej, w przypadku posiadania jakichkolwiek
informacji wewnętrznych nie wolno kupować ani
sprzedawać papierów wartościowych takiej firmy, w tym
pośrednio przez przyjaciela bądź członka rodziny, ani
rekomendować zakupu lub sprzedaży takich papierów
wartościowych innym osobom. Takie transakcje mogą
być przeprowadzane dopiero po upublicznieniu
i rozpowszechnieniu informacji wewnętrznych, np.
w ramach sprawozdawczości obligatoryjnej. W razie pytań
związanych z tym tematem należy kontaktować się
z Działem prawnym.
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X. Zatrudnienie

Firma Fresenius Medical Care stara się tworzyć
bezpieczne, produktywne, oparte na szacunku i wolne
od dyskryminacji miejsce pracy, gdzie ceniony jest
wkład każdej osoby zaangażowanej w nasze działania
biznesowe. Fresenius Medical Care dokłada starań, aby
tworzyć środowisko pracy wolne od wszelkich przejawów
dyskryminacji, w tym nękania słownego i fizycznego oraz
zastraszania przez przełożonych, współpracowników,
dostawców, konsultantów, odwiedzających oraz klientów
Fresenius Medical Care. Nie tolerujemy żadnej formy
nękania i zastraszania. Nie tolerujemy również agresji
ani przemocy, w tym agresji werbalnej oraz fizycznej,
ze strony pracowników, pacjentów, klientów lub
odwiedzających uczestniczących w działaniach firmy
Fresenius Medical Care.

1 OCHRONA PRACOWNIKÓW
Firma Fresenius Medical Care nadaje ochronie
pracowników znaczenie priorytetowe. Firma Fresenius
Medical Care potępia zmuszanie do pracy oraz
wykorzystywanie do pracy nieletnich. Nie będziemy
tolerować żadnych naruszeń tych zasad przez naszych
dostawców.

2 ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH
NIE WOLNO stosować nękania ani działań odwetowych
względem pracowników oraz innych osób, które zgłaszają
lub chcą zgłosić faktyczne lub domniemane naruszenie
prawa, niniejszego Kodeksu lub dodatkowych zasad
i wytycznych Fresenius Medical Care. W przypadku
przekonania, że padło się ofiarą zastraszania lub działań
odwetowych za zgłoszenie lub chęć zgłoszenia faktycznego
lub domniemanego naruszenia zasad należy zgłosić ten fakt
Lokalnemu lub Regionalnemu specjaliście ds. zgodności,
Korporacyjnemu działowi ds. zgodności, lokalnemu działowi
HR lub za pośrednictwem Infolinii ds. zgodności.

3 ŚRODOWISKO,
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
PRACY
Chcemy stworzyć bezpieczne, zdrowe i sprzyjające
produktywności miejsce pracy dla naszych pracowników oraz
partnerów biznesowych, którzy pomagają nam w naszych
codziennych działaniach. Oczekujemy, że pracownicy będą
podejmować wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu
zapobiegania urazom i wypadkom zarówno swoim, jak
i współpracowników oraz innych osób. Ważne jest, aby
powiadamiać przełożonego o wszelkich niebezpiecznych
warunkach pracy, praktykach oraz o urazach.
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4 ZAKAZ DYSKRYMINACJI

vi stanu cywilnego;

Firma Fresenius Medical Care nie toleruje podczas
zatrudniania ani w miejscu pracy dyskryminacji z powodu:

vii obywatelstwa;
viii niepełnosprawności;

i płci (w tym zmiany płci);

ix orientacji seksualnej;

ii rasy, pochodzenia etnicznego oraz koloru skóry;

x statusu weterana; oraz

iii narodowości oraz pochodzenia;

xi żadnych innych przyczyn objętych ochroną prawną.

iv religii oraz wyznania;
v wieku;

 zczegóły można znaleźć w odpowiednich
S
zasadach.
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5 ALKOHOL I NIELEGALNE
SUBSTANCJE

6 LICENCJE, CERTYFIKATY
I INNE POZWOLENIA

Spożywanie alkoholu i zażywanie nielegalnych środków
zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu nie tylko osoby
dopuszczającej się takiego działania, ale także pacjentów,
klientów i współpracowników. Dlatego praca pod wpływem
tych substancji jest surowo zabroniona. Jeśli pracownik
podejrzewa, że współpracownik jest pod wpływem
środków odurzających lub alkoholu bądź używa leków na
receptę niezgodnie z przeznaczeniem, należy zgłosić to
przełożonemu.

Często charakter pracy wykonywanej w Fresenius Medical
Care wymaga uzyskania licencji (np. pielęgniarskiej),
certyfikatu (np. technika dializowania) lub innych
poświadczeń zawodowych. Posiadanie wszelkich
poświadczeń uprawniających do wykonywania danej pracy
jest obowiązkiem pracowników. W przypadku wygaśnięcia
bądź cofnięcia niezbędnych poświadczeń należy
powiadomić o tym przełożonego.
W niektórych krajach agencje rządowe mogą wykluczać
konkretne osoby z uczestnictwa w czynnościach
związanych z ochroną zdrowia. W przypadku otrzymania
oświadczenia o wyłączeniu z uczestnictwa w konkretnym
programie rządowym należy powiadomić przełożonego.

XI. Aktywa firmy Fresenius Medical Care

1 OCHRONA I ODPOWIEDNIE
WYKORZYSTYWANIE MIENIA
I AKTYWÓW FIRMY FRESENIUS
MEDICAL CARE
Mienie i aktywa firmy Fresenius Medical Care mogą być
wykorzystywane wyłącznie w uzasadnionych celach
biznesowych firmy. Mienie firmy Fresenius Medical Care
obejmuje:
i wyposażenie medyczne;
ii s przęt (np. komputery, internet, poczta e-mail, telefony
komórkowe), w tym dozwolony użytek osobisty
zatwierdzony zgodnie z odpowiednimi zasadami firmy
Fresenius Medical Care.
iii inne wyposażenie, materiały i usługi; oraz
iv w
 szystkie formy dokumentacji i środków finansowych
firmy Fresenius Medical Care.
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Pracownicy nie mogą oczekiwać żadnej prywatności
podczas korzystania z mienia firmy Fresenius Medical Care
na terenie Stanów Zjednoczonych oraz na całym świecie,
jeśli jest to dopuszczalne przez lokalne przepisy prawa.
Obowiązkiem pracowników jest zapewnienie, że mienie
firmy Fresenius Medical Care nie jest używane w sposób
nieodpowiedni, marnowane oraz jest zabezpieczone przed
uszkodzeniem, zgubieniem i kradzieżą. Jeśli nie uzyskano
upoważnienia, pracownicy nie mogą wykorzystywać
mienia ani informacji firmy Fresenius Medical Care dla
własnych korzyści lub zysków. Nie wolno przekazywać
mienia firmy Fresenius Medical Care stronom trzecim,
chyba że uzyskano upoważnienie na takie działanie
w ramach transakcji biznesowej.

43

2 BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH
I POUFNYCH ORAZ
BEZPIECZEŃSTWO IT
Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące
wewnętrznych działań operacyjnych firmy Fresenius
Medical Care muszą być traktowane jako poufne.
Informacje poufne obejmują wszystkie niepubliczne
informacje strategiczne, finansowe, techniczne oraz
biznesowe należące do Fresenius Medical Care, a także
tajemnice biznesowe i handlowe partnerów biznesowych
firmy Fresenius Medical Care.
NIE WOLNO:
i r ozmawiać ze stronami trzecimi na temat projektów,
szczegółów technicznych oraz innych informacji
poufnych, ani zapewniać do nich dostępu
w jakikolwiek sposób;
ii o
 bracać tajemnicami biznesowymi bądź handlowymi
naszych partnerów biznesowych;

iii w
 ykonywać transkrypcji bądź kopii danych w celach
innych niż operacyjne; oraz
iv u
 zyskiwać dostępu do informacji, które nie mają
związku z własnymi obowiązkami.
MASZ OBOWIĄZEK:
i z achowywać nadzwyczajną ostrożność podczas
wykorzystywania poufnych informacji, zwłaszcza
w miejscach publicznych, takich jak pociągi, autobusy,
samoloty itp.;
ii c
 hronić swój komputer i inne urządzenia
elektroniczne przed nieuprawnionym
wykorzystaniem, uzyskaniem dostępu oraz
wprowadzaniem zmian w oprogramowaniu; dbać
o poufność korespondencji i komunikacji telefonicznej;
oraz
iii p
 rzykładać szczególną wagę do poufności w związku
z rozwiązaniami IT, w tym ochrony i bezpieczeństwa
danych.
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Obowiązków tych należy przestrzegać w trakcie
godzin pracy, jak i poza nimi, bez względu na to, czy
informacje zostały wyraźnie oznaczone jako „poufne”
lub „zastrzeżone”. Zobowiązania dotyczące poufności
zachowują ważność również po rozwiązaniu stosunku
pracy z firmą Fresenius Medical Care, chyba że jest to
sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

3 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Media społecznościowe to ważna część prowadzenia
biznesu w dzisiejszych czasach, a ich znaczenie stale
się zwiększa. Termin „media społecznościowe” oznacza
interakcje pomiędzy ludźmi, w ramach których tworzą,
udostępniają, wymieniają oraz komentują oni wzajemnie
treści w wirtualnych społecznościach i sieciach. Media
społecznościowe obejmują sieci społecznościowe (np.
Twitter, Facebook, LinkedIn), blogi, strony wiki oraz serwisy
strumieniowania wideo (np. YouTube).
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NIE WOLNO:
i dyskredytować firmy Fresenius Medical Care;
ii w
 ykorzystywać mediów społecznościowych do
działań klinicznych lub związanych z pacjentami, jeśli
nie zostało to zlecone lub zatwierdzone przez firmę
Fresenius Medical Care jako sposób realizacji działań
biznesowych;
iii w
 ykorzystywać mediów społecznościowych do
działań biznesowych (np. rekrutowania lub działań
z obszaru PR) bez uzyskania wstępnego
zatwierdzenia od przełożonego lub menedżera, oraz
iv ujawniać żadnych informacji związanych z pacjentami.
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MASZ OBOWIĄZEK:
i b
 yć uczciwym, dokładnym i okazywać szacunek
podczas korzystania z mediów społecznościowych;
ii w
 yrażać własne opinie i komentarze online pod swoim
nazwiskiem, a nie pod nazwą Fresenius Medical Care
ani żadnym identyfikatorem firmowym (np. firmowym
adresem e-mail lub mailingowym), chyba że zostało
udzielone upoważnienie do działania w taki sposób;
oraz
iii p
 amiętać, że posty, zarówno osobiste, jak i zawodowe,
mogą być połączone z firmą Fresenius Medical Care,
nawet jeśli relacja osoby publikującej z firmą Fresenius
Medical Care nie jest jawna.

4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Własność intelektualna jest podstawą naszego sukcesu
ekonomicznego, a także sukcesu naszych klientów
i partnerów biznesowych. Pracownicy mają obowiązek
chronienia naszej własności intelektualnej, w tym patentów,
znaków towarowych, tajemnic handlowych, wiedzy
technicznej i naukowej oraz „know-how” i doświadczenia
nabytego w trakcie prowadzenia działań biznesowych.
Wymagamy także, aby nasi pracownicy szanowali
własność intelektualną innych. W przypadku kiedy nasi
pracownicy skopiują lub dopuszczą się nadużywania
własności intelektualnej innych osób bez upoważnienia,
zarówno ci pracownicy, jak i firma Fresenius Medical Care
mogą zostać ukarani dotkliwymi grzywnami, a także
sankcjami karnymi.

Informacje kontaktowe

Fresenius Medical Care
Compliance Action Line
www.fresenius.ethicspoint.com
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