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Globalne temeljne vrednote – ozadje

•

Že več kot 20 let beležimo izjemno hitro rast v različnih državah in kulturah ter na različnih poslovnih področjih –
danes poslujemo tako globalno kot še nikoli prej. Združujeta nas naša skupna vizija in namen: ustvariti
prihodnost, ki se jo splača doživeti. Za paciente. Po celem svetu. Vsak dan.

•

Leta 2017 so vodilni delavci podjetij v regijah, kjer poslujemo, pojasnili naši upravi, da je za doseganje te vizije in
uspešno sodelovanje ključnega pomena skupina globalnih vrednot. Na podlagi različnih skupin vrednot v podjetju
smo zdaj opredelili usklajeno skupino globalnih temeljnih vrednot.

•

Cilj globalnih temeljnih vrednot je navdihniti, povezati in združiti vse nas, ter nas hkrati spodbuditi, da
razmišljamo in delujemo kot eno podjetje. S sodelovanjem, proaktivnim delovanjem, zanesljivostjo in
odličnostjo po celem svetu, povečujemo svojo zmožnost nadaljnje rasti in razvijanja naših izdelkov in storitev,
edinstveno vplivamo na zdravje in dobro počutje pacientov ter podjetju Fresenius Medical Care omogočimo
uspešno prihodnost.

SODELOVANJE

PROAKTIVNOST

ZANESLJIVOST

ODLIČNOST

Globalne temeljne vrednote – razvrstitev vrednot

•

Naše globalne temeljne vrednote so bile razvite na podlagi naših obstoječih vrednot in predstavljajo našo
vizijo pri našem vsakodnevnem delu. Naše globalne temeljne vrednote odražajo našo poslovno kulturo in naš
način dela. So del našega Kodeksa etike in poslovnega ravnanja ter usmerjajo tako naše pravilnike kot naše
poslovne dejavnosti.
Sodelovanje
Proaktivnost
Zanesljivost
Odličnost

... pomeni, da znamo
sodelovati za naš
skupni namen in
doseganje naših ciljev
kot eno podjetje

Iskrenost in integriteta

Inovacije in izboljšanje
Spoštovanje in dostojanstvo
Kakovost

... pomeni, da
prevzemamo pobudo,
da bi naše delo imelo
vpliv

... pomeni, da smo
zaupanja vreden
spremljevalec naših
pacientov, partnerjev
in sodelavcev

... pomeni, da nenehno
stremimo k doseganju
kakovosti in napredku,
da bi podjetju
omogočili uspešno
prihodnost

Uvod
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SPOROČILO UPRAVE DRUŽBE
FRESENIUS MEDICAL CARE
Vsak dan si pri Fresenius Medical Care prizadevamo, da bi
z našimi vrhunskimi izdelki in storitvami izboljšali življenje
naših bolnikov po vsem svetu. Naši bolniki, stranke,
plačniki, vlagatelji in nadzorni organi pričakujejo, da
poslujemo z integriteto in v skladu z veljavnimi zakoni, saj
naš uspeh in ugled temeljita na teh zavezah.
Naše poslovanje urejajo številni kompleksni zakoni, predpisi
in določbe. Zavezani smo k razvijanju našega poslovanja
v skladu z veljavnimi zakoni in od vas pričakujemo, da
upoštevate ta Kodeks etike in poslovanja, kot tudi vse
smernice in pravilnike družbe Fresenius Medical Care. V
nasprotnem primeru tvegamo, da bi bila družba Fresenius
Medical Care in vpleteni posamezniki kaznovani, da bi
izgubili licenco ali pa da bi bili deležni drugih resnih sankcij.
Zato moramo skladnost s predpisi obravnavati resno in kot
ekipa vzpostaviti in upoštevati enotno celoto načel.

Naša družba ne tolerira diskriminacije, nadlegovanja
ali maščevanja in povračilnih ukrepov. Prizadevamo si
ustvarjati varno, zdravo in produktivno delovno okolje za
naše zaposlene in poslovne partnerje, ki nam pomagajo pri
našem poslovanju.
Ta načela so vpeta v Kodeks etike in poslovanja
družbe Fresenius Medical Care ("Kodeks") ter dodatne
smernice in pravilnike družbe Fresenius Medical Care.
Od vas pričakujemo, da razumete in ravnate v skladu z
obveznostmi in standardi, ki so določeni v Kodeksu ter v
smernicah in pravilnikih družbe Fresenius Medical Care. V
pomoč smo vam pripravili vrsto izobraževalnih virov, tako
na nivoju korporacije kot na nivoju poslovne enote.
Skladnost z zakoni ter smernicami in pravilniki družbe
Fresenius Medical Care mora biti vodilo pri vseh vidikih
našega poslovanja. Naš dolgotrajni uspeh je odvisen tudi
od tega, kako nam ta cilj uspe doseči. Če bomo sodelovali
in skupaj delali kot tim ter drug drugega podpirali pri
teh prizadevanjih, lahko postavimo standarde kakovosti
zdravstvenih storitev, skladnosti z zakonodajo in predpisi
ter standarde učinkovitega poslovanja za celotno našo
panogo.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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NAŠE POSLANSTVO

VIZIJA

Podjetje Fresenius Medical Care dosega optimalne
standarde pri negi pacientov skozi zavezo razvoja
inovativnih proizvodov in terapij. Družba Fresenius
Medical Care ta svoj edinstveni položaj gradi na več
letnem strokovnih izkušnjah in stalnih inovacijah ter
izboljšavah. Naše r aziskave in razvoj so osredotočene na
ohranjanje t ehnološke in klinične prednosti, ki je
potrebna za ustvarjanje inovativnih izdelkov in izboljšanih
terapij. Naši zaposleni so povezani v naši zavezanosti za
zagotavljanje visokokakovostnih izdelkov in storitev in
vpeljavi optimalnih t rajnostnih ter strokovnih postopkov
zdravljenja pri oskrbi bolnikov. Zavezani smo k
poštenosti, integriteti, spoštovanju in dostojanstvu v
naših odnosih z zaposlenimi in poslovnimi partnerji.

Vsak dan je po vsem svetu naš primarni cilj ustvarjanje
prihodnosti za dializne bolnike, ki jo je vredno živeti.
Zahvaljujoč našim inovativnim tehnologijam in konceptom
zdravljenja lahko zdaj ledvični bolniki gledajo naprej z veliko
več zaupanja. Dajemo jim prihodnost, ki jim zagotavlja
najboljšo možno kakovost življenja. Vse večje zahteve
po sodobnih dializnih metodah izkoriščamo kot našo
prednost in z našo doslednostjo spodbujamo rast družbe
Fresenius Medical Care. Skupaj z našimi zaposlenimi smo
osredotočeni na strategije, ki nam bodo pomagale obdržati
naše tehnološko vodstvo. Kot vertikalno integrirana
družba ponujamo izdelke in storitve v celotni vrednostni
verigi dializnih storitev. Naše merilo uspešnosti so najvišji
standardi zdravstvene nege. To je naša zaveza našim
bolnikom, našim partnerjem v zdravstvenem sistemu in
našim vlagateljem, ki zaupajo v naše zanesljivo delovanje in
prihodnost družbe Fresenius Medical Care.

Naše temeljne vrednote
Kakovost, poštenost in integriteta
Inovacije in izboljšave
Spoštovanje in dostojanstvo

I. Program družbe Fresenius Medical
Care za zagotavljanje skladnosti
Družba Fresenius Medical Care (oz. "družba") ima program
za zagotavljanje skladnosti, ki vam pomaga razumeti in
spoštovati naše zakonske, etične in regulatorne obveznosti.
Skladnost je odgovornost nas vseh in vaša zaposlitev oz.
sodelovanje z družbo Fresenius Medical Care je odvisna
tudi od upoštevanja načel tega Kodeksa ter smernic in
pravilnikov družbe Fresenius Medical Care. Tu so našteti
viri znotraj družbe Fresenius Medical Care, vključno s
programom skladnosti, ki so vam na voljo:

i smernice in pravilniki, ki se nanašajo na pravilno
poslovanje;
ii izobraževanje o skladnosti;
iii možnosti, kako zaupno opozoriti na težave pri
zagotavljanju skladnosti; in
iv revizije, ki spremljajo usklajenost z zakonskimi
standardi in standardi družbe.
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II. Uporaba Kodeksa etike in
poslovanja
Kodeks etike in poslovanja družbe Fresenius Medical
Care ("Kodeks") je dolžan po vsem svetu uporabljati vsak
odgovorni uslužbenec, direktor, zaposleni, pogodbeni
delavec in zastopnik družbe Fresenius Medical Care in
njenih neposredno ali posredno povezanih družb v večinski
lasti ali s kontrolnim deležem. Kodeks ni pogodba o
zaposlitvi.
Kodeks ne pokriva vseh situacij ali vseh veljavnih lokalnih
zakonov in predpisov. Če je lokalni zakon v neskladju z
našim kodeksom, ravnamo v skladu z lokalnim zakonom.
V vseh drugih primerih se ta kodeks uporablja pri vašem
poslovanju. Če denimo lokalni običaji dopuščajo karkoli,
kar ta Kodeks prepoveduje, morate upoštevati Kodeks in
se takemu dejanju odpovedati. Če ste v dvomu, prosite za
pomoč.
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III. Naša pričakovanja in
vaše odgovornosti
ODGOVORNI STE ZA TO:
i da ravnate pošteno in varujete naš ugled;
ii da preberete, razumete in ravnate v skladu s tem
Kodeksom, smernicami in pravilniki družbe Fresenius
Medical Care ter vsemi zakonskimi in regulatornimi
obveznostmi, ki se nanašajo na vaše naloge; ukrepate
tako, da preprečite kršitve in s pomočjo virov v
Kodeksu preverite vsak dvom, ki ga imate v zvezi z
določenim poslovnim ravnanjem;
iii da prijavite vsako dejansko ali domnevno kršitev
zakona ali Kodeksa, smernic in pravilnikov družbe
Fresenius Medical Care. V večini primerov je najbolje,
da na to opozorite svojega nadrejenega, prav tako pa
se lahko obrnete na svojega lokalnega ali regionalnega
odgovornega uslužbenca za zagotavljanje skladnosti
ali na Službo za zagotavljanje skladnosti; če je to
potrebno ali če želite, je mogoče prijavo podati
anonimno prek naše linije za zagotavljanje skladnosti,
čeprav je zaradi lažje komunikacije bolje, da se
predstavite; in
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iv da sodelujete v preiskavah in postopkih revizije/
nadzora, v katerih se preverja skladnost družbe
Fresenius Medical Care s tem Kodeksom, smernicami
in pravilniki in upoštevate korektivne ukrepe, ki so
naknadno uvedeni.
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KOT DIREKTOR ALI NADZORNIK STE PRAV TAKO ODGOVORNI ZA TO, DA:
i ustvarjate kulturo skladnosti na svojem delovnem
mestu in da dajete zgled, tako da ravnate v skladu z
najvišjimi etičnimi standardi;
ii vzpostavite in potrdite, da osebe, ki so vam podrejene,
razumejo in delujejo v skladu s standardi, orisanimi v
tem Kodeksu;
iii postavite cilje in pričakovanja, ki so v skladu s tem
Kodeksom, smernicami in pravilniki družbe Fresenius
Medical Care kot tudi regulatornimi obveznostmi;
iv ob neupoštevanju tega Kodeksa ali smernic in
pravilnikov družbe Fresenius Medical Care zagotovite
primerne korektivne ukrepe;
v spodbujate okolje, ki dopušča postavljanje vprašanj
in reševanje vprašanj v zvezi s skladnostjo, vključno z
upoštevanjem dolžnosti prijave, kot opisano zgoraj; in

vi zagotovite, da oseba, ki v dobri veri prijavi sum na
kršitev zakona, Kodeksa ali smernic ali pravilnikov
družbe Fresenius Medical Care, ni deležna
maščevanja ali povračilnih ukrepov.

IV. Dokumenti za zagotavljanje skladnosti

Dokumenti za zagotavljanje skladnosti ponujajo informacije,
ki jih potrebujete za opravljanje svojega dela na zakonit
in etičen način. Dokumenti za zagotavljanje skladnosti
vključujejo naslednje:

i Kodeks etike in poslovanja
Ta Kodeks govori o skladnosti na splošno ter o
standardih za zagotavljanje skladnosti in daje širok oris
sprejemljivega obnašanja.
ii Smernice in pravilniki
Družba Fresenius Medical Care je razvila smernice in
pravilnike, ki zagotavljajo natančno usmeritev, kako
lahko uskladite svoje delo s splošnimi načeli, opisanimi
v tem Kodeksu. Smernice in pravilniki so prilagojeni
specifikam poslovanja v posamezni državi ter lokalnim
zakonom v vaši državi.
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Postavite vprašanja, opozorite na zaskrbljujoča
opažanja in prijavite nepravilnosti
Družba Fresenius Medical Care pričakuje odprt pogovor
o vseh vprašanjih v zvezi s skladnostjo. Pogosto je prav
postavljanje vprašanj najboljši način, kako ugotoviti, ali je
določeno dejanje primerno in s tem zagotoviti skladnost
z veljavno zakonodajo ter smernicami in pravilniki družbe
Fresenius Medical Care.

Če niste prepričani, ali je predlagano dejanje primerno,
počakajte ter vprašajte in se prepričajte, ali lahko
nadaljujete.
Da bi se za vedno preprečilo kršitve na ravni celotne
družbe, morate v skladu s postopki, orisanimi v tem
Kodeksu, prijaviti vsako dejavnost, ki se vam zdi nelegalna
ali neskladna s smernicami ali pravilniki družbe Fresenius
Medical Care.

Kako uporabiti vire za zagotavljanje skladnosti
Ko ne veste, kaj storiti ali pa če niste prepričani, ali je
določeno ravnanje primerno, ravnajte po naslednjem
postopku:
i PREGLEJTE DOKUMENTE ZA ZAGOTAVLJANJE
SKLADNOSTI – Kodeks ter smernice in pravilnike
družbe Fresenius Medical Care.
ii VPRAŠAJTE – svojega nadrejenega ali direktorja.
iii SE OBRNITE NA – lokalnega ali regionalnega
odgovornega uslužbenca za zagotavljanje skladnosti
ali Službo za zagotavljanje skladnosti.
iv POKLIČITE – na linijo za zagotavljanje skladnosti, če
vam je neprijetno uporabiti zgoraj navedene vire in
želite ohraniti anonimnost.

Pri svojih poslovnih odločitvah razmislite:
i Ali to ravnanje spodbuja visoke standarde poslovne
integritete ali pa dvomim, če je tako ravnanje sploh
zakonito?
ii Ali je ravnanje skladno s Kodeksom in veljavnimi
smernicami in pravilniki družbe Fresenius Medical
Care?
iii Ali bo to ravnanje koristilo ali škodilo globalnemu
ugledu družbe Fresenius Medical Care?
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V. Ohranjanje skladnosti

ŠTIRJE TEMELJNI ELEMENTI NAŠEGA PROGRAMA SKLADNOSTI NAM POMAGAJO, DA OSTANEMO SKLADNI:

1 IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
Družba Fresenius Medical Care omogoča številne možnosti
izobraževanja, kar vam pomaga ustrezno opravljati
svoje delo. Vsi naši zaposleni morajo opraviti splošno
usposabljanje, ki pokriva glavne elemente programa
skladnosti družbe Fresenius Medical Care. V okviru
usposabljanja se podrobneje seznanite s tem Kodeksom
ter pridobite informacije o zakonih in predpisih, ki se
nanašajo na naše poslovanje v vaši državi.
Številne dejavnosti v okviru družbe Fresenius Medical Care
(kot je prodaja in trženje, računovodstvo in izplačila, itd.)
zahtevajo posebna specializirana izobraževanja. Obvestili
vas bomo, če je za vaše delovno mesto to dodatno
izobraževanje obvezno.

2 PODPORA
Služba za zagotavljanje skladnosti nudi podporo vsem
oddelkom družbe Fresenius Medical Care. Ta vir velja
izkoristiti. Če se soočite s situacijo, ki je lahko razlog za
zaskrbljenost v zvezi s skladnostjo, vam svetujemo, da se
obrnete na Službo za zagotavljanje skladnosti.
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3 NADZOR, REVIZIJA IN
PREISKAVE

4 LINIJA ZA ZAGOTAVLJANJE
SKLADNOSTI

Družba Fresenius Medical Care nadzira in revidira
poslovanje, da se prepriča, ali spoštujemo zakone ter
smernice in pravilnike družbe. Ko bomo seznanjeni s
potencialnimi kršitvami skladnosti, bomo ustrezno ukrepali
ter raziskali vsako tako prijavo in s tem zagotovili, da naše
poslovanje ves čas poteka skladno z vsemi veljavnimi
predpisi.

Na voljo imate več možnosti, kako prijaviti dejansko ali
domnevno kršitev, s katerimi izpolnite svojo obveznost
v skladu s tem Kodeksom, in sicer da družbi Fresenius
Medical Care prijavite vsako potencialno kršitev skladnosti:

Ves čas izboljšujemo naša prizadevanja za zagotavljanje
skladnosti. Če kljub vsem našim prizadevanjem pride do
incidenta v zvezi s skladnostjo, ponovno ocenimo naše
pravilnike ali program usposabljanja in uvedemo potrebne
spremembe.

i obrnite se na svojega nadrejenega, na svojega
lokalnega ali regionalnega odgovornega uslužbenca
za zagotavljanje skladnosti ali na Službo za
zagotavljanje skladnosti;
ii Če te osebe ne rešijo vaše težave ali če vam je
neprijetno težavo s skladnostjo reševati z vašim
nadrejenim ali predstavnikom Službe za zagotavljanje
skladnosti, lahko uporabite linijo za zagotavljanje
skladnosti, kjer se lahko predstavite ali pa podate
anonimno prijavo. Podatki za stik so na voljo na
intranetu družbe in boste z njimi na primeren način
seznanjeni.

VI. Pričakovanje skladnosti/posledice
neupoštevanja skladnosti
Od vas se pričakuje, da boste upoštevali ta Kodeks ter
smernice in pravilnike družbe Fresenius Medical Care. Pri
oceni vaše delovne uspešnosti ali pri napredovanju se
bo upoštevala tudi skladnost vašega ravnanja s tem
Kodeksom ter smernicami in pravilniki, ki se nanašajo na
vaše delo.
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V kolikor prekršite zakon, ta Kodeks ali smernice in
pravilnike družbe Fresenius Medical Care, bo to imelo za
posledico disciplinski ali korektivni ukrep ali pa bo to imelo
za vas druge pravne posledice. Disciplinski ali korektivni
ukrep lahko vključuje svetovalni razgovor, prekinitev
delovnega razmerja ali drugo ustrezno dejanje.

Naša etična in poslovna načela

19
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VII. Naše poslovanje

Naš uspeh temelji na primernih odnosih z našimi bolniki,
zdravniki, zaposlenimi, nadzornimi organi, vladnimi ali
zasebnimi izplačevalci ter strankami in dobaviteljem.
Družba Fresenius Medical Care je zavezana k zagotavljanju
optimalne trajnostne klinične oskrbe našim bolnikom
(glejte pod št. 1 spodaj) in proizvodnji izdelkov v skladu z
regulativnimi standardi (glejte pod št. 2 spodaj).

1 OSKRBA BOLNIKOV
A. SPLOŠNA NAČELA
Klinična oskrba mora potekati v skladu s pravilnikom
družbe Fresenius ter navodili zdravnika. Ko imate opravka z
bolniki, od vas pričakujemo da:
i ravnate etično, pošteno, spoštljivo, kompetentno in
pravočasno;
ii v zvezi z našimi storitvami podajte le izjave, za katere
veste, da so pravilne oz. jih je mogoče podkrepiti z
ustreznimi podatki;
iii pravilno predstavite naravo in kakovost naših storitev,
cen, pogodbenih pogojev in drugih informacij;
iv z vsemi bolniki ravnate spoštljivo in dostojanstveno;
v pri načrtovanju zdravljenja vključite bolnike in njihove
družine, če je to primerno;
vi natančno odgovorite na vprašanja bolnikov in njihovih
družinskih članov;
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vii če na vprašanje bolnika ali njegovih družinskih članov
v zvezi z oskrbo bolnika ne morete odgovoriti, o tem
obvestite člana poslovodstva ustanove.
viii odgovorite na vse pritožbe in jih skušate rešiti hitro in
temeljito; in
ix sodelujte z zdravniki, da se zagotovi, da so bolniki
dobro seznanjeni z možnostmi zdravljenja, ki so na
voljo.

B. ZDRAVSTVENI PODATKI BOLNIKOV
Glede na to, da smo družba, ki se ukvarja z zdravstvenimi
storitvami, so podatki o bolnikih del naše organizacije.
Hranjenje, upravljanje in prenos zdravstvenih podatkov
bolnikov mora potekati v skladu z lokalno zakonodajo
o varovanju osebnih podatkov ter pravili o varovanju
zasebnosti, pri čemer je velik poudarek na lokalnih
določbah v zvezi s pridobitvijo soglasja bolnika za
delitev zdravstvenih podatkov o bolniku s tretjimi
osebami. Ohranjanje zaupnosti zdravstvenih podatkov o
posameznem bolniku je zelo pomembna dolžnost vseh
izvajalcev zdravstvenih storitev.
Podatkov o bolnikih nikoli ne razkrivajte nepooblaščenim
osebam znotraj ali izven družbe Fresenius Medical Care, ki
do teh podatkov niso upravičeni na podlagi zakona. V zvezi
z navedenim morate biti še posebej pazljivi pri prenosu
podatkov na elektronski način.
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VII. Naše poslovanje

C. NIKOLI NE VPLIVAJTE NA BOLNIKA NE
NEPRIMEREN NAČIN
Nikoli NE SMETE ponujati neprimernih "spodbud" ali drugih
ugodnosti, da bi vplivali na bolnike, da izberejo kliniko ali
izdelek družbe Fresenius Medical Care namesto klinike ali
izdelka konkurence. Kot taka neprimerna "spodbuda" se
šteje:
i povračilo stroškov prevoza;
ii rutinska odpoved odbitkom in lastni udeležbi pri
zavarovanju, ne da bi bil temu razlog nezmožnost
plačila;
iii popust na ostale izdelke;
iv druge podobne ugodnosti; ali
v darila ali druge neprimerne spodbude, ki bi lahko
vplivale na odločitev bolnika, da izbere eno od klinik ali
izdelkov.

D. SPOŠTUJTE ODNOS ZDRAVNIK-BOLNIK
Spoštovati MORAMO integriteto odnosa med zdravnikom
in bolnikom. Izogibajte se vtikanju v zdravnikov način
zdravljenja, vključno z zagotavljanjem neprimernih
ugodnosti ali spodbud.

2 KAKOVOST IN INOVACIJE
Kakovost in varnost naših izdelkov in storitev so temelj
našega poslovanja. Strogo je treba upoštevati zakonske
in interne predpise v zvezi z varnostjo in kakovostjo.
Odgovorni ste za zagotavljanje skladnosti s temi načeli v
okviru svojih pristojnosti.
Varnost bolnikov je na prvem mestu. Odgovornost vsakega
posameznika v družbi Fresenius Medical Care je zagotoviti
kakovostne izdelke in storitve za naše bolnike. Pomemben
del, kako izboljšati kakovost naših izdelkov in storitev
predstavlja to, da zbiramo in preverjamo neželene učinke in
reklamacije v zvezi z izdelkom. V družbi Fresenius Medical
Care te podatke uporabljamo za to, da ovrednotimo
svoje izdelke in storitve. Morate razumeti, se seznaniti in
slediti pravilniku družbe Fresenius Medical Care v zvezi s
poročanjem o neželenih učinkih in reklamacijah izdelka.

VIII. Korporativna integriteta

1 PREPREČEVANJE KORUPCIJE
A. SKLADNOST S PROTIKORUPCIJSKO
ZAKONODAJO IN NAČELI
Kot globalno podjetje moramo upoštevati protikorupcijsko
zakonodajo številnih držav, vključno z Zakonom ZDA
o koruptivnih dejanjih v tujini ("FCPA"), Zakonom ZK o
preprečevanju korupcije, nemškim Kazenskim zakonikom
in protikorupcijskimi zakoni v vsaki državi, v kateri
poslujemo.
V družbi Fresenius Medical Care ne toleriramo
nobene oblike korupcije, ne glede na to, ali ta zadeva
zdravstvenega delavca, vladnega uradnika ali privatno
osebo in ne glede na to, ali se transakcija nanaša na nakup
ali prodajo predmetov ali storitev s strani družbe Fresenius
Medical Care. Od vas pričakujemo, da svoje poslovne
odločitve sprejemate in svoje delo opravljate na podlagi
cene, kakovosti in storitev.
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NE SMETE ponujati, obljubljati, pooblastiti kogarkoli, da
da, ali dati česar koli vrednega (vključno z vsemi predmeti,
storitvami ali čimer koli drugim, tako v obliki osebne koristi/
usluge ali kako drugače) kateri koli osebi, neposredno
ali posredno, prek tretjih oseb, da bi si tako zagotovili
neprimerno prednost ali pridobili ali obdržali posel. Poleg
tega NE SMETE prositi, soglašati k prejemu ali sprejemati
česar koli vrednega osebno ali za drugo osebo ali subjekt,
da bi s tem zagotovili neprimerno prednost ali vpliv na
svoje poslovne odločitve.
Upoštevajte, da lahko zgolj sum na korupcijo škodi našemu
ugledu in sproži pregled s strani vladnih organov, zato si
moramo prizadevati, da se izognemo tudi vsaki navidezni
kršitvi.
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B. PRIMERI PREPOVEDANEGA RAVNANJA
Navajamo nekaj primerov ravnanja, ki bi se lahko
pojmovalo za koruptivno in je zato strogo prepovedano.
NE SMETE:
i dajati ali sprejemati česar koli vrednega, kjer bi bila
narava ali vrednost take prednosti nerazumna in
neprimerna priložnosti ali položaju ali okoliščinam
prejemnika. Še posebej je neprimerno dajati ali
sprejemati česar koli vrednega:
a. če ne obstaja jasni poslovni razlog, ali pa če
ne-poslovna dejavnost prevlada nad poslovnim
razlogom;
b. tako pogosto, da je dajanje ali sprejemanje mogoče
razumeti kot pretirano; ali
c. na netransparentni način, še posebej če je
uporabljen zasebni naslov, bančni račun ali e-poštni
naslov;

ii uporabiti povezano osebo (sorodnika ali posameznika,
s katerim prejemnik skupaj živi), da bi dajala ali
sprejemala kar koli vrednega;
iii dajati ali sprejemati česar koli vrednega z namenom
ali s pričakovanjem sprejemanja ali dajanja česar koli v
zameno;
iv dajati ali sprejemati česar koli vrednega, kar bi lahko
omejevalo ali vplivalo na objektivnost prejemnika ali
vašo objektivnost ali presojo, ali vplivalo na proces
odločanja pri delodajalcu prejemnika (vključno z
vladno agencijo, bolnišnico ali ministrstvom) ali v
družbi Fresenius Medical Care; ali
v dajati česar koli vrednega, kar ni pravilno evidentirano
v poslovnih knjigah in evidencah družbe Fresenius
Medical Care.

VIII. Korporativna integriteta

C. DRUŽBA FRESENIUS MEDICAL CARE POSLUJE
TRANSPARENTNO
Do korupcije pogosto prihaja na skrivaj. Osebe, ki so
vpletene v koruptivno dejavnost, si prizadevajo svoja
dejanja prikriti ali pa delujejo na skrivaj in tako svojo kršitev
skrivajo. Učinkovit ukrep za preprečevanje korupcije in
izogibanje videzu korupcije je odprto in transparentno
poslovanje.
Eden od ključnih elementov transparentnega poslovanja
je primerno dokumentiranje. Izogibajte se sklepanjem
sporazumov brez ustrezne pisne dokumentacije. Pisna
dokumentacija je še posebej pomembna v povezavi z
vladnimi uradniki ali zdravstvenimi delavci, ki zasedajo
položaj, ki jim omogoča sprejemanje ali vplivanje na
poslovne odločitve, ki zadevajo družbo Fresenius Medical
Care. Če ti posamezniki izvajajo storitve za družbo
Fresenius Medical Care, je treba vedno popolno pisno
zabeležiti legitimno poslovno potrebo za storitve, razlog,
zakaj je bil izbran zdravstveni delavec ali vladni uradnik in
katere storitve so bile izvedene.
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Koruptivna dejanja je mogoče skriti za pretiranimi izplačili
poslovnim partnerjem. Na primer, distributer lahko prejme
nerazumno visoko provizijo; govorniki na konferenci ali
svetovalci so lahko pretirano plačani za svoje storitve.
Od vas pričakujemo, da ne sklepate dogovorov v imenu
družbe Fresenius Medical Care, če obstaja dvom v zvezi
s tem, ali je izplačilo poslovnemu partnerju komercialno
upravičeno. Vsako izplačilo kateremu koli našemu
poslovnemu partnerju mora odražati pošteno tržno
vrednost.
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D. PODPIRANJE RAZISKAV IN RAZVOJA,
POSLOVNIH KONFERENC IN IZOBRAŽEVANJA
V najboljšem interesu družbe Fresenius Medical Care je, da
podpiramo:
i raziskave in razvoj farmacevtskih izdelkov, medicinskih
pripomočkov in izboljšav oskrbe bolnikov, ki so v
legitimnem interesu družbe Fresenius Medical Care;
ii sodelovanje zdravnikov, medicinskih tehnikov,
strank in njihovih zaposlenih na dogodkih družbe
Fresenius Medical Care, ki so namenjeni spodbujanju
znanstvenih dognanj, napredku v zdravstvu ali etični
zdravstveni oskrbi; in
iii usposabljanje in nadaljnje izobraževanje, ki ga
prireja ali organizira družba Fresenius Medical Care
ali zdravstvena ustanova ali drug organizator, kot
so združenja ali organizacije za bolnike ali njihovi
zaposleni, ki spodbujajo znanstvena dognanja,
napredek v zdravstvu ter omogočanje učinkovite
zdravstvene oskrbe.

Takšne in podobne aktivnosti služijo pomembnemu cilju,
vendar ima lahko vsaka neprimerna dejavnost, ki se
nanaša na raziskave in razvoj, znanstvene konference in
izobraževanje resne posledice za vse vpletene, kot tudi
za družbo Fresenius Medical Care kot tako. V primeru
kakršnih koli dvomov se poslužite virov za zagotavljanje
skladnosti.
E. DONACIJE IN PRISPEVKI
V družbi Fresenius Medical Care smo zavezani k družbeni
odgovornosti in z uporabo lastnih sredstev podpiramo
napredek zdravstvene oskrbe ter druge dobrodelne
dejavnosti. Dajemo prostovoljne prispevke za dober namen,
posebno za take, ki prinašajo koristi za ledvične bolnike.
Prav tako dajemo prispevke dobrodelnim in civilnim
organizacijam, ki opravljajo storitve v skupnostih, kjer
posluje družba Fresenius Medical Care. Svojih prispevkov
ne dajemo za to, da bi pridobili ali obdržali posel ali da bi si
zagotovili neprimerno prednost.
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Za donacije in prispevke je potrebna predhodna odobritev.
Vse donacije in prispevke je treba dajati transparentno.
Vsaka država ima oblikovane postopke za pregled vseh
predlaganih donacij. Poleg tega morate preveriti vse
potencialne konflikte interesov ali vprašanja skladnosti, ki
izhajajo iz dobrodelnih prispevkov.

2 PREPREČEVANJE PRANJA
DENARJA
Pranje denarja je široko definirano kot vpletenost v
transakcije s premoženjem, ki ima kriminalno ozadje,
prilagajanje transakcij, tako da se skrije kriminalno ravnanje
ali vpletenost v transakcijo kot nadaljevanje kaznivega
ravnanja.
Družba Fresenius Medical Care je zavezana k skladnosti
z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in določbami o
preprečevanju pranja denarja. Storimo vse potrebno, da
poslujemo s poslovnimi partnerji, ki so na dobrem glasu
in ki se ukvarjajo z zakonitimi poslovnimi dejavnostmi s
sredstvi, ki izhajajo iz zakonitih virov.

3 EMBARGO IN TRGOVINSKE
SANKCIJE
Zakonodaja v zvezi z embargom in trgovinskimi sankcijami
prepoveduje družbam s sedežem v določeni državi, da bi
trgovale v drugi določeni državi. Po drugi strani pa je včasih
za družbe, ki poslujejo v določeni jurisdikciji, nezakonito
ugotoviti, ali gre pri njihovem poslovanju za kršitev
embarga, ki ga je uvedla druga država. Mednarodno
poslovanje družbe Fresenius Medical Care je lahko
problematično s stališča trgovinskih sankcij in embarga
na trgovanje. Družba Fresenius Medical Care spremlja
uvajanje embarga in trgovinskih sankcij in vzpostavlja
nadzor nad tem, ali se embargo in trgovinske sankcije
spoštujejo. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z
veljavnostjo embarga ali trgovinskih sankcij, se obrnite na
našo pravno službo.
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4 POŠTENA KONKURENCA
Družba Fresenius Medical Care ponuja inovativne izdelke
in storitve po pošteni ceni. Ne poslužujemo se in ne
toleriramo protikonkurenčnega obnašanja. Za družbo
Fresenius Medical Care si prednosti pred konkurenco
ne smete zagotoviti z goljufijo, prikrivanjem, napačnim
prikazom dejstev ali na nezakonit način. Družba Fresenius
Medical Care ne dopušča kraje poslovnih skrivnosti ali
nejavnih informacij. Izogibati se MORATE nepooblaščeni
uporabi podatkov, ki so zaščiteni s patentom ali avtorskimi
pravicami ali pa so to tajni oz. zaupni podatki.
Protimonopolna in druga zakonodaja, ki ureja konkurenco,
si prizadeva preprečevati obnašanje, ki ima za posledico
zmanjševanje konkurenčnosti ali neupravičeno cenovno
diskriminacijo ali pa vzpostavljanje drugih nepristnih
razmerij na trgu. Protimonopolna in druga zakonodaja,
ki ureja konkurenco, obstaja v tako rekoč vsaki državi
in se nanaša na vse nivoje v organizaciji. Na splošno
protimonopolna in druga zakonodaja, ki ureja konkurenco,
od družb zahteva, da medsebojno tekmujejo na
individualnem nivoju, ne pa da se združujejo z drugimi
družbami in izkrivljajo konkurenco. Prepovedana so vsa
usklajena ravnanja, neformalni pogovori ali dogovori,
katerih cilj ali učinek je omejevanje konkurence.

Poleg tega so lahko družbe z močnim položajem na
trgu izpostavljene dodatnemu nadzoru, še posebno, če
na določenem trgu nimajo veliko konkurence. Močan
položaj na trgu sam po sebi ni neprimeren, vendar pa se
takega položaja na trgu ne sme zlorabljati za izključevanje
konkurence ali izkoriščanje strank. Družba Fresenius
Medical Care ne izkorišča na neprimeren način svojega
močnega položaja na določenem tržišču.
Posledice kršitve te zakonodaje so resne. Še posebno
morate biti previdni na srečanjih združenj in sejmih, da se
izognete dajanju vtisa protikonkurenčnega obnašanja. Če
se znajdete v vprašljivi diskusiji, izrazite svojo zaskrbljenost
in prekinite diskusijo ter o tem takoj obvestite pravno
službo.
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z veljavnostjo
protimonopolne in konkurenčne zakonodaje, se obrnite na
našo pravno službo.
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5 STRANKE, OGLAŠEVANJE IN
PROMOCIJA
Način, kako posluje družba Fresenius Medical Care in
promovira svoje izdelke in storitve je natančno urejen.
Družba Fresenius Medical Care je oblikovala pravilnike, ki
zagotavljajo, da poslovne prakse, trženje in promocijske
dejavnosti potekajo v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi
in določbami. Vsi materiali za promocijo izdelkov in storitev
Fresenius Medical Care morajo biti pregledani in odobreni
po postopku, določenem za vsako državo posebej. Ko se
pogovarjate o naših izdelkih in storitvah

MORATE:
i vedno govoriti resnico ter natančno in ne zavajajoče
opisovati naše izdelke in storitve;
ii predstaviti pošten in objektiven opis vseh ugodnosti in
tveganj;
iii dajati samo izjave, ki so podprte z ustreznimi kliničnimi
podatki; in
iv zagotoviti, da so vse promocijske izjave skladne z
načini uporabe izdelkov, ki jih je odobrilo in dovolilo
pristojno ministrstvo v vaši državi ter da je vsebina in
način širitve informacij v skladu z veljavnimi zakoni,
predpisi in določbami.
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6 PRAVILNE IN NATANČNE
POSLOVNE KNJIGE IN
EVIDENCE
Vsa poslovna dokumentacija družbe Fresenius Medical
Care mora natančno odražati pravo naravo in obseg
transakcij ali izdatkov. Namen vseh transakcij družbe
Fresenius Medical Care mora biti natančno in tekoče
zabeležen v ustreznih poslovnih knjigah. Poročila o
premoženju, obveznostih, prihodkih in izdatkih morajo biti
ažurna in natančna. Potreben je notranji računovodski
nadzor, ki zagotavlja, da so finančne evidence in poslovne
knjige pravilne in natančne.
Vse papirne in elektronske evidence morajo biti vodene
v skladu z veljavnimi zakoni o hranjenju podatkov ter
pravilniki družbe Fresenius Medical Care o hranjenju
podatkov, vključno z vsemi veljavnimi roki hranjenja.

NE SMETE:
i ustvarjati, posredovati ali odobriti kakršnih koli
napačnih ali nepravilnih zapisov ali dokumentov v zvezi
s poslovanjem družbe Fresenius Medical Care, ali
ii poskusiti zaobiti katerega od finančnih ali
računovodskih pravilnikov ali kontrol družbe Fresenius
Medical Care.
Ta prepoved velja, četudi bi po vašem mnenju od tega
imela koristi družba Fresenius Medical Care.
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7 POSTOPEK IZSTAVITVE
RAČUNOV

8 PRIMEREN ODZIV NA ZAHTEVE
PO INFORMACIJAH

Izstavitev računov za izdelke in storitve mora odražati
resnično stanje ter biti natančno in popolno. Izpolnjevati
mora vse veljavne zakonske in pogodbene zahteve.
Zahtevki za plačilo morajo biti poslani izključno za
naročene in dobavljene izdelke in storitve. Na voljo
morajo biti natančne evidence, ki dokumentirajo, da vse
storitve izpolnjujejo te zahteve, vključno z dokumentacijo
o medicinski nujnosti v skladu s smernicami in pravilniki
družbe.

Na revizije, preglede in preiskave s strani vladnih organov
se odzivamo na primeren način. Če dobite zahtevek
s strani vladnega organa, za katerega niste pristojni,
nemudoma stopite v stik s svojim predpostavljenim za
nasvet. Če prejmete kakršno koli ne-rutinsko zahtevo s
strani vladne agencije ali njenega predstavnika, kot je sodni
poziv za pričanje, nalog za preiskavo ali vabilo na zaslišanje,
takoj stopite v stik s pravno službo.
Če menite, da gre za skrivanje, prirejanje, ponarejanje ali
uničevanje dokumentov ali podatkov, morate o tem takoj
obvestiti svojega lokalnega ali regionalnega uslužbenca
za zagotavljanje skladnosti, korporativno službo za
zagotavljanje skladnosti, pravno službo ali pa se obrnite na
linijo za zagotavljanje skladnosti.
Če k vam pristopi organ pregona izven prostorov in
območja družbe Fresenius Medical Care v zvezi z
družbo Fresenius Medical Care ali vašo zaposlitvijo
ali sodelovanjem z družbo Fresenius Medical Care, o
tem nemudoma obvestite generalnega svetovalca, ki je
odgovoren za vašo regijo, razen če vam tega, sklicujoč se
na zakon, organ pregona ne prepove.
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9 KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

11 POLITIČNA DEJAVNOST

Da bi ohranili zaupanje naših bolnikov, strank, delničarjev
in deležnikov moramo voditi odprto in odkrito komunikacijo.
Družba Fresenius Medical Care lahko zagotavlja dosledno,
odprto, odkrito in pošteno komunikacijo le, če vsako izjavo
in informacijo za medije predhodno odobri oddelek za stike
za javnostjo ali oddelek za odnose z vlagatelji. Če prejmete
zahtevo za kakršno koli informacijo v zvezi z družbo
Fresenius Medical Care s strani medijev, jo posredujte
svojemu direktorju.

Postopki uvedbe novih zakonov in predpisov, ki vplivajo
na naše poslovanje so kompleksni in raznoliki. Družba
Fresenius Medical Care deluje v skladu z vsemi zakoni, ki
zadevajo njeno vpletenost v katerega koli od teh postopkov.
Aktivnosti, ki jih koordinira družba Fresenius Medical
Care, so primerne in Fresenius spodbuja sodelovanje
pri aktivnostih, ki jih sponzorira Fresenius. Poleg tega je
pomembno, da vaše zasebno politično udejstvovanje
poteka ločeno od aktivnosti družbe Fresenius Medical
Care. Prav tako se družba Fresenius Medical Care ne želi
vmešavati v vašo politično udejstvovanje, dokler:

10 VARSTVO PODATKOV
Družba Fresenius Medical Care zbira, obdeluje ali
uporablja osebne podatke o bolnikih, zaposlenih, strankah,
dobaviteljih ali drugih vpletenih posameznikih le v obsegu,
kot ga dopušča veljavna zakonodaja in če je to potrebno za
poslovne ali klinične namene ali namene zaposlitve. Družba
Fresenius Medical Care te osebne podatke obravnava kot
strogo zaupne podatke in jih varuje v skladu z veljavno
zakonodajo. Od zaposlenih v družbi Fresenius Medical
Care se pričakuje, da nemudoma prijavijo vse izgubljene,
ukradene ali poškodovane naprave in pripomočke, ki so
last družbe ali ki vsebujejo podatke o družbi.

i zagotovite, da vaše zasebno politično udejstvovanje
ni oz. ne daje vtisa, da bi bilo, povezano z vašo
zaposlitvijo ali sodelovanjem z družbo Fresenius
Medical Care; in
ii ne izkoriščate časa, lastnine ali opreme družbe za
vaše zasebno politično udejstvovanje, ki ni povezano z
aktivnostmi, ki jih koordinira družba Fresenius Medical
Care.

IX. Osebna integriteta

1 KONFLIKTI INTERESOV
Od vas se pričakuje, da pri svojem delu delujete v najboljšem
interesu družbe Fresenius Medical Care. Izogibati se morate
konfliktu interesov. Do konflikta interesov pride, ko vaši
zasebni interesi vplivajo ali bi lahko utemeljeno vplivali na
poslovne interese družbe Fresenius Medical Care. Od vas
se pričakuje, da svojega predpostavljenega obvestite o vseh
osebnih interesih, ki bi lahko ogrozili vašo objektivnost ali
profesionalnost pri opravljanju vašega dela, še posebej:
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i Če želite opravljati dodatno zaposlitev ali posel, ki je
povezan s poslovanjem družbe Fresenius Medical Care
ali ki je povezan s trgovci ali strankami družbe Fresenius
Medical Care, morate te svoje načrte razkriti in, razen
če tega ne prepoveduje zakon, zaprositi za predhodno
odobritev s strani kadrovske službe.
ii Če ste zaposleni na delovnem mestu, ki vključuje
angažiranje novih sodelavcev, nadzor ali upravljanje, ne
smete zaposlovati ali posredovati posla komur koli od
svojih sorodnikov, zakoncu ali osebi, s katero živite v
skupnem gospodinjstvu ali pa sodelovati v postopku,
preko katerega bi bila angažirana ali bi dobila posel
taka oseba. Za napotke se obrnite na svojo kadrovsko
službo.
iii Vsak finančni interes, ki znaša več kot 1% neplačanih
obveznosti stranke, trgovca ali dobavitelja, mora vaš
nadrejeni predhodno odobriti.
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2 IZRABA POSLOVNIH
PRILOŽNOSTI DRUŽBE V
SVOJO KORIST
Vsaka poslovna priložnost, s katero se seznanite med
poslovanjem v imenu družbe Fresenius Medical Care,
pripada družbi in ne vam.
NE SMETE:
i izkoriščati lastnine, informacij ali svojega položaja v
družbi Fresenius Medical Care za pridobivanje osebnih
koristi ali prednosti ali za pridobivanje koristi ali prednost
tretje osebe;
ii ustanoviti konkurenčnega podjetja ali kako drugače
delovati kot konkurenca družbi Fresenius Medical Care
ali ustanoviti lastno podjetje, da bi izkoristili svoj položaj
v družbi Fresenius Medical Care; ali
iii izkoristiti priložnosti ali poslovno vlagati ali biti vpleteni
v kakršno koli dejavnost, ki bi imela za posledico
konkuriranje družbi Fresenius Medical Care ali ki bi vam
ali tretji osebi omogočila izkoristiti poslovno priložnost,
ki pripada družbi Fresenius Medical Care.

3 TRGOVANJE NA PODLAGI
NOTRANJIH INFORMACIJ
Z delnicami podjetja Fresenius Medical Care se trguje
na dveh borzah. Zakonodaja v zvezi z vrednostnimi
papirji, ki velja za Fresenius Medical Care predpisuje, da
je protizakonito, da bi kdor koli, ki razpolaga z notranjimi
informacijami o družbi, trgoval z vrednostnimi papirji družbe.
"Notranje informacije" so vse informacije, ki niso na voljo
javnosti in za katere se, če bi bile poznane, utemeljeno
pričakuje, da bi lahko vplivale na odločitve o vlaganju ali
ki bi lahko potencialno vplivale na vrednost delnic družbe
(navzgor ali navzdol). Primeri notranjih informacij vključujejo:
i načrtovani večji/strateški prevzemi ali združitve;
odcepitve; nakup ali prodaja stvarnega premoženja;
ii sklenitev ali prekinitev pogodb s strankami in dobavitelji;
iii tveganje insolventnosti;
iv napovedi, ki se občutno razlikujejo od preteklih
finančnih rezultatov ali pričakovanj tržišča;
v neplačilo velikih posojilojemalcev;
vi načrtovane spremembe v poslovodstvu ali nadzornem
svetu;

IX. Osebna integriteta

vii razvoj novih izdelkov;
viii materialna odgovornost v zvezi z izdelkom ali okoljem;
materialni spor; ukrepi restrukturiranja, ki imajo
materialne posledice na prihodnje poslovanje; in
ix spremembe v zvezi z višjimi vodstvenimi delavci ali člani
uprave.
Pri svojem vsakodnevnem delu v družbi ali v imenu družbe
Fresenius Medical Care se lahko seznanite z materialnimi
nejavnimi informacijami, ki zadevajo družbo ali katerega
od njenih poslovnih partnerjev, ki so javne delniške družbe.
Do notranjih informacij lahko pridete na svojem delovnem
mestu ali pa tako, da si ogledate določen dokument, ki
leži na sodelavčevi mizi, ali pa da prisluhnete pogovoru v
pisarni. Zloraba teh informacij za svojo osebno korist ali
posredovanje takih informacij drugi osebi za njeno finančno
korist (in tako, potencialno, tudi vašo) je prepovedana in
nezakonita.
Če posedujete notranje informacije o družbi Fresenius
Medical Care ali kateri od njenih poslovnih partnerjev, teh
informacij ne smete posredovati nikomur izven družbe (oz.
niti znotraj družbe), razen če to ni neposredno povezano in
potrebno za legitimno poslovno dejavnost in v kolikor je to
skladno s pravilniki družbe Fresenius Medical Care.
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Nadalje, če izveste za katere koli notranje informacije, ne
smete kupiti ali prodati delnic zadevnega podjetja, niti
posredno, prek prijatelja družinskega člana, ali pa priporočiti
komur koli nakupa ali prodaje teh delnic. Ko pa te notranje
informacije postanejo javne in so splošno znane, denimo
prek javne objave, so take transakcije dopustne. Če imate
kakršna koli vprašanja v zvezi s tem, se obrnite na pravno
službo.
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X. Zaposlitev

Družba Fresenius Medical Care si prizadeva za ustvarjanje
varnih in produktivnih delovnih mest, kjer vlada spoštovanje,
kjer ni razlikovanja in kjer se ceni prispevek vsakogar, ki je
udeležen pri poslovanju. Družba Fresenius Medical Care
si prizadeva za delovno okolje, kjer ni diskriminacije in niti
verbalnega ali fizičnega nadlegovanja ali ustrahovanja s strani
nadrejenih, sodelavcev, trgovcev, svetovalcev, obiskovalcev
ali strank družbe Fresenius Medical Care. Ne toleriramo
nadlegovanja ali ustrahovanja v kakršni koli obliki. Prav tako
ne toleriramo nikakršnega nasilnega ali žaljivega obnašanja,
vključno z verbalno ali fizično zlorabo s strani zaposlenega,
bolnika, stranke, klienta ali obiskovalca pri poslovanju družbe
Fresenius Medical Care.

1 ZAŠČITA DELAVCEV
Družba Fresenius Medical Care daje absolutno prednost
zaščiti delavcev. Družba Fresenius Medical Care obsoja
uporabo prisilnega dela ali izkoriščevalskega dela otrok. Ne
bomo tolerirali nikakršnih kršitev teh načel s stani naših
dobaviteljev.

2 PRAVILNIK O PREPOVEDI
MAŠČEVANJA IN POVRAČILNIH
UKREPOV
NE SMETE nadlegovati ali se maščevati zaposlenemu ali
drugi osebi, ki je prijavila ali namerava prijaviti kršitev ali
domnevno kršitev zakona, tega Kodeksa ali smernic ali
pravilnikov družbe Fresenius Medical Care. Če menite, da
ste deležni nadlegovanja ali povračilnih ukrepov zaradi
prijave ali zato, ker nameravate prijaviti dejanske ali
domnevne kršitve, morate to prijaviti svojemu lokalnemu ali
regionalnemu odgovornemu uslužbencu za zagotavljanje
skladnosti, korporativni službi za zagotavljanje skladnosti,
lokalni kadrovski službi ali na linijo za zagotavljanje skladnosti.

3 OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST
Prizadevamo si ustvarjati varna, zdrava in produktivna
delovna mesta za naše zaposlene in poslovne partnerje, ki
nam pomagajo pri našem poslovanju. Od vas pričakujemo,
da sprejmete vse potrebne ukrepe, da bi preprečili
poškodbo ali škodo pri sebi, svojih sodelavcih ali drugi osebi.
Pomembno je, da svojega nadrejenega obvestite o vseh
nevarnih delovnih pogojih in postopkih ter poškodbah.
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X. Zaposlitev

4 PREPOVED RAZLIKOVANJA

vi zakonskega stanu,

Družba Fresenius Medical Care ne dovoljuje razlikovanja,
bodisi v postopku zaposlovanja, bodisi na delovnem mestu,
na podlagi:

vii državljanstva,

i spola (vključno s spremembo spola),
ii rase, etične pripadnosti ali barve kože,
iii narodnosti ali narodnostne pripadnosti,
iv religije ali vere,
v starosti,

Za podrobnosti preglejte zadevne pravilnike.

viii invalidnosti,
ix spolne usmerjenosti,
x statusa veterana ali
xi katere koli druge nezakonite diskriminacije.

41

5 ALKOHOL IN NELEGALNE
DROGE

6 LICENCE, CERTIFIKATI IN
DRUGA DOVOLJENJA

Zloraba alkohola ali nelegalnih drog ogroža vaše zdravje
in varnost, kot tudi zdravje in varnost bolnikov, strank in
sodelavcev. Strogo je prepovedano delati pod vplivom teh
substanc. Če sumite, da je sodelavec omamljen ali pod
vplivom alkohola ali nelegalnih drog ali pa zlorablja zdravila
na recept, morate to prijaviti svojemu nadrejenemu.

Pogosto je za vaše delovne zadolžitve v družbi Fresenius
Medical Care potrebna licenca (npr. licenca za zdravstvene
tehnike) ali certifikat (npr. potrdilo o izobraževanju za
dializnega tehnika) ali druge strokovne kvalifikacije. Vi sami
ste odgovorni za vzdrževanje vseh zahtevanih kvalifikacij
za opravljanje svojega dela. Svojega nadrejenega morate
obvestiti o tem, da vam je potekla ali vam je bila odvzeta
licenca ali kvalifikacija.
V nekaterih državah lahko vladne agencije določenim
posameznikom prepovejo opravljanje dejavnosti zdravstvene
nege. Če ste prejeli obvestilo, da ne smete več sodelovati
v državnem programu, morate o tem obvestiti svojega
nadrejenega.

XI. Premoženje družbe
Fresenius Medical Care
1 VAROVANJE IN PRIMERNA
UPORABA PREMOŽENJA
DRUŽBE FRESENIUS MEDICAL
CARE
Premoženje družbe Fresenius Medical Care se lahko
uporablja le za legitimne poslovne namene, povezane
z družbo. Premoženje družbe Fresenius Medical Care
vključuje:
i medicinsko opremo;
ii delovno opremo (npr. računalniki, internet, e-pošta,
mobilni telefoni), vključno z odobreno zasebno rabo,
ki je dovoljena v skladu s pravilniki družbe Fresenius
Medical Care;
iii pisarniško opremo, pripomočke in storitve in
iv vse oblike evidenc in sredstev družbe Fresenius
Medical Care.
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Pri uporabi opreme družbe Fresenius Medical Care
ne morete pričakovati nobene zasebnosti, tako v ZDA
kot mednarodno, če je to dopustno v skladu z lokalno
zakonodajo. Odgovorni ste za to, da ne pride do zlorabe,
izrabe, poškodovanja, izgube ali kraje premoženja družbe
Fresenius Medical Care. Razen če niste za to pooblaščeni,
premoženja ali podatkov družbe Fresenius Medical Care
ne smete uporabiti za svojo osebno korist ali dobiček.
Premoženja družbe Fresenius Medical Care ne smete dajati
tretjim osebam, razen če niste za to pooblaščeni ali pa gre
za legitimno poslovno transakcijo.
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2 ZAUPNOST, LASTNIŠKE
INFORMACIJE IN VARNOST
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
Vsi dokumenti in informacije v zvezi z notranjim
poslovanjem družbe Fresenius Medical Care so zaupne
narave. Zaupni podatki vključujejo vse nejavne strateške,
finančne in tehnične ali poslovne podatke o družbe
Fresenius Medical Care, kot tudi vse poslovne skrivnosti
poslovnih partnerjev družbe Fresenius Medical Care.
NE SMETE:
i govoriti s tretjimi osebami o projektih, tehničnih
podatkih ali drugih zaupnih podatkih ali jim zagotavljati
dostop do takih podatkov na kakršen koli način;
ii širiti poslovnih skrivnosti naših poslovnih partnerjev;

iii delati prepisov ali kopij podatkov za namene, ki niso
poslovne narave; ali
iv dostopati do podatkov, ki niso povezani z vašimi
aktivnostmi.
MORATE:
i z vsemi zaupnimi podatki ravnati posebno skrbno, še
posebej na javnih mestih, kot so vlaki, avtobusi, letala,
itd.;
ii sprejeti ukrepe za zaščito svojega računalnika ali
drugih elektronskih naprav pred nepooblaščeno
rabo, dostopom ali spremembami programske
opreme, ohranjati zaupnost dopisov po pošti in
telekomunikacijskih sporočil; in
iii posebno pozornost nameniti zaupnosti informacijske
tehnologije, kot je zaščita in varovanje podatkov.

XI. Premoženje družbe Fresenius
Medical Care
Ta dolžnost obstaja med delovnim časom, kot tudi sicer, ne
glede na to, ali so podatki posebej označeni kot "zaupni"
ali "tajni". Obveznost ohranjanja zaupnosti velja tudi po
prenehanju vaše zaposlitve v družbi Fresenius Medical
Care, razen če temu ne nasprotuje veljavna zakonodaja.

3 DRUŽBENI MEDIJI
Družbeni mediji predstavljajo pomemben del današnjega
poslovanja in postajajo vse bolj pomembni. "Družbeni
mediji" se nanaša na vse oblike interakcij med ljudmi,
prek katerih skupaj ustvarjajo, si delijo, si izmenjujejo in
komentirajo vsebine v virtualnih skupnostih in omrežjih.
Družbeni mediji vključujejo družbena omrežja (npr. Twitter,
Facebook, LinkedIn), bloge, wiki in spletne strani za
deljenje video vsebin (npr. YouTube).
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NE SMETE:
i razvrednotiti družbe Fresenius Medical Care;
ii uporabljati družbenih medijev za kakršno koli klinično
dejavnost ali dejavnost, povezano z bolniki, če tega ne
omogoči ali posebej odobri družba Fresenius Medical
Care v okviru svojega poslovanja;
iii uporabljati družbenih medijev za poslovno dejavnost
(npr. za zaposlovanje ali stike z javnostjo), ne da bi
tega predhodno odobril vaš nadrejeni ali direktor; ali
iv razkriti kakršnih koli podatkov v zvezi z bolniki.
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MORATE:
i biti pošteni, natančni in spoštljivi, ko uporabljate
družbene medije;
ii izražati svoje osebno mnenje in komentarje po
spletu pod svojim imenom in ne pod imenom družbe
Fresenius Medical Care ali katerim od znakov družbe,
kot so e-pošta ali naslov družbe, razen če nimate za
to dovoljenja; in
iii upoštevati, da so lahko objave, tako zasebne kot
poslovne narave, končno lahko povezane z družbo
Fresenius Medical Care, četudi vaša povezava z
družbo Fresenius Medical Care ni razkrita.

4 INTELEKTUALNA LASTNINA
Intelektualna lastnina je za naš ekonomski uspeh in za
uspeh naših poslovnih partnerjev in strank ključnega
pomena. Varovati morate našo intelektualno lastnino,
vključno z vsemi patenti, blagovnimi znamkami, avtorskimi
pravicami, poslovnimi skrivnostmi, tehničnimi in
znanstvenimi dognanji ter strokovnim znanjem, ki je bilo
razvito tekom našega poslovanja.
Od vas pričakujemo, da spoštujete tudi intelektualno
lastnino drugih. Če kopirate ali odtujujete intelektualno
lastnino drugih brez dovoljenja, lahko tako vi kot tudi
družba Fresenius Medical Care plačate visoko denarno
kazen ali pa ste deležni kazenskih sankcij.

Contact Information

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