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Zakres stosowania 
Poniższe standardy stosuje się do podmiotów zewnętrznych, które dostarczają spółce Fresenius 

Medical Care AG & Co. KGaA i jej podmiotom zależnym (zwanym dalej „Fresenius Medical Care”, 
„Spółka” lub określonym zaimkiem „my” w odpowiedniej formie gramatycznej) materiały i/lub 

usługi, w tym, między innymi, do wykonawców, konsultantów, dostawców i innych pośredników, 
którzy łącznie zwani będą dalej „Dostawcami”. 

Preambuła  

Spółka Fresenius Medical Care każdego dnia dąży do kreowania obiecującej 
przyszłości dla dializowanych pacjentów na całym świecie. Oto główne wartości 
Spółki: współpraca, proaktywność, wiarygodność, perfekcja1. 

Skupiamy nasze działania na dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług oraz wdrażaniu 

optymalnych, zrównoważonych praktyk medycznych i zawodowych do opieki nad pacjentami. 
Jest to nasze zobowiązanie względem pacjentów, partnerów w systemach opieki zdrowotnej 
oraz inwestorów. 

Dystrybutorzy mają znaczący wkład w główne wartości, zrównoważony rozwój, jakość 
produktów i opiekę nad pacjentami oferowane przez spółkę Fresenius Medical Care. 

Narzucając sobie wysokie standardy działania, oczekujemy tego samego od naszych 
dostawców. Dalego zachęcamy ich do wspierania naszego zaangażowania na rzecz 
społeczności, środowiska oraz naszych udziałowców. W tym celu spółka Fresenius Medical Care 

opracowała globalny Kodeks postępowania dla dostawców („KPD”), który zawiera informacje 
na temat naszych oczekiwań względem dostawców. Dostawców zachęca się i oczekuje się od 

nich wdrożenia w ich organizacjach stosownych praktyk, a także łańcuchów wartości i dostaw, 
które umożliwią spełnienie tych wymogów. Stosowanie się do KPD stanowi jeden z ważnych 

kryteriów w procesie wyboru dostawców. Spółka pragnie podejmować współpracę ze swoimi 
dostawcami na rzecz zachowania zgodności z tymi wymogami, na przykład poprzez wspólne 

opracowywanie analiz i planów ciągłego poprawiania jakości. 

KPD opisuje ogólne oczekiwania i zarządzenia dotyczące oczekiwanego przebiegu współpracy 
pomiędzy spółką Fresenius Medical Care a jej dostawcami. Zagadnienia omówione w 
niniejszym dokumencie należy uznać za minimalne wymagania. Są one oparte na wielu 

przyjętych, międzynarodowych normach w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, w tym, 
między innymi, na Powszechnej deklaracji praw człowieka, zasadach Global Compact ONZ oraz 

na wytycznych UE w zakresie zielonych zamówień publicznych. W przypadku obowiązywania 
jakichkolwiek krajowych przepisów, innych odnośnych praw lub zobowiązań umownych 

 
1 Szczegółowe informacje na temat kultury organizacyjnej FME można znaleźć na poniższej stronie internetowej: 
https://www.freseniusmedicalcare.com/en/corporateculture/ 
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dotyczących tych zagadnień znaczenie nadrzędne mają postanowienia o najwyższym 
standardzie. 
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1. Uczciwość i etyka 
Od dostawców oczekuje się prowadzenia działalności z zachowaniem zasad 
odpowiedzialności etycznej oraz uczciwości. 

1.1 Przestrzeganie 
obowiązującego prawa i 
przepisów 

W spółce Fresenius Medical Care 
przestrzegamy wartości związanych z 

uczciwością oraz praworządnością, 
szczególnie w zakresie przeciwdziałania 

korupcji i łapownictwu. Kierujemy się tymi 
wartościami w naszych własnych 

działaniach, a także przy współpracy z 
dostawcami. Trwałość naszego sukcesu i 
nasza reputacja zależą od wspólnego 
zaangażowania we właściwe postępowanie. 

Od naszych dostawców oczekujemy 
postępowania zgodnego z tymi 

fundamentalnymi wartościami opartego na 

przestrzeganiu obowiązującego prawa i 
przepisów oraz wdrażania w tym celu 
odpowiednich procedur. 
Dostawcy powinni także wspierać Spółkę w 

zakresie spełniania jej własnych 
długoterminowych obowiązków prawnych i 

regulacyjnych, i w tym celu dokładać 
wszelkich starań w kwestii przechowywania 
i dostarczania na żądanie dokładnej i pełnej 

dokumentacji. 

1.2 Korupcja, łapownictwo i 
oszustwo 

Dostawcy powinni prowadzić politykę braku 
tolerancji w stosunku do jakichkolwiek 
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przejawów korupcji, łapownictwa, 
wymuszeń, defraudacji lub innych form 

nielegalnego postępowania. 
Dostawcy nie powinni oferować żadnych 
wartościowych przedmiotów pracownikom 
spółki Fresenius Medical Care z zamiarem 
wpłynięcia na decyzje biznesowe lub 

oczekując jakiegokolwiek specjalnego 
traktowania. Ponadto oczekujemy, że nasi 

dostawcy nie będą oferować, obiecywać, 
zezwalać na przekazanie ani przekazywać 

żadnych wartościowych przedmiotów (w 
tym jakichkolwiek rzeczy, podarunków, 

usług lub innych, zarówno w formie 
osobistej korzyści/przysługi, jak i w 

jakiejkolwiek innej formie) ŻADNEJ osobie 
ani podmiotowi, bezpośrednio lub 

pośrednio przez podmioty zewnętrzne, w 
celu zdobycia nowej działalności, 

kontynuowania bieżącej działalności lub w 
celu uzyskania jakiejkolwiek niestosownej 

korzyści. Co więcej dostawcy NIE powinni 
żądać, przyjmować ani wyrażać zgody na 
otrzymanie jakichkolwiek wartościowych 

przedmiotów na korzyść własną lub w 
imieniu innej osoby lub podmiotu z 

zamiarem (wyraźnym lub domniemanym) 
osiągnięcia niestosownej korzyści lub 

wpłynięcia na decyzje biznesowe. 

1.3 Konflikt interesów 
Konflikt interesów powstaje, gdy osoba 
czerpie prywatne/osobiste korzyści, które 

mogą wpływać na jej decyzje biznesowe. 
Przykładem może być między innymi 

sytuacja, w której pracownicy spółki 
Fresenius Medical Care czerpią osobiste, 

prywatne lub finansowe korzyści z 
jakiejkolwiek działalności dostawcy i 
odwrotnie. 

W związku z tym dostawcy powinni unikać 
jakichkolwiek powiązań, transakcji lub 

działań, które są, lub wydają się być, 
sprzeczne z przedmiotową i przepisową 

współpracą biznesową ze spółką Fresenius 
Medical Care. 

W przypadku wystąpienia takich 
rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów, 
dostawcy powinni niezwłocznie 
poinformować o nich Spółkę. 

1.4 Pranie pieniędzy  
Pranie pieniędzy jest powszechnie 
definiowane jako udział w transakcjach, 
których przedmiot stanowi własność 
pozyskaną w drodze przestępstwa, 

przeprowadzanie transakcji w sposób 
umożliwiający uniknięcia wykrycia 

działalności przestępczej lub udział w 
transakcji przyczyniającej się do 

prowadzenia jakiejkolwiek działalności 
przestępczej. 

Oczekujemy, że nasi dostawcy będą 
przestrzegać wszystkich obowiązujących 

praw, zasad i przepisów w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy. 
Dostawcy powinni podjąć wszystkie 

niezbędne kroki w celu prowadzenia 
interesów wyłącznie z partnerami 

biznesowymi o dobrej reputacji, 
prowadzącymi działalność z 

wykorzystaniem funduszy pochodzących z 
legalnych źródeł. 

1.5 Zgłaszanie wątpliwości 
Dostawcy powinni zachęcać swoich 

pracowników, a także zapewniać ku temu 
odpowiednie środki, do zgłaszania w 
dowolnym momencie wątpliwości 
dotyczących przestrzegania przepisów, w 

tym, między innymi, dotyczących 
bezprawnych działań w miejscu pracy, 

potencjalnych naruszeń przepisów prawa, 
zasad lub polityk bez obawy przed 
represjami, zastraszeniem czy nękaniem. 

Każde zgłoszenie wykonane w dobrej 
wierze powinno być objęte polityką zakazu 
działań odwetowych. Każde zgłoszenie 
powinno być traktowane z zachowaniem 

zasad poufności i chronić tożsamość osoby 



 

5 

dokonującej zgłoszenia. Jeżeli jest to 
dozwolone na mocy przepisów prawa 

miejscowego, należy zezwolić na 
anonimowe zgłoszenia. Dostawcy powinni 
niezwłocznie i rzetelnie przeanalizować 
takie zgłoszenia i w razie potrzeby podjąć 
działania naprawcze. 

1.6 Uczciwa konkurencja 
Dostawcy powinni prowadzić swoją 
działalność zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji i wszystkimi obowiązującymi 

przepisami prawa antymonopolowego. 

1.7 Międzynarodowa kontrola 
handlu  

Dostawcy powinni postępować zgodnie z 
przepisami w zakresie kontroli eksportu 

odnoszącymi się do ich działalności oraz, 
jeśli jest to wymagane, dostarczać na ich 

temat dokładnych i prawdziwych informacji 
urzędom celnym oraz innym organom. 

1.8 Dokładność dokumentacji 
Wszystkie księgi rachunkowe oraz cała 

dokumentacja muszą być zgodne z 
lokalnymi wymogami oraz ogólnie 
przyjętymi zasadami rachunkowości. 
Dokumentacja dostawcy musi być 
prawidłowa we wszystkich istotnych 

aspektach: musi być czytelna, przejrzysta i 
odzwierciedlać rzeczywiste transakcje i 

płatności. Dostawcy nie mogą ukrywać, 
pomijać dokumentowania ani dokonywać 

nieprawdziwych wpisów. Cała 
dokumentacja biznesowa musi dokładnie 
odzwierciedlać prawdziwy charakter i 
zakres transakcji lub wydatków. 

1.9 Materiały reklamowe  
Nie zezwalamy na wykorzystanie przez 

dostawców nazwy ani logo spółki Fresenius 
Medical Care w żadnych publicznych 

prezentacjach ani dokumentach bez 
wcześniejszej pisemnej zgody. Ponadto bez 
takiej zgody dostawcy nie mogą ujawniać 

swojego związku ze spółką Fresenius 
Medical Care ani jej produktów, ich 

elementów, projektów ani jakichkolwiek 
niepublicznych informacji w żadnych 
miejscach publicznych, w tym w notatkach 
prasowych, na stronach internetowych, w 
mediach społecznościowych, na targach ani 

w swoich placówkach. 

1.10 Ochrona danych, poufność i 
prawo własności 
intelektualnej 

Dostawcy powinni zabezpieczać i właściwie 
wykorzystywać informacje poufne i 
zastrzeżone w celu zapewnienia ochrony 
spółki, pracowników, pacjentów oraz praw 

pacjentów w zakresie prywatności zgodnie 
z obowiązującym prawem i przepisami. 

Wszystkie dokumenty oraz informacje 
dotyczące działalności spółki mają 

charakter poufny. Informacje poufne 
obejmują wszystkie niepubliczne 

informacje strategiczne, finansowe, 
techniczne lub biznesowe spółki Fresenius 

Medical Care. 
Ponadto dostawcy powinni chronić prawa 

własności intelektualnej wszystkich 
pracowników i partnerów biznesowych. 

Oczekuje się, że dostawcy będą chronić 
własność intelektualną zarówno swoją, jak 

i spółki Fresenius Medical Care, w tym 
wszystkie patenty, znaki towarowe, 
zastrzeżone prawa autorskie, tajemnice 

handlowe, wiedzę techniczną i naukową lub 
technologie oraz wiedzę specjalistyczną 

wynikające z naszej działalności. 

1.11 Standardy w zakresie 
prowadzenia badań 
naukowych  

Dostawcy powinni prowadzić badania 
naukowe, takie jak badania kliniczne oraz 
inne badania prowadzone na ludziach, 
zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, 

obowiązującym krajowym i miejscowym 
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prawem, a także uznanymi, 
międzynarodowymi standardami w 

zakresie jakości i bezpieczeństwa 
odnoszącymi się do planowanych działań. 
Podczas prowadzenia badań dostawca 
powinien przestrzegać odnośnych 
wymogów etycznych i medycznych. 

1.12 Dobrostan zwierząt 
Zwierzęta powinny być traktowane z 
szacunkiem, a ich ból i stres należy 
minimalizować. W miarę możliwości należy 

unikać badań prowadzonych na 
zwierzętach i jednocześnie poszukiwać 

rozwiązań pozwalających na zaprzestanie 
takich badań. Jeżeli jest to naukowo 

zasadne oraz akceptowane przez organy 

nadzorujące, należy korzystać z 
alternatywnych rozwiązań. 

1.13 Minerały z regionów 
ogarniętych konfliktami  

Dostawcy powinni zapewnić, że produkty 

dostarczane spółce Fresenius Medical Care 
nie zawierają metali pozyskiwanych z 

minerałów lub substancji pochodnych 
pochodzących z regionów ogarniętych 

konfliktami, które bezpośrednio lub 
pośrednio finansują lub zapewniają 
korzyści grupom zbrojnym oraz 

przyczyniają się lub promują łamanie praw 
człowieka. 
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2.  Prawa człowieka i warunki pracy 
Dostawcy powinni dążyć do zapewniania swoim pracownikom i wykonawcom 
środowiska pracy, które jest bezpieczne, uczciwe, pełne szacunku oraz pozbawione 
przejawów dyskryminacji. 

2.1 Brak dyskryminacji oraz brak 
szykanowania 

Dostawcy powinni tworzyć miejsce pracy, 
które jest oparte na wzajemnym szacunku, 
w którym nie ma przejawów dyskryminacji 

oraz w którym ceni się wkład wszystkich 
osób zaangażowanych w działalność 

biznesową. Dostawcy nie powinni tolerować 
żadnych przejawów dyskryminacji, w tym 

szykanowania, znęcania się lub 
molestowania seksualnego, ani 

zastraszania w miejscu pracy. Dostawcy nie 
powinni tolerować żadnej dyskryminacji ani 
niesprawiedliwego traktowania ze względu 

na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub 
kolor skóry, narodowość lub przynależność 

państwową, religię lub wiarę, wiek, 

sytuację rodzinną lub stan cywilny, 
obywatelstwo, niepełnosprawność, stan 
fizyczny lub budowę ciała, wygląd, 
orientację seksualną, zgodne z prawem 

poglądy polityczne lub aktywność 
polityczną, przynależność do związków 

zawodowych lub rad pracowników, 
zaangażowanie w zgodne z prawem 

zbiorowe działania zawodowe ani żadne 
inne bezprawne lub dyskryminujące 
czynniki. Dostawcy powinni podjąć 
niezwłoczne działania przeciwko 
bezprawnym i dyskryminującym 

zachowaniom swoich pracowników, 
robotników, pośredników i wykonawców 

oraz powinni zgłaszać spółce Fresenius 
Medical Care takie zachowania, które 
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zostały zaobserwowane lub które miały 
miejsce w stosunku do ich pracowników, 

członków zarządu, dyrektorów, 
pośredników lub innych osób. 

2.2 Zapobieganie znieważaniu, 
przemocy i napastowaniu 

Od dostawców oczekuje się potępiania 

jakichkolwiek form napastowania lub 
zastraszania, a także jakichkolwiek 

przejawów przemocy lub znieważania. 
Dostawcy powinni starać się zapewnić 
środowisko pracy wolne od brutalnego i 

nieludzkiego traktowania, w tym wolne od 
molestowaniaseksualnego, kar cielesnych, 

form przymusu psychicznego lub 
fizycznego lub znieważania werbalnego. 

2.3 Zakaz pracy przymusowej i 
pracy dzieci 

Dostawcy powinni wyraźnie sprzeciwiać się 

pracy przymusowej i jakimkolwiek 
przejawom wykorzystywania dzieci w pracy 

oraz nie powinni angażować się w 
jakiekolwiek formy niedobrowolnej, 

wymuszonej lub przymusowej pracy. 
Dostawcy powinni potępiać przypadki 

wykorzystywania dzieci w pracy oraz nie 
powinni obejmować oficjalnym 

zatrudnieniem pracowników poniżej wieku 
minimalnego, określonego na mocy 

obowiązującychprzepisów prawa krajowego 
lub konwencji międzynarodowych. 

2.4 Warunki pracy i zatrudnienia 
oraz sprawiedliwe 
traktowanie 

Dostawcy powinni przestrzegać 

obowiązującego prawa i przepisów w 

odniesieniu do warunków pracy i 
zatrudnienia, w tym, między innymi, umów 

o pracę, płac minimalnych i świadczeń oraz 
maksymalnej liczby godzin pracy, a także 
powinni zapewniać sprawiedliwe warunki 
pracy. Liczba godzin pracy w 
standardowym tygodniu pracy nie powinna 

przekraczać maksymalnej, dopuszczalnej 
liczby godzin określonej w przepisach 

prawakrajowego, a praca w godzinach 
nadliczbowych może być wykonywana 

wyłącznie zgodnie z przepisami prawa 
krajowego. Pracownicy powinni mieć prawo 

do co najmniej minimalnej, wymaganej 
liczby dni wolnych w 7-dniowym tygodniu 

pracy. Wynagrodzenie wypłacane 
pracownikom powinno być zgodne ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie wynagrodzeń, w tym 

przepisami dotyczącymi płacy minimalnej 
oraz prawnie przewidzianych świadczeń. 

Nasi dostawcy powinni szanować prawo 
pracowników do swobodnego zrzeszania 
się, dołączania lub niedołączania do 

związków zawodowych oraz do 
przedstawicielstwa zgodnie z przepisami 

prawa krajowego. Ponadto nasi dostawcy 
powinni tworzyć środowisko pracy, w 

którym pracownicy mogą swobodnie 
komunikować się z kadrą kierowniczą w 

zakresie warunków pracy, bez obawy przed 
represjami, zastraszeniem lub nękaniem. 
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3.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Dostawcy muszą zapewniać bezpieczne, chronione, higieniczne i zdrowe 
środowisko pracy. Oczekujemy od naszych dostawców podjęcia wszystkich 
niezbędnych środków ostrożności w celu uniknięcia urazów lub szkód. 

3.1 Ochrona pracowników 
Dostawcy muszą chronić pracowników 

przed szkodliwym narażeniem na 
zagrożenia chemiczne, biologiczne i 

fizyczne, niehigieniczne warunki oraz 
zadaniami obciążającymi fizycznie w 

miejscu pracy oraz we wszystkich 
pomieszczeniach mieszkalnych 
zapewnianych przez spółkę. 

3.2 Procesy bezpieczeństwa 
Dostawcy powinni korzystać z 
odpowiednich procesów lub programów 
zapobiegających lub łagodzących skutki 

uwolnienia substancji chemicznych, które 
wpływają lub mogą wpływać na zdrowie i 
bezpieczeństwo pracowników, osób 
znajdujących się w sąsiedztwie oraz 

wszystkich pozostałych zaangażowanych 
interesariuszy. 

3.3 Bezpieczeństwo produktów 
Dostawcy powinni przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów, 

prawidłowo oznakowywać produkty oraz 
przekazywać wymogi w zakresie 

postępowania z produktami. Powinni oni 
także dostarczać zainteresowanym 

stronom odpowiednią dokumentację 
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zawierającą wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa dla 

wszystkich substancji niebezpiecznych, 
jeżeli występuje ku temu uzasadniona 
potrzeba. Obejmuje to informacje o 
produkcie, karty charakterystyki, 
powiadomienia oraz dowody rejestracji, a 

także scenariusze dotyczące użycia i 
narażenia. Dostawcy będą w sposób 

proaktywny i przejrzysty udostępniać 
wszystkim zaangażowanym podmiotom 

informacje na temat czynników 
zdrowotnych, bezpieczeństwa i 

środowiskowych związanych z ich 
produktami. 

3.4 Gotowość w sytuacjach 
nagłych i reagowanie 

Dostawcy powinni identyfikować i oceniać 
sytuacje nagłe występujące w miejscu 

pracy, jak również we wszelkich 
zapewnianych przez nich pomieszczeniach 

mieszkalnych  oraz minimalizować wpływ 
takich sytuacji poprzez wdrożenie planów 
awaryjnych i procedur reagowania. 

3.5 Informacje o zagrożeniach 
Informacje dotyczące  bezpieczeństwa 
materiałów niebezpiecznych, w tym 
wyrobów oraz półproduktów 
farmaceutycznych, muszą być dostępne i 
wykorzystywane do edukacji, szkolenia i 

ochrony pracowników przed zagrożeniami.  
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4.  Środowisko 
Dostawcy powinni dołożyć wszelkich starań w celu minimalizowania niekorzystnego 
wpływu ich działalności na środowisko oraz eliminacji lub, jeżeli nie jest ona 
możliwa, minimalizowania oraz kontrolowania wszelkich znaczących zagrożeń dla 
środowiska. Dostawców zachęca się do zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska, 
wydajnego korzystania z zasobów naturalnych, recyklingu odpadów oraz 
poprawiania swoich wyników w zakresie ochrony środowiska. Obejmuje to 
działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez prowadzenie 
przyjaznych środowisku i wydajnych działań, unikanie wykorzystania materiałów 
niebezpiecznych zawsze, gdy jest to możliwe, oraz angażowanie się w działania 
polegające na ponownym wykorzystaniu i recyklingu. 

4.1 Prawo ochrony środowiska 
Dostawcy muszą przestrzegać 

obowiązującego prawa ochrony 
środowiska. Powinni oni uzyskać wszystkie 

wymagane zgody, licencje oraz wpisy do 
rejestrów, dostosować się do ograniczeń i 

zakazów, a także przestrzegać wszelkich 

powiązanych wymogów w zakresie 
prowadzonej działalności i raportowania 

4.2 Odpady i emisje 
Dostawcy powinni wdrożyć systemy 

zapewniające bezpieczne i zgodne z 
prawem przetwarzanie, przemieszczanie, 

przechowywanie i utylizację/ uwalnianie/ 
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wydzielanie odpadów, emisji do atmosfery 
oraz zrzutu ścieków. Jakiekolwiek odpady, 

ścieki lub emisje, które potencjalnie mogą 
mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i 
stan środowiska, należy odpowiednio 
kontrolować, uzdatniać oraz nimi zarządzać 
przed ich uwolnieniem do środowiska. 

Wszystkie niezbędne instalacje i placówki 
powinny być zaprojektowane i 

utrzymywane w sposób zapewniający 
bezpieczną kontrolę istotnego ryzyka. 

4.3 Wycieki i uwolnienia 
Dostawcy powinni posiadać systemy 

zapobiegające przypadkowym wyciekom 

oraz uwolnieniom substancji 
niebezpiecznych, odpadów, ścieków i emisji 

do środowiska lub obiektów, w których 
powiązanego z nimi ryzyka nie można już 
kontrolować (np. publiczna sieć 
kanalizacyjna, obszary publiczne). 
Dostawcy powinni posiadać procedury, 

które pozwalają na minimalizowanie 
wpływu skutków takich zdarzeń na osoby 

znajdujące się w sąsiedztwie. 
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5. Jakość 
Dostawcy powinni dążyć do zachowania wysokich standardów jakości i zapewniania 
ochrony ich produktów przed nieupoważnionymi stronami trzecimi

5.1 Wymogi w zakresie jakości 
Dostawcy powinni spełniać ogólnie przyjęte 

standardy jakości lub wymogi i standardy 
jakości przyjęte na mocy umów w celu 

dostarczania towarów i usług 
konsekwentnie spełniających potrzeby 

spółki Fresenius Medical Care oraz jej 
klientów, zgodnie z udzielonymi przez nich 

gwarancjami oraz bezpiecznych w zakresie 
przeznaczenia. Dostawcy powinni 
niezwłocznie informować o wszystkich 
krytycznych problemach, które 

potencjalnie mogą negatywnie wpływać na 
jakość towarów i usług. Dostawcy powinni 
informować Spółkę o zmianach w zakresie 

procesów produkcyjnych i dostaw, które 

mogą potencjalnie wpływać na specyfikacje 

dostarczanych towarów i usług. 

5.2 Środki bezpieczeństwa i 
przeciwdziałające 
podrabianiu 

Dostawcy powinni stosować w stosunku do 
swoich łańcuchów dostaw dobre praktyki w 

zakresie bezpieczeństwa. Dostawcy 
powinni zapewniać integralność każdej 

dostawy do spółki Fresenius Medical Care 
od momentu jej nadania do dotarcia do 
miejsca docelowego. Dostawcy powinni 
wdrażać, w zakresie swojej 

odpowiedzialności, niezbędne i 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
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produkty Spółki, elementy użytkowe lub 
surowce, a także odnośne technologie, nie 

trafią w ręce fałszerzy, przemytników, 

złodziei lub innych nieupoważnionych 
podmiotów zewnętrznych oraz nie opuszczą 

właściwego łańcucha dostaw. 
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6.  Systemy zarządzania i kontroli 
Dostawcy powinni postępować zgodnie z zasadami etycznymi, przechowywać 
niezbędną dokumentację potwierdzającą ten fakt, wyznaczać cele w zakresie 
wprowadzania ulepszeń oraz wykonywać oceny ryzyka we wszystkich obszarach 
działalności, w których obowiązują zasady etycznego postępowania. 

6.1 Zaangażowanie i 
odpowiedzialność 

Dostawcy powinni przestrzegać zasad 
określonych w niniejszym KPD poprzez 

wykorzystanie odpowiednich zasobów oraz 
uwzględnianie wszystkich odnośnych 

aspektów w swoich politykach i 
procedurach. 

6.2 Systemy, dokumentacja i 
ocena 

Dostawcy powinni opracowywać, wdrażać, 

wykorzystywać i utrzymywać systemy 

zarządzania oraz środki kontroli w zakresie 
treści niniejszego KPD. Dostawcy powinni 
także przechowywać dokumentację 

niezbędną do potwierdzenia zgodności z 
zasadami przedstawionymi w niniejszym 

KPD. Dokumentacja ta może być 
przeglądana przez spółkę Fresenius Medical 
Care za obopólną zgodą. 

6.3 Zarządzanie ryzykiem 
Dostawcy powinni w odpowiednim stopniu 

oraz w miarę możliwości, a także z 
uwzględnieniem wszelkich obowiązujących 

wymogów prawnych wdrażać mechanizmy 
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w celu regularnego identyfikowania, oceny 
i zarządzania ryzykiem we wszystkich 

obszarach omawianych w niniejszym KPD. 
Dostawcy powinni identyfikować i 
zarządzać ryzykiem związanym z etyką 
biznesu, prawem pracy i prawami 
człowieka, bezpieczeństwem i higieną 

pracy, a także zgodnością z przepisami 
prawa oraz przepisami w zakresie ochrony 

środowiska. Dostawcy powinni także 
prowadzić ciągłą ocenę 

prawdopodobieństwa wystąpienia  ryzyka 
oraz podejmować kroki w celu zapobiegania 

takiemu ryzyku i jego minimalizowania. 

6.4 Ciągłość działalności 
Dostawców zachęca się do wdrażania 
odpowiednich planów ciągłości działania w 

zakresie czynności wspierających 
działalność spółki Fresenius Medical Care. 

6.5 Ciągłe doskonalenie 
Dostawcy powinni wykazywać swoje 
zaangażowanie w ciągłe doskonalenie 

poprzez wyznaczanie sobie celów działania, 
wykonywanie planów ich wdrażania oraz 

podejmowanie niezbędnych działań 
naprawczych w zakresie braków 

zidentyfikowanych w ramach 
wewnętrznych i zewnętrznych ocen, 

inspekcji i kontroli kierownictwa. 

6.6 Przejrzystość i ujawnianie 
informacji 

Dostawców zachęca się do przekazywania 
podmiotom zewnętrznym informacji na 
temat wpływu na społeczeństwo i 
środowisko zgodnie z zasadami 

przedstawionym w niniejszym KPD. 
Dostawcy powinni zachować przejrzystość 

w zakresie ich działalności biznesowej, 
struktury, sytuacji finansowej, osiąganych 

wyników oraz interesów zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów 
prawa oraz standardami branżowymi. 

6.7 Prawo do audytu 
W wymagających tego przypadkach 

dostawcy powinni udzielić spółce Fresenius 
Medical Care prawa do oceny ich 
zrównoważonego działania po 
wcześniejszym powiadomieniu z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Ocena 
zostanie przeprowadzona bezpośrednio 

przez Spółkę lub przez wykwalifikowany 
podmiot zewnętrzny w formie audytu. W 

każdym przypadku wszelkie tego typu 
żądania będą przekazywane bezpośrednio. 

6.8 Szkolenie i kompetencje 
Dostawcy będą opracowywać, wdrażać oraz 

prowadzić odpowiednie szkolenia, które 
pozwolą ich kadrze kierowniczej oraz 
pracownikom uzyskać odpowiedni poziom 

wiedzy i zrozumienia w zakresie zasad 
zawartych w niniejszym KPD, 

obowiązującego prawa, a także ogólnie 
przyjętych standardów. 

6.9 Stosowanie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w 
łańcuchu dostaw 

Dostawcy powinni stosować zasady opisane 

w niniejszym KPD na dalszych etapach 
łańcucha dostaw oraz zapewniać, że 

podmiot zewnętrzny / podwykonawca 
działający w imieniu dostawcy oraz 

wpływający na współpracę biznesową ze 
spółką Fresenius Medical Care przestrzega 

niniejszego KPD. 
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7. Przestrzeganie Globalnego kodeksu 
postępowania dla dostawców 

Spółka Fresenius Medical Care zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian 
w niniejszym KPD. Informacje o zmianach powinny być przekazywane dostawcom z 
odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej Spółki. W przypadku 

wprowadzenia zmian oczekujemy od dostawców ich zaakceptowania. 

Nasza współpraca biznesowa jest oparta na wzajemnym szacunku i szczerości. Dostawca może 

także wykazać swoje zaangażowanie w stosowanie niniejszego KPD poprzez przestrzeganie 
własnego kodeksu postępowania lub polityki spółki, która wyznacza podobne standardy. 

Możemy jednak zażądać od dostawców zweryfikowania zgodności z KPD spółki Fresenius 
Medical Care oraz podjęcia działań naprawczych w przypadku kwestii wzbudzających 

wątpliwości. W tym celu dostawcy powinni podejmować pełną współpracę ze spółką Fresenius 
Medical Care lub każdym upoważnionym podmiotem zewnętrznym działającym w jej imieniu, 

w szczególności: 

 Na żądanie dostawcy powinni wypełnić formularz dotyczący zgodności z KPD 
(Samoocena). 

 Spółka Fresenius Medical Care może ubiegać się u podmiotów zewnętrznych o 
informacje dotyczące postępowania i zgodności z wymogami przedstawionymi w 
niniejszym KPD (Ocena podmiotów zewnętrznych).  

 Na żądanie Fresenius Medical Care, dostawcy powinni przekazać dokumentację 
potwierdzającą zgodność z niniejszym KPD (Certyfikaty/Oświadczenie). 

 Spółka Fresenius Medical Care jest upoważniona do bezpośredniego lub pośredniego 
przeprowadzania kontroli w placówkach w celu zweryfikowania zgodności z KPD Spółki 

w placówce (Audyt w placówce) zgodnie z opisem w części 6.7. 
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Piśmiennictwo 
Poniższe materiały zostały wykorzystane do opracowania wytycznych zawartych w 
niniejszym dokumencie i dlatego należy uwzględniać je przy wdrażaniu niniejszego 
KPD. 

Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1998 r. dotycząca podstawowych zasad i 
praw w pracy 
www.ilo.org/declaration/ 
 
Zasady United Nations Global Compact ONZ 
www.unglobalcompact.org/ 
 
Powszechna deklaracja praw człowieka ONZ 
www.un.org/en/documents/udhr/ 
 
Wytyczne UE w zakresie zielonych zamówień publicznych  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf 

Kontakt 
W przypadku jakichkolwiek ogólnych pytań należy kontaktować się z nami na poniższy adres 

e-mail: 

Kontakt  

procurement@fmc-ag.com lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową z działu 
zamówień publicznych 
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