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Kodeks Współzależnego 
łańcucha dostaw
Niniejszy Kodeks stanowi zbiór wartości, celów 
i  narzędzi powstałych dzięki współpracy między 
firmą Chiesi a spółkami należącymi do jej 
Ekosystemu, będący fundamentalnym elementem 
ewolucji w kierunku całkowicie zrównoważonego 
rozwoju. Poprzez nasz Kodeks potwierdzamy, 
że  istnieje pilna potrzeba działań w tym zakresie, 
przy czym mamy świadomość, iż każdy z nas 
jest potrzebny pozostałym, a wszyscy razem 
jesteśmy odpowiedzialni za przyszłe pokolenia. 
Nieustannie monitorujemy rezultaty naszych działań 
i wdrażane praktyki. 

W 2018  roku firma Chiesi Farmaceutici stała się 
przedsiębiorstwem typu Benefit Corporation 
(wł. Società Benefit) zgodnie z prawem włoskim. 
W związku z tym odpowiednio zmieniła swoje 
przepisy wewnętrzne i zawsze bierze pod uwagę 
perspektywę interesariuszy oraz wpływ swoich 
decyzji na pracowników, dostawców, klientów, 
lokalne społeczności i środowisko.

W tym samym 2018 roku do grona przedsiębiorstw 
Benefit Corporation dołączyła spółka Chiesi USA, 
a w 2021 Chiesi France stała się pierwszą francuską 
„Société à mission” (SAM) w sektorze zdrowia. 
W ramach procesu iteracyjnego firma Chiesi France 
zdefiniowała i opublikowała swój cel (fr. raison 
d’être) oraz sposób, w jaki zamierza działać na rzecz 
wszystkich swoich interesariuszy.

Jesteśmy zwolennikami współzależności i  zdajemy 
sobie sprawę, że każdy podmiot może się 
znajdować na innym etapie ewolucji, lecz tylko dzięki 
współpracy możliwe jest wprowadzanie stopniowych 
zmian, które doprowadzą nas do urzeczywistnienia 
tego modelu. Chiesi działa na  rzecz realizacji 
tego wspólnego zobowiązania, aby  przyczynić 
się do  zmian na  lepsze w całym łańcuchu dostaw 
w ramach procesu wzajemnego uczenia się 
i jednoczesnej ewolucji. 

Chiesi stara się współpracować ze wszystkimi 
podmiotami wchodzącymi w skład jej Ekosystemu 
oraz innymi partnerami biznesowymi, którzy 
podobnie jak my stawiają na zasady „Benefit 
Corporation” i wysokie standardy etyczne, prowadząc 
działalność w sposób odpowiedzialny i etyczny. 
Chiesi dba również o przestrzeganie obowiązujących 
przepisów i regulacji oraz zasad i polityk firmowych 
regulujących jej działalność. W celu wspierania 
zasad, standardów i zachowań, na jakich nam zależy, 
Chiesi opracowała niniejszy Kodeks Współzależności 
i oczekuje, że cały Ekosystem będzie stosował się 
do jego postanowień.
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Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ włączone w Kodeks

My, firma Chiesi, jesteśmy głęboko przekonani o wartości Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(ang. Sustainable Development Goals – SDG) zdefiniowanych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować.

Nasze zobowiązanie do realizacji celów SDG wynika z głębokiego poczucia odpowiedzialności 
za wpływ naszych działań na środowisko oraz świadomości, że biznes odgrywa 
ważną rolę  w  transformacji, której zadaniem jest stworzenie trwale zrównoważonego 
systemu gospodarczego.

Choć uważamy, że każdy z 17 celów SDG jest równie ważny, ustaliliśmy początkowo, 
że  w  ramach  Ekosystemu Chiesi możemy wnieść większy wkład w 9 spośród nich. 
Cele  te włączyliśmy do Kodeksu Współzależności w jego pierwszej wersji i na ich podstawie 
wspólnie z naszymi dostawcami opracowaliśmy ten dokument w 2019 roku.

Pod koniec 2021 roku, dodaliśmy jeszcze 2 cele SDG i teraz Kodeks obejmuje ich 11.

Uwzględniliśmy cele, które – nawet jeśli nie są bezpośrednio powiązane ze strategią 
przedsiębiorstwa – mają największe znaczenie w kontekście naszych relacji z dostawcami.

Oznacza to, że nasz Kodeks Współzależności jest oparty na celach SDG, w które firma Chiesi 
i jej dostawcy mogą wnieść największy wkład dzięki stosowaniu wspólnych zasad i praktyk.

W ten sposób nasze działania są wzmacniane przez łańcuch dostaw, co pozwala nam i naszym 
dostawcom maksymalnie zaangażować się w realizację Agendy na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju 2030.

Oto cele SDG wybrane przez Chiesi na potrzeby niniejszego Kodeksu Współzależności:

GLOBALNE CELE
Zrównoważonego Rozwoju

KONIEC Z UBÓSTWEM ZERO GŁODU DOBRE ZDROWIE I 
JAKOŚĆ ŻYCIA

DOBRA JAKOŚĆ 
EDUKACJI

RÓWNOŚĆ PŁCI CZYSTA WODA I 
WARUNKI SANITARNE

CZYSTA I DOSTĘPNA 
ENERGIA

WZROST 
GOSPODARCZY 
I GODNA PRACA

INNOWACYJNOŚĆ, 
PRZEMYSŁ, 
INFRASTRUKTURA

MNIEJ NIERÓWNOŚCI ZRÓWNOWAŻONE 
MIASTA I LOKALNE 
SPOŁECZNOŚCI

ODPOWIEDZIALNA 
KONSUMPCJA 
I PRODUKCJA

DZIAŁANIA 
W DZIEDZINIE 
KLIMATU

ŻYCIE POD WODĄ ŻYCIE NA LĄDZIE POKÓJ, 
SPRAWIEDLIWOŚĆ 
I SILNE INSTYTUCJE

PARTNERSTWA 
NA RZECZ CELÓW

GLOBALNE CELE
Zrównoważonego Rozwoju

Wer. 01 - styczeń 2022 r.
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1. Założenia

Niniejszy dokument został opracowany w 2019 roku i uaktualniony w 2021 z uwzględnieniem zestawu 
zasad dotyczących fazy projektowania. Najważniejsze z nich zostały opisane poniżej.

1.1 Wspólne wartości przewodnie

Jako przedsiębiorstwo typu Benefit Corporation (B  Corp), Chiesi zamierza generować wartość 
zarówno  dla  siebie, jak i dla społeczeństwa oraz środowiska. Zintegrowaliśmy z naszymi przepisami 
wewnętrznymi konkretne cele dotyczące wspólnych korzyści, a tym samym wbudowaliśmy w nasz 
sposób prowadzenia działalności zasadę tworzenia wspólnej wartości.

Mając to na uwadze, firma Chiesi wraz ze swoimi spółkami zależnymi z całego świata zaangażowała się 
w proces współpracy mający na celu wyłonienie pięciu wartości, które powinny służyć jako wskazówki 
umożliwiające zrozumienie i stosowanie zasad określonych w niniejszym dokumencie.
Te wartości przewodnie to:
• ZAUFANIE: wspieramy długotrwałe relacje oparte na zaufaniu
• JAKOŚĆ: staramy się osiągać i zapewniać jakość bez kompromisów
• UCZCIWOŚĆ: zawsze postępujemy uczciwie w relacjach ze wszystkimi interesariuszami
• ROZLICZALNOŚĆ: jesteśmy zaangażowani i bierzemy odpowiedzialność za podejmowane działania
• PRZEJRZYSTOŚĆ: dbamy o przejrzystość informacji

1.2 Nieszablonowy sposób działania: współtworzenie dokumentu wraz z naszymi partnerami biznesowymi

Niniejszy dokument powstał w ramach systematycznego procesu współpracy z naszymi spółkami 
zależnymi  i strategicznymi dostawcami. Kodeks nie jest przez nas traktowany jako narzędzie 
administracyjne, lecz jako nowy sposób pracy, współdziałania i wspólnego rozwoju, a także zbierania 
i łączenia ze sobą różnych punktów widzenia oraz wkładu wnoszonego przez wszystkie uczestniczące 
podmioty, z poszanowaniem ich wyjątkowego charakteru. Zasady zrównoważonego rozwoju, które leżą 
u  podstaw misji naszej firmy, zostały szczegółowo opisane w niniejszym dokumencie, dzięki czemu 
możemy je udostępnić i rozpowszechnić w całym łańcuchu dostaw.

1.3 Ambitne zobowiązanie: Firma Chiesi wdraża Kodeks Postępowania jako pierwsza

Chiesi z zaangażowaniem wdraża zasady określone w niniejszym dokumencie i ich przestrzega. Świadczą 
one o naszej chęci ciągłego doskonalenia firmy w dążeniu do zwiększenia integracji, współzależności 
i równowagi w gospodarce i społeczeństwie. Oczekujemy, że wszystkie podmioty należące do naszego 
Ekosystemu podzielą nasze zaangażowanie, stosując te zasady w swojej działalności.

Zakres stosowania:
Przyjmujemy do wiadomości, że każdy z nas działa w innych warunkach otoczenia, patrząc z perspektywy 
geograficznej, prawnej i kulturowej. Oznacza to, że pewne zagadnienia mogą być dla niektórych mniej 
istotne lub trudniejsze do zrealizowania. Pozostawiamy zatem w gestii poszczególnych podmiotów 
należących do Ekosystemu stosowanie zasad określonych w niniejszym dokumencie, które odnoszą się 
do prowadzonej przez nich działalności.

My – firma Chiesi – stawiamy na współpracę, otwartą komunikację i wzajemne uczenie się, które pomogą 
nam pokonać trudności i systematycznie wzmacniać przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju 
w naszym Ekosystemie. To właśnie definiujemy jako wspólną ewolucję.

Wer. 01 - styczeń 2022 r.
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2.  Czerpanie inspiracji z globalnych ruchów i zasad na rzecz 
zrównoważonej przyszłości

Nasze działania mają charakter globalny, więc postanowiliśmy czerpać inspirację z globalnych ruchów, 
zasad i struktur. Uważamy, że tylko ruchy na skalę globalną mogą przynosić realne korzyści i wspólną 
wartość społeczeństwu i całej planecie. Aby móc wywrzeć istotny i pozytywny wpływ na naszą branżę, 
planetę i lokalne społeczności, musimy połączyć siły, działać w sposób integracyjny i postępować tak, 
jakbyśmy byli jednym organizmem.

Dlatego też jako naszą inspirację wybraliśmy ruch B Corp, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz 
MOP (Międzynarodową Organizację Pracy), a także branżową inicjatywę PSCI (Pharmaceutical Supply 
Chain Initiative).

2.1 Uznane standardy naukowe

Wszystkie decyzje i działania biznesowe powinny się opierać na solidnych ramach. Dla nas oznacza 
to, że u ich podstaw muszą leżeć uznane dowody naukowe oraz że ramy te muszą być wymierne i 
nadawać się do konkretnego zastosowania, gdyż w przeciwnym razie utracą znaczenie dla naszych 
działań i Ekosystemu.

Co więcej, sporządzając ten dokument, dokonaliśmy adaptacji różnych inspirujących ruchów i modeli 
na potrzeby branży farmaceutycznej, podkreślając typową dla niej wartość dodaną i specyfikę 
wdrożeń.

B Corporations (B Corps) to przedsiębiorstwa, które spełniają najwyższe standardy w zakresie działalności społecznej i 
środowiskowej, przejrzystości publicznej i odpowiedzialności prawnej, równoważąc ze sobą zyski i  realizowaną 
misję. B Corps sprzyjają ogólnoświatowym zmianom kulturowym, by na nowo zdefiniować, na czym polega sukces 
w biznesie oraz budować bardziej integracyjną i zrównoważoną gospodarkę.
Rządy i organizacje non-profit nie zdołają same rozwiązać najbardziej palących problemów społecznych. 
Społeczność B Corp działa na rzecz ograniczania nierówności, zmniejszania poziomu ubóstwa, zdrowszego 
środowiska, silniejszych społeczności i tworzenia większej liczby wysokiej jakości miejsc pracy, godnie realizując 
swoją misję. Zaprzęgając do działania siłę tkwiącą w biznesie, przedsiębiorstwa B Corp wykorzystują swoje zyski 
i wzrost, aby zwiększać swój pozytywny wpływ na pracowników, społeczności i środowisko.

Chiesi jest największą grupą farmaceutyczną, która otrzymała certyfikat B Corp w 2019 roku. W niniejszym dokumencie 
położyliśmy duży nacisk na zasady B Corp.

Pharmaceutical Supply Chain Initiative (Inicjatywa na rzecz farmaceutycznego łańcucha dostaw, 
PSCI) to grupa firm z branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia, którą łączy wspólna wizja poprawy 
warunków społecznych, środowiskowych i gospodarczych w społecznościach, w których się 

zaopatruje. Celem tej inicjatywy jest łączenie sił przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego w celu definiowania, wdrażania 
i popularyzowania odpowiedzialnych praktyk w łańcuchu dostaw. Działając wspólnie, członkowie PSCI mogą dzielić się swoją 
wiedzą i doświadczeniem w całej branży oraz osiągać coraz lepsze rezultaty w zakresie działalności społecznej, zdrowia, 
bezpieczeństwa i równowagi ekologicznej w swoich łańcuchach dostaw. Firma Chiesi przystąpiła do PSCI w 2019 r., dlatego 
szczegółowe zasady PSCI są konsekwentnie uwzględniane w całym dokumencie.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) to agenda ONZ wyspecjalizowana w sprawach pracy. Zajmuje się 
ustalaniem międzynarodowych standardów pracy, wspieraniem praw pracowniczych i możliwości godziwego 
zatrudnienia, wzmacnianiem ochrony socjalnej i intensyfikacją dialogu w sprawach związanych z pracą. MOP cechuje 
się niepowtarzalną strukturą, w której skład wchodzą władze państwowe oraz przedstawiciele pracodawców 
i pracowników. Nasza firma stoi na stanowisku, że dokonania MOP muszą leżeć u podstaw wszystkich korzystnych 
relacji międzyludzkich w biznesie, wyznaczając minimalne warunki, na jakich powinny się opierać stosunki między 

pracodawcą a pracownikiem.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 
r., stanowi wspólny plan działań na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety dziś i w przyszłości. W centrum 
jej uwagi znajduje się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), które stanowią pilny apel o podjęcie działań 
skierowany do wszystkich krajów – rozwiniętych i rozwijających się – w ramach globalnego partnerstwa. W celach 
tych uwzględniono fakt, że eliminacja ubóstwa i innych form deprywacji powinna iść w parze ze strategiami 

przynoszącymi poprawę w obszarach zdrowia i edukacji, zmniejszającymi nierówności i sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu, 
przy jednoczesnych działaniach na rzecz zahamowania zmian klimatycznych oraz ochrony lasów i oceanów.

Wprowadzenie |

Kodeks Współzależności
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3. Struktura dokumentu
Mając bezpośredni wpływ na realizację niektórych 
celów SDG, firma Chiesi stara się planować 
i ukierunkowywać swoje działania w taki sposób, by 
sprzyjać realizacji tych celów SDG, które jej dotyczą.

W związku z powyższym sporządziliśmy ten 
dokument z zamiarem stworzenia i wypromowania 
pierwszego w branży farmaceutycznej ekosystemu 
działającego na rzecz realizacji celów SDG.

Sami nie damy rady zmienić świata na lepsze, ale 
uda nam się to, jeżeli będziemy działali razem. Cele 
SDG stanowią najlepszy ramowy model działania 
dla biznesu, władz państwowych i  instytucji 
publicznych. Współdziałanie tych podmiotów jest 
niezbędne do wywarcia istotnego pozytywnego 
wpływu na naszą planetę, społeczeństwo i 
gospodarkę.

Z powyższych przyczyn nasze wymagania zostały 
sklasyfikowane według odpowiadających im 
celów SDG i muszą zostać spełnione przynajmniej 
w stopniu zgodnym z przepisami krajowymi 
i lokalnymi. 

Jeżeli przedstawione tu zasady różnią się 
od  obowiązujących przepisów krajowych, należy 
uwzględnić i zastosować najwyższy standard.

My jednak dążymy do tego, aby robić coś więcej 
niż tylko przestrzeganie norm i przepisów. W miarę 
możliwości staramy się udoskonalać te podstawowe 
standardy regulacyjne.

Jesteśmy gotowi zakwestionować nasz 
dotychczasowy sposób działania w celu tworzenia 
wspólnej wartości.

Dlatego też zasady niniejszego Kodeksu 
Postępowania zostały podzielone na dwie części:

• Wymogi obowiązkowe stanowiące minimum, 
które wszyscy musimy wdrożyć w ramach naszej 
działalności.

• Działania doskonalące stanowiące wytyczne 
dla tych, którzy chcą się wyróżniać i wpłynąć 
na doskonalenie zasad przedstawionych 
w niniejszym dokumencie.

Wer. 01 - styczeń 2022 r.



 C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
0

21
 C

hi
es

i F
ar

m
ac

eu
tic

i S
.p

.A
. -

 A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

PH
 F

ed
er

ic
a 

Sa
nd

ri

11



Wspieramy cel 3

Dobre zdrowie i jakość życia
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Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrostanu dla wszystkich, niezależnie od wieku.

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.3, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu
• Zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych poprzez 

zapobieganie takim chorobom i ich leczenie oraz promowanie zdrowia i dobrostanu 
psychicznego.

• Zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym ochrony przed ryzykiem 
finansowym, dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług opieki zdrowotnej oraz 
dostępu do bezpiecznych, skutecznych i niedrogich podstawowych leków i szczepionek 
dobrej jakości dla wszystkich.

• Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz wzmocnienie działań związanych z rekrutacją, 
kształceniem, rozwojem zawodowym i utrzymaniem pracowników sektora służby zdrowia w krajach 
rozwijających się, w szczególności tych najsłabiej rozwiniętych oraz małych krajach 
wyspiarskich.

• Zwiększenie możliwości wszystkich krajów, w szczególności rozwijających się, w zakresie 
wczesnego ostrzegania, ograniczania zagrożeń oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem 
zdrowotnym.

Wspieramy cel 3 | Dobre zdrowie i jakość życia

Kodeks Współzależności

4.1 Bezpieczeństwo produktów
Wymogi obowiązkowe
• Dbamy w pierwszej kolejności o bezpieczny 

rozwój, produkcję, transport, użytkowanie 
i  utylizację naszych produktów, szczególnie 
tam, gdzie mamy świadomość możliwości 
wystąpienia negatywnych skutków.

• Dbamy o to, aby wszystkie pomieszczenia 
produkcyjne i magazynowe oraz zbiorniki 
posiadały niezbędne zabezpieczenia 
konstrukcyjne, takie jak systemy wykrywania 
pożarów i systemy przeciwpożarowe, 
zabezpieczenia przed wyciekami, eliminacja 
źródeł zapłonu, stosowanie osłon z gazu 
obojętnego itp.

• Robimy więcej niż wymagają od nas ramy 
regulacyjne i przepisy lokalne, oraz promujemy 
najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa 
produktów, w szczególności w zakresie 
szkolenia wykwalifikowanych pracowników, 
obowiązujących procedur administracyjnych, 
poszukiwania najlepszych praktyk, urządzeń 
i czujników, przeprowadzania przeglądów 
najważniejszych funkcji i zasobów czy potrzeb 
klientów.

4.2 Krajowe przepisy dotyczące jakości
Wymogi obowiązkowe
• Posiadamy odpowiednie systemy zapewniające 

ścisłe przestrzeganie wszystkich obowiązujących 
nas przepisów prawa, regulacji krajowych 
i najlepszych praktyk branżowych dotyczących 
wszelkich aspektów jakości.

4.3 Szkolenia/budowanie potencjału
Wymogi obowiązkowe
• Mamy program szkoleniowy, który zapewnia 

odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności 
i zdolności u wszystkich pracowników, co 
pozwoli im wypełniać postanowienia wszystkich 
obszarów niniejszego Kodeksu oraz sprostać 
oczekiwaniom w zakresie odpowiedzialnego 
zachowania wobec społeczeństwa i środowiska.

• W naszych programach szkoleniowych 
uwzględniamy wszystkie właściwe i istotne 
rezultaty oceny ryzyka, a dodatkowo powinniśmy 
uwzględnić ewentualne konsekwencje 
niestosowania się do wymaganych procedur 
operacyjnych i niespełnienia konkretnych 
oczekiwań.

Działania doskonalące
• Wskazujemy eksperta, który będzie 

odpowiedzialny za programy szkoleniowe, 
materiały i monitorowanie wyników.

• Przeprowadzamy okresowe przeglądy 
programów szkoleniowych w celu określenia 
ich względnej celowości i skuteczności poprzez 
ocenę wiedzy pracowników.

• Przygotowujemy globalne szkolenia 
dostosowane do potrzeb konkretnych krajów/
kultur oraz do specyfiki każdej usługi/produktu. 
Wszystkie materiały powinny być dostępne 
w różnych językach.



Wspieramy cel 5

Równość płci
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Zapewnienie równości płci oraz upodmiotowienie wszystkich kobiet i dziewcząt

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.5, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu:
• Wyeliminowanie wszystkich form dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie.
• Zapewnienie kobietom pełnego i efektywnego uczestnictwa w organach zarządczych oraz 

równych szans w ubieganiu się o stanowiska kierownicze na wszystkich szczeblach decyzyjnych 
w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym.

• Przeprowadzanie reform w celu zapewnienia kobietom równych praw do zasobów 
ekonomicznych,  a także możliwości posiadania i kontrolowania ziemi oraz korzystania 
z innych form własności, dostępu do usług finansowych, możliwości dziedziczenia i dostępu 
do zasobów naturalnych zgodnie z prawem krajowym.

• Poszerzenie zakresu wykorzystania technologii wspomagających, w szczególności 
informatycznych i komunikacyjnych, w celu promowania upodmiotowienia kobiet.

• Wdrożenie i umocnienie solidnych polityk i egzekwowalnych przepisów prawa w celu promowania 
równości płci oraz upodmiotowienia wszystkich kobiet i dziewcząt na każdym poziomie.

Wspieramy cel 5 | Równość płci

Kodeks Współzależności

5.1 Luka płacowa między płciami
Wymogi obowiązkowe
• Gwarantujemy równość wynagrodzeń 

niezależnie od płci dla porównywalnych ról 
i zadań na wszystkich poziomach hierarchii 
korporacyjnej, zgodnie z obowiązującymi 
standardami i regulacjami.

Działania doskonalące
• Okresowo analizujemy wewnętrzne listy płac 

pod kątem respektowania zasady równości 
płci, a w przypadku niezgodności z tą zasadą 
niezwłocznie podejmujemy odpowiednie 
działania naprawcze.

• Pomiary i monitorowanie są oparte na 
wskaźnikach, które będziemy okresowo 
przeglądać i aktualizować.

5.2  Reprezentacja płci na wszystkich 
poziomach

Wymogi obowiązkowe
• Badamy sytuację wewnętrzną dotyczącą luki 

płacowej między płciami, przeprowadzamy 
okresowe pomiary i monitorujemy współczynnik 
płac według płci.

• Zwracamy szczególną uwagę nie tylko na ogólną 
liczbę kobiet w porównaniu z mężczyznami, lecz 
również proporcje płci na różnych szczeblach 
hierarchii korporacyjnej.

• W przypadku wykrycia obiektywnych 
dysproporcji w reprezentacji kobiet i mężczyzn 
musimy opracować i wdrożyć plany naprawcze, 
które umożliwią stopniowe zamknięcie luki, 
a  także realizować pośrednie kroki dotyczące 

długoterminowego planowania i ciągłego 
monitorowania osiągniętych rezultatów.

5.3  Równość płci w kontekście rozwoju 
zawodowego

Wymogi obowiązkowe
• Zapewniamy takie same możliwości rozwoju 

zawodowego i kariery wszystkim pracownikom, 
niezależnie od ich identyfikacji płciowej.



Wspieramy cel 8

Wzrost gospodarczy i godna praca
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Promowanie trwałego, inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu, pełnego i produktywnego zatrudnienia 
oraz godnej pracy dla wszystkich

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.8, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu:
• Osiągnięcie pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz zapewnienie godnej pracy dla wszystkich 

kobiet i mężczyzn, w tym młodych osób z niepełnosprawnościami, a także równej płacy 
za pracę o takiej samej wartości.

• Podejmowanie szybkich i efektywnych kroków w celu eliminacji pracy przymusowej 
i współczesnego niewolnictwa oraz zakazania i wyeliminowania wszelkich form pracy dzieci.

• Ochrona praw pracowniczych oraz promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich 
pracowników.

• Osiągnięcie wysokiego poziomu produktywności ekonomicznej poprzez dywersyfikację, 
modernizację technologiczną i innowacje.

Wspieramy cel 8 | Wzrost gospodarczy i godna praca

Kodeks Współzależności

6.1  Godne warunki pracy oraz odpowiedni wymiar 
czasu pracy, czasu wolnego i urlopu

Wymogi obowiązkowe
• Przestrzegamy najwyższych standardów w zakresie 

praw człowieka oraz traktujemy pracowników 
i wszystkie osoby zaangażowane w naszą 
działalność w sposób godny i pełen szacunku.

• Dbamy o to, by mieć odpowiednią liczbę 
pracowników mających kwalifikacje 
do wykonywania codziennych zadań.

• Praca w godzinach nadliczbowych musi być zawsze 
wcześniej uzgodniona. Powinna być wykonywana 
okazjonalnie i w sposób nienaruszający ludzkiej 
godności. Należy o niej informować w odpowiednim 
czasie. Monitorujemy przypadki niezgodnych 
z prawem i nadmiernych nadgodzin.

• Zapewniamy pracownikom odpowiednie przerwy 
w ciągu dnia pracy, co najmniej jeden dzień 
odpoczynku w tygodniu, a także odpowiedni 
płatny urlop wypoczynkowy w  ciągu roku. 
Dni  ustawowo wolne od pracy nie zaliczają się 
do  urlopów. Pracownicy mogą nie stawić się 
do  pracy ze względów zdrowotnych, w dni 
ustawowo wolne od pracy, jak również w przypadku 
choroby zawodowej lub wypadku, pod warunkiem 
przedstawienia odpowiedniego dowodu. Urlop 
jest płatny. Pracownicy mogą również wziąć urlop 
z ważnych powodów rodzinnych, pod warunkiem 
przedstawienia odpowiedniego dowodu, oraz 
otrzymywać za  ten czas wynagrodzenie zgodnie 
z krajowymi przepisami i umową z pracodawcą.

• Zapewniamy swobodny dostęp do darmowej wody 
pitnej i czystych toalet we wszystkich zakładach 
pracy i obiektach należących do firmy.

• Wszystkim pracownikom przysługuje odpowiedni 
okres dorocznego urlopu w  celu zapewnienia 
odpoczynku umysłowego i fizycznego.

Działania doskonalące
• Stosujemy system monitorowania umożliwiający 

wykrywanie nadmiernych nadgodzin, zapobieganie 
wypadkom i urazom spowodowanym m.in. 
zmęczeniem, a także wykrywanie ewentualnych 
niezgodnych z  prawem i nietypowych 
systemów pracy.

6.2  Płace i świadczenia oraz płaca zapewniająca 
utrzymanie na minimalnym poziomie

Wymogi obowiązkowe
• Płacimy naszym pracownikom godziwe 

wynagrodzenie, co najmniej w minimalnej 
wysokości przewidzianej przez lokalne prawo. 
Ponadto płacimy za godziny nadliczbowe według 
stawki wyższej niż standardowa stawka godzinowa, 
a w stosownych przypadkach wypłacamy premie 
i świadczenia dodatkowe.

• Zapewniamy naszym pracownikom wynagrodzenie 
wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania, 
w tym mieszkania, opieki zdrowotnej, wyżywienia 
i  nauki dla pracownika i dzieci pozostających 
na jego utrzymaniu.

• W jasny sposób informujemy naszych pracowników 
o poszczególnych składnikach wynagrodzenia, 
tj.  wynagrodzeniu zasadniczym, wynagrodzeniu 
za  pracę w godzinach nadliczbowych oraz 
premiach lub innych świadczeniach dodatkowych.

• Wynagrodzenia i inne rodzaje świadczeń nie 
mogą być wstrzymywane lub wykorzystywane do 
zastraszania pracowników, a wszelkich potrąceń 
nieprzewidzianych w krajowych przepisach można 
dokonywać tylko za wyraźną zgodą pracownika. 
Dbamy o to, aby nasi pracownicy otrzymywali 
wynagrodzenie regularnie, w sposób, który jest 
dla nich jasny, szybki, bezpośredni i wygodny. 
Wynagrodzenie nie może być wypłacane w formie 
bonów, weksli ani innych podobnych instrumentów.



Działania doskonalące
• Wprowadzamy praktyki mające na celu płacenie 

wynagrodzeń znacząco wyższych niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę przewidziane 
w przepisach krajowych.

• Przeprowadzamy okresowe przeglądy 
wynagrodzeń oraz związanych z nimi polityk 
i procedur pod kątem wymogów prawnych 
i najlepszych praktyk w branży.

• Wprowadzamy program wynagrodzeń 
i świadczeń oparty na zasadach merytokracji.

6.3 Praca dzieci i młodych pracowników
Wymogi obowiązkowe
• Firma ani żaden dostawca pracujący dla 

nas lub w naszym imieniu nie ma prawa 
wykorzystywać pracy dzieci w żadnej formie. 
Ściśle przestrzegamy wszelkich obowiązujących 
przepisów dotyczących zakazu pracy dzieci 
i ochrony pracy osób młodych. Młodzi 
pracownicy powyżej minimalnego wieku 
zatrudnienia lub wieku zakończenia obowiązku 
szkolnego w danym kraju (w zależności od 
tego, który wymóg jest bardziej rygorystyczny) 
nie mogą wykonywać pracy, która mogłaby 
utrudnić im naukę lub szkodzić zdrowiu, np. 
pracy przy niebezpiecznych chemikaliach, 
ciężkiej pracy fizycznej wykonywanej przez 
dłuższy czas, na regularnych nocnych zmianach, 
ani w innych warunkach nieodpowiadających 
bezpiecznemu środowisku pracy, określonych 
przez Międzynarodową Organizację Pracy.

• Weryfikujemy wiek naszych pracowników, 
a na żądanie jasno informujemy o naszej polityce 
i przepisach w zakresie pracy dzieci.

• Sprawdzamy urzędowe dokumenty tożsamości, 
na przykład dowody osobiste, akty urodzenia 
lub paszporty, w celu zweryfikowania wieku 
wszystkich pracowników.

Działania doskonalące
• Nie przydzielamy nadgodzin ani pracy na nocnej 

zmianie młodym pracownikom (tj. pracownikom 
poniżej 18 roku życia, ale powyżej minimalnego 
wieku zatrudnienia w danym kraju lub wieku 
zakończenia obowiązku szkolnego w danym 
kraju. Szczegółowe informacje zawiera 
Konwencja MOP nr 138).

• Współpracujemy z uznanymi organizacjami 
międzynarodowymi, które zajmują się ochroną 
praw młodych pracowników, pracą dzieci lub 
wszelkimi innymi formami nadużyć.

Wer. 01 - styczeń 2022 r.
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6.4  Niedopuszczanie do nieludzkiego 
traktowania

Wymogi obowiązkowe
• Dbamy o to, by w miejscu pracy nie dochodziło 

do okrutnego i nieludzkiego traktowania, 
w tym wykorzystywania seksualnego lub 
przemocy fizycznej, kar cielesnych, przymusu 
psychicznego lub fizycznego ani słownego 
znieważania pracowników, oraz aby nie istniało 
zagrożenie takim traktowaniem. 

• Poprzez polityki i mechanizmy ich wdrażania 
gwarantujemy stałą ochronę oraz poszanowanie 
praw i godności każdej osoby. W tym celu 
przedkładamy zachęty behawioralne nad 
czynności dyscyplinarne.

• Wdrażamy zrozumiały i łatwo dostępny 
mechanizm zgłoszeń, aby umożliwić naszym 
pracownikom zgłaszanie skarg i potencjalnych 
naruszeń polityki bez obawy przed represjami, 
zastraszaniem lub innymi formami przymusu. 
Skargi są rozpatrywane w sposób poważny, 
konstruktywny i profesjonalny, a następnie 
poddawane bezstronnemu i dokładnemu 
badaniu. W razie konieczności podjęcia 
czynności dyscyplinarnych upewniamy się, że 
kara dyscyplinarna odpowiada popełnionemu 
naruszeniu i jest sprawiedliwa.

6.5  Ochrona pracowników. Bezpieczeństwo 
i higiena pracy, plany awaryjne

Wymogi obowiązkowe
• Zapewniamy zdrowe i bezpieczne fizyczne, 

psychologiczne i społeczne środowisko pracy
• Unikamy nadmiernego lub niebezpiecznego 

narażenia na czynniki chemiczne, biologiczne 
i fizyczne, w tym zadań wymagających wysiłku 
fizycznego – dotyczy to wszystkich pracowników 
oraz wszystkich zakładów pracy, obiektów 
i pomieszczeń firmy.

Wspieramy cel 8 | Wzrost gospodarczy i godna praca

Kodeks Współzależności
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• Określamy sytuacje nadzwyczajne oraz 
wprowadzamy odpowiednie i skuteczne plany 
awaryjne lub procedury reagowania.

• Kontrolujemy wszelkiego rodzaju zagrożenia. 
W przypadku, gdy narażenia na niebezpieczne 
sytuacje lub substancje nie można ograniczyć 
poprzez podejmowanie alternatywnych środków, 
zapewniamy naszym pracownikom odpowiednie 
szkolenie, a także właściwe i dobrze utrzymane 
środki ochrony.

• Dbamy o dostępność zrozumiałych, 
poprawnych i efektywnych informacji (m.in. 
dokumentacji, oznakowania) dotyczących 
ochrony pracowników, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, planów awaryjnych i materiałów 
niebezpiecznych, w tym również dla personelu 
zewnętrznego pracującego w zakładach pracy 
firmy. W szczególności poświęcamy pełną 
uwagę ocenie ryzyka zawodowego i ekspozycji 
kobiet w wieku rozrodczym, i nie przydzielamy 
im zadań, które byłyby niebezpieczne dla nich 
oraz ich przyszłego potomstwa.

• W przypadku, gdy nie dysponujemy 
wystarczającymi informacjami odnoszącymi się 
do konkretnej sytuacji, przyjmujemy podejście 
zapewniające jak najwyższy stopień ochrony.

• Opracowujemy programy szkoleniowe 
w  zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, sytuacji 
nadzwyczajnych lub innych szczególnych 
zagadnień, które są istotne dla działalności firmy, 
oraz obejmujemy nimi wszystkich pracowników.

• Jeśli nawet nie wymagają tego przepisy prawa, za 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy odpowiada kierownictwo wyższego 
szczebla, które dba o wdrożenie mechanizmów 
mających na celu zapewnienie bezpiecznych 
warunków pracy i ochronę zdrowia pracowników.

Działania doskonalące
• W miarę możliwości automatyzujemy 

wszystkie czynności, które mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia pracowników i godnych 
warunków pracy.

6.6  Niedopuszczanie do współczesnego 
niewolnictwa

Wymogi obowiązkowe
• Zwalczamy wszelkie formy pracy przymusowej, 

niewolniczej, obowiązkowej oraz pracy więźniów, 
a także wszelkie formy handlu ludźmi i praktyki 
pracownicze wykorzystujące sytuację osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody lub łamiące 
prawa człowieka, oraz zakazujemy takich 
praktyk.

• Nie zabieramy ani nie niszczymy niczyich 
dowodów tożsamości, paszportów, pozwoleń 
na pracę ani oryginałów dokumentów 
imigracyjnych.

• Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad 
określonych w najbardziej rzetelnych, uznanych 
w skali międzynarodowej regulacjach prawnych 
dotyczących walki z niewolnictwem, takich jak 
brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie 
lub inne podobne przepisy.

6.7 Wolność zrzeszania się
Wymogi obowiązkowe
• Umożliwiamy swoim pracownikom swobodne 

zrzeszanie się i wstępowanie do związków 
zawodowych, a ponadto respektujemy ich 
prawo do reprezentacji i wstępowania do rad 
pracowniczych.

• Popieramy i ułatwiamy rozwój alternatywnych 
mechanizmów swobodnego zrzeszania się 
we wszystkich krajach, w których wolność 
zrzeszania się lub rokowań zbiorowych jest 
ograniczona przez prawo.

• Wprowadzamy mechanizmy, które umożliwią 
naszym pracownikom otwartą komunikację 
i  kontaktowanie się z kierownictwem firmy 
w  sprawach związanych z warunkami 
pracy i  płacy bez obawy przed represjami, 
zastraszaniem lub innymi formami przymusu.

• W związku z tym pracownicy, którzy 
korzystają lub korzystali w przeszłości z prawa 
do  zrzeszania się w dowolnej formie, nawet 
u innego pracodawcy, nie mogą być zastraszani, 
karani, dyskryminowani, dyscyplinowani ani 
poddawani innym formom nacisku, nie wolno 
także odmawiać im zatrudnienia.

Działania doskonalące
• Projektujemy i wdrażamy programy szkoleniowe 

lub inne rodzaje mechanizmów interakcji, 
których celem będzie zapewnienie swobodnej 
komunikacji z naszymi pracownikami oraz 
poszerzanie wiedzy na temat praw i obowiązków 
pracowniczych.

6.8  Monitorowanie incydentów
Wymogi obowiązkowe
• Podejmujemy działania w celu unikania 

wszelkiego rodzaju incydentów, które mogłyby 
zagrozić dobrostanowi i bezpieczeństwu 
pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem 
agresji fizycznej i werbalnej z przyczyn 
związanych z identyfikacją płciową.
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Działania doskonalące
• Zgodnie z powyższymi założeniami śledzimy 

wszystkie incydenty i monitorujemy ich 
przebieg oraz dostarczamy łatwo dostępne 
i przejrzyste dane.

6.9  Ciągłość działania i zarządzanie ryzykiem
Wymogi obowiązkowe
• Wdrażamy mechanizmy regularnej oceny ryzyka 

i dbamy o to, aby były one aktualizowane w celu 
odzwierciedlenia zmian ogólnego profilu ryzyka 
firmy oraz istotnych zmian w działalności lub 
koncepcji produktu. 

• Wprowadzamy skuteczny mechanizm 
i zbiór procedur służących do oceny 
i  ograniczania potencjalnie istotnego ryzyka 
dla firmy i zarządzania tym ryzykiem, m.in. 
dla ryzyka biznesowego, reputacyjnego, 
prawnego, finansowego, środowiskowego, 
technologicznego, cyberryzyka, ryzyka kraju 
oraz wszelkich innych istotnych rodzajów ryzyka. 
W związku z tym ponosimy odpowiedzialność 
za tworzenie i wdrażanie odpowiednich planów 
ciągłości działania lub modeli zarządzania 
zmianą. W szczególności, jeśli pojawi się ryzyko, 
musimy być zdolni do wdrożenia planów jego 
ograniczenia w celu zapewnienia ciągłości 
ważnych operacji i newralgicznych funkcji 
biznesowych.

• Jesteśmy przygotowani na zdarzenia 
spowodowane siłą wyższą, które mogą 
narazić na ryzyko funkcjonowanie łańcuchów 
zaopatrzenia, na przykład pandemie lub inne 
zdarzenia na skalę globalną.

Działania doskonalące
• Tworzymy i wdrażamy skuteczne narzędzia 

do przeprowadzania odpowiednich szkoleń 
i informowania o wynikach oceny ryzyka 
w firmie oraz włączamy je do strategii i planów 
biznesowych.

6.10  Bezpieczeństwo procesów
Wymogi obowiązkowe
• Wprowadzamy programy zapobiegające 

katastrofalnym uwolnieniom chemikaliów 
do  środowiska lub łagodzące ich skutki, jak 
również chroniące zdrowie pracowników 
przy operacjach przetwarzania produktów. 
W programach tych należy uwzględnić i ocenić 
krytyczne czynniki w obrębie danego procesu, 
jak również czynniki zewnętrzne, takie jak 
klęski żywiołowe, akty terroryzmu lub podobne 

zdarzenia.
• Wprowadzamy testy, kontrole lub mechanizmy 

audytu (wewnętrznego lub zewnętrznego) 
służące weryfikacji naszych procedur 
bezpieczeństwa procesów.

• Jeśli działalność naszej firmy ma duże znaczenie 
lub może zagrozić bezpieczeństwu lokalnych 
społeczności i środowisku, angażujemy władze 
lokalne i przedstawicieli społeczności lokalnych, 
współpracując z nimi w zakresie istotnych 
aspektów bezpieczeństwa procesów i gotowości 
na wypadek awarii, a ponadto wdrażamy 
ewentualne działania komunikacyjne sprzyjające 
włączeniu społeczności lokalnej.

6.11  Zadowolenie pracowników
Działania doskonalące
• Dbamy o poziom zadowolenia pracowników 

poprzez stosowanie mechanizmów 
pomiarowych, takich jak okresowe ankiety, 
ponieważ zależy nam na ich poczuciu satysfakcji 
i samorealizacji.
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Kodeks Współzależności

Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie inkluzywnego i zrównoważonego uprzemysłowienia 
oraz wspieranie innowacji

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.9, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu:
• Poszerzanie zakresu badań naukowych i zwiększanie możliwości technologicznych w różnych 

sektorach przemysłu we wszystkich krajach, w szczególności rozwijających się, w tym 
wspieranie innowacji, znaczne zwiększenie liczby pracowników działu badań i rozwoju na 
milion mieszkańców, a także podniesienie wydatków publicznych i prywatnych na badania 
i rozwój do 2030 roku.

• Wspieranie rozwoju krajowych technologii, badań i innowacji w krajach rozwijających 
się, np.  poprzez stworzenie środowiska regulacyjnego sprzyjającego dywersyfikacji 
przemysłowej i zwiększaniu wartości dodanej produktów.

7.1  Badania naukowe i zwiększanie możliwości 
technologicznych

Wymogi obowiązkowe
• Wspieramy badania naukowe i zwiększanie 

możliwości technologicznych w naszej 
firmie i całym Ekosystemie, starając się 
nadążać za wymaganiami klientów, trendami 
konkurencyjnymi i zmianami technologicznymi 
w naszej branży.

Działania doskonalące
• Wspieramy badania naukowe, szkolenia 

i  projekty współpracy międzynarodowej, które 
są istotne dla naszej działalności.

• Zapraszamy naukowców i badaczy do składania 
wniosków dotyczących projektów ogólnych 
badań w wybranych dziedzinach nauki, które są 
ważne dla naszej działalności.

7.2 Ciągłe doskonalenie
Wymogi obowiązkowe
• Nieustannie wprowadzamy udoskonalenia 

w  naszej działalności, opracowując jasne 
strategie, wyznaczając cele związane z wynikami 
pracy i realizując plany wdrożeniowe.

Działania doskonalące
• Oceniamy swoje postępy, wykorzystując 

odpowiednie narzędzia, procesy oceny, 
inspekcje, audyty oraz wszelkie wymagane 
przeglądy lub procesy dotyczące zarządzania, 
a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
istotnych niedociągnięć podejmujemy niezbędne 
działania naprawcze.

• Uwzględniamy kwestie ciągłego doskonalenia 
w celach związanych z wynikami pracy oraz 
zachętach dla naszych menedżerów.

• Wspieramy tworzenie wspólnej wartości poprzez 
wspólne cele i zachęty w różnej formie, które 
mogą motywować do ciągłego doskonalenia.

• Wprowadziliśmy regularny proces zewnętrznej 
analizy porównawczej względem konkurencji 
w zakresie zagadnień, założeń i metodyk 
dotyczących ciągłego doskonalenia, które 
są istotne dla naszej branży.
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Kodeks Współzależności

Zmniejszanie nierówności zarówno między krajami, jak i w każdym z nich

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.10, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu:
• Promowanie i wspieranie społecznej, ekonomicznej i politycznej integracji wszystkich osób 

bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie 
geograficzne, wyznanie bądź status ekonomiczny lub inny.

• Wdrażanie polityk mających na celu osiągnięcie większej równości, dotyczących 
w szczególności podatków, wynagrodzeń i ochrony socjalnej.

8.1  Różnorodność i sprzyjanie integracji
Wymogi obowiązkowe
• Wspieramy politykę i praktyki w zakresie 

różnorodności i integracji sprzyjające 
upodmiotowieniu kobiet oraz ich obecności na 
rynku pracy, a także zatrudnianiu osób z grup 
i regionów znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji oraz społeczności o niskich dochodach 
lub mniejszości. Zobowiązujemy się do 
wspierania rozwoju zawodowego tych osób we 
właściwy i niedyskryminujący ich sposób.

• Ułatwiamy realizację programów wspierających 
integrację w miejscu pracy z perspektywy kultury, 
budowania potencjału i relacji międzyludzkich.

• Wprowadzamy mechanizmy, które umożliwią 
naszym pracownikom otwartą komunikację 
i  kontaktowanie się z kierownictwem firmy 
w  sprawach związanych z naruszeniem zasad 
różnorodności w miejscu pracy bez obawy przed 
represjami, zastraszaniem lub innymi formami 
nacisku.

• Analizujemy zgłoszenia w sposób formalny, 
bezstronny i sprawiedliwy, w razie potrzeby 
podejmując działania naprawcze.

Działania doskonalące
• Zapewniamy wszystkim naszym pracownikom 

szkolenia i rozwój umiejętności w zakresie 
różnorodności, integracji i przeciwdziałania 
dyskryminacji oraz postępowania w trudnych 
sytuacjach z tym związanych. 

• Wprowadzamy mechanizmy pomiaru 
różnorodności oraz monitorowania jej zmian 
w naszej firmie, a ponadto podejmujemy 
konkretne działania w celu rozwiązywania 
problemów dotyczących dyskryminacji lub 
nieodpowiedniego poziomu reprezentacji.

8.2 Równość szans i brak dyskryminacji
Wymogi obowiązkowe
• Dbamy o to, aby zarówno środowisko pracy, 

jak i wszystkie nasze polityki i procedury były 
wolne od mobbingu i dyskryminacji, m.in. 
na tle rasy, koloru skóry, wieku, płci, kasty, 
orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, 
narodowości, niepełnosprawności, wyznania, 
przynależności politycznej, członkostwa 
w  związkach zawodowych, ciąży lub stanu 
cywilnego.

• Zapewniamy brak jakiejkolwiek dyskryminacji 
i równość szans na wszystkich etapach cyklu 
zatrudnienia, od procesu rekrutacji poprzez 
warunki pracy, wynagrodzenia, rozwój zawodowy 
i awanse, aż po rozwiązanie umowy i zgłaszanie 
problemów. Wszelkie decyzje dotyczące statusu 
zawodowego pracownika powinny opierać się 
na jego zdolnościach, zasługach i wynikach.

• Wprowadzamy mechanizmy, które umożliwią 
naszym pracownikom otwartą komunikację 
i  kontaktowanie się z kierownictwem firmy  



Wer. 01 - styczeń 2022 r.

 w  sprawach związanych z naruszeniem zasad 
dotyczących dyskryminacji lub równości szans 
w miejscu pracy bez obawy przed represjami, 
zastraszaniem lub innymi formami nacisku. 
Wyjaśniamy zgłoszenia w sposób formalny, 
bezstronny i sprawiedliwy, w razie potrzeby 
podejmując działania naprawcze.

• Regularnie monitorujemy stosunek najwyższego 
do najniższego wynagrodzenia wypłacanego 
naszym pracownikom i podejmujemy działania 
w celu utrzymania tego wskaźnika na rozsądnym 
poziomie, aby w ten sposób przyczynić 
się do równomiernej dystrybucji bogactwa 
w społeczeństwie.

Działania doskonalące
• Wskazujemy i szkolimy osoby, które są 

odpowiedzialne za stosowanie polityki 
różnorodności, równych szans i niedyskryminacji 
w naszej firmie. Wszyscy pracownicy powinni 
mieć możliwość swobodnego komunikowania 
się i kontaktowania z tymi osobami.

8.3  Polityka przeciwdziałania przemocy 
i mobbingowi

Wymogi obowiązkowe
• Gwarantujemy wszystkim pracownikom 

bezpieczeństwo, godność i szacunek. W związku 
z tym naszym zadaniem jest udzielanie 
pomocy osobom, które doświadczają trudnych 
sytuacji związanych z podporządkowaniem lub 
są bardziej narażone na przemoc lub mobbing.

Działania doskonalące
• Stosując powyższą zasadę, będziemy ściśle 

przestrzegać reguł określonych w polityce 
przeciwdziałania przemocy i mobbingowi. 
Zadbamy również o to, aby wszyscy pracownicy 
zapoznali się dokładnie i w odpowiedni sposób 
z  treścią niniejszego dokumentu, która będzie 
co pewien czas uaktualniana.
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Kodeks Współzależności

Tworzenie inkluzywnych, bezpiecznych, odpornych i zrównoważonych ekologicznie miast

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.11, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu:
• Zwiększenie zakresu inkluzywnej i zrównoważonej ekologicznie urbanizacji, a także poszerzenie 

możliwości partycypacyjnego, zintegrowanego i zrównoważonego planowania osiedli 
ludzkich oraz zarządzania nimi we wszystkich krajach do 2030 roku.

• Zmniejszenie niekorzystnego wpływu miast na środowisko w przeliczeniu na osobę, ze szczególnym 
uwzględnieniem jakości powietrza oraz zarządzania odpadami komunalnymi  i  innymi 
odpadami, do 2030 roku.

• Znaczne zwiększenie liczby miast i osiedli, które wdrożyły i stosują zintegrowane polityki 
i plany dotyczące inkluzywności, efektywnego wykorzystania zasobów, ograniczenia szkodliwego 
oddziaływania na środowisko, dostosowania się do zmian klimatu i odporności na klęski żywiołowe, 
a także opracowanie i wdrożenie, zgodnie z ramami z Sendai dotyczącymi ograniczania 
ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030, całościowego systemu zarządzania ryzykiem 
takich klęsk na wszystkich poziomach, do 2020 roku.

9.1  Zaangażowanie w sprawy lokalnych 
społeczności

Działania doskonalące
• Aktywnie angażujemy się w sprawy związane 

ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, 
np. działania na rzecz lokalnych społeczności, 
dobroczynność i wolontariat, w celu wsparcia 
lokalnych kultur i gospodarek.

• W tym kontekście firma powinna angażować 
się w dystrybucję wytworzonej wartości 
ekonomicznej w środowisku lokalnym.

• Ściśle współpracujemy z lokalnymi 
interesariuszami w celu zapewnienia integracji 
społecznej wszystkich mieszkańców oraz 
zapewnienia im dostępu do podstawowych 
usług. Może to dotyczyć również ochrony praw 
miejscowej ludności.

• O ile to możliwe i jeśli zezwala na to kategoria 
działalności, będziemy preferować lokalnych 
dostawców w celu wsparcia miejscowej 
gospodarki oraz dbać o to, aby transport 
związany z dostawą materiałów był bardziej 
wydajny i mniej szkodliwy dla środowiska.

9.2  Dziedzictwo kulturowe, tereny zielone 
i lepsze budownictwo

Wymogi obowiązkowe
• Prowadząc działalność, uwzględniamy nasz 

wpływ na lokalne terytorium i społeczność.

Działania doskonalące
• Dbamy o ochronę dziedzictwa kulturowego 

i  przyrodniczego w otoczeniu naszych siedzib 
oraz inwestujemy w działania, które umożliwiają 
wzbogacanie tego dziedzictwa.

• Oceniając wpływ naszej firmy na środowisko 
naturalne, uwzględniamy również budynki, 
w których prowadzimy działalność.

• Dlatego zwracamy szczególną uwagę 
na efektywność ekologiczną samych budynków, 
w miarę możliwości stosując najlepsze praktyki 
międzynarodowe lub uznane standardy dobrego 
budownictwa.

9.3 Zrównoważony transport
Wymogi obowiązkowe
• Wybieramy środki transportu o najniższej emisji 

gazów cieplarnianych. Stosujemy więc polityki 
i wytyczne obowiązujące w tym zakresie, 
ze szczególnym uwzględnieniem podróży 
służbowych i flot samochodowych.

Działania doskonalące
• Wśród wybieranych przez nas samochodów 

znajdują się pojazdy hybrydowe i elektryczne, 
co pozwoli nam stopniowo wyeliminować z floty 
silniki napędzane paliwami kopalnymi na rzecz 
elektrycznych i/lub hybrydowych typu plug-
in. W ten sposób zmniejszymy emisję gazów 
cieplarnianych przez transport do niezbędnego 
minimum.

• Optymalizujemy podróże służbowe, w miarę 
możliwości zmniejszając liczbę wyjazdów 
i podróżujących osób.
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Kodeks Współzależności

Wprowadzanie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.12, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu:
• Zarządzanie substancjami chemicznymi i wszystkimi odpadami w sposób korzystny dla środowiska 

przez cały ich cykl eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi ramami 
regulacyjnymi.

• Znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby w celu minimalizacji 
ich wpływu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.

• Zarządzanie zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony i efektywny.
• Znaczne ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez zapobieganie ich powstawaniu oraz 

ich redukcję, recykling i ponowne użytkowanie.

10.1 Unieszkodliwianie odpadów i emisje
Wymogi obowiązkowe
• Wprowadzamy procesy i metody utylizacji 

odpadów, które nie szkodzą środowisku i powinny 
ograniczać do minimum zanieczyszczenie wody, 
powietrza i gleby.

• Dysponujemy systemami, które umożliwiają 
bezpieczne zagospodarowywanie przenoszenie, 
przemieszczanie, składowanie, utylizację, 
recykling lub ponowne użycie surowców 
i  odpadów w sposób ograniczający emisję 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

• Posiadamy systemy do odpowiedniego 
zagospodarowywania, kontroli i oczyszczania 
wszelkich odpadów lub emisji do atmosfery, 
które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie 
człowieka lub środowisko naturalne.

• Posiadamy systemy do odpowiedniego 
zagospodarowywania, kontroli i oczyszczania 
niebezpiecznych odpadów zgodnie z lokalnymi 
i krajowymi przepisami prawa.

Działania doskonalące
• Przyczyniamy się do ochrony ekosystemów 

przyrodniczych poprzez przedsięwzięcia 
proekologiczne mające na celu ochronę 
i  ponowną ocenę lokalnych zasobów, a także 
ochronę zdrowia i utrzymanie dobrego poziomu 
życia lokalnych społeczności.

• Wyznaczamy cele i zadania mające 
na  celu zwiększanie świadomości klientów 
i  użytkowników końcowych w zakresie cech 
ekologicznych i śladu węglowego produktów 
i usług, dbając o to, by klienci i użytkownicy 
wiedzieli, jak postępować z produktem podczas 
jego użytkowania, konserwacji i po  zużyciu 
w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska.

10.2  Niebezpieczne chemikalia, informowanie o 
nich i zarządzanie nimi

Wymogi obowiązkowe
• Jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialnego 

stosowania chemikaliów, zdając sobie sprawę 
z tego, jak ważne jest ograniczenie ich używania do 
minimum lub wybieranie mniej niebezpiecznych 
substancji, co umożliwia ograniczenie lub 
wyeliminowanie ich potencjalnego wpływu 
na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. 
Jesteśmy świadomi, że to zobowiązanie należy 
uwzględniać również podczas nabywania nowych 
produktów opracowanych przez strony trzecie.

• Zobowiązujemy się do projektowania procesów 
zamkniętych z wykorzystaniem skutecznych 
strategii zabezpieczeń opartych na najlepszych 
dostępnych praktykach i systemach zamkniętych, 
co pozwoli nam uniknąć szkodliwych emisji 
do środowiska.

• Realizujemy strategię zarządzania opartą na 
kategoryzacji pasm ryzyka dla nowych cząsteczek 
chemicznych w przypadku, gdy nie jest dostępna 
pełna charakterystyka toksykologiczna.

• Zapewniamy odpowiedzialne gospodarowanie 
niebezpiecznymi chemikaliami poprzez 
stosowanie spójnych standardów w obszarze 
naszej działalności dotyczącym produkcji 
na zlecenie.

• Dbamy o to, by pracownicy mieli świadomość 
i wiedzę dotyczącą niebezpiecznej natury 
wszelkiego rodzaju materiałów, w tym związków 
i półproduktów farmaceutycznych.

• Zapewniamy naszym pracownikom 
szkolenia w  zakresie właściwego używania, 
przechowywania, przenoszenia i utylizacji 
materiałów niebezpiecznych, z którymi pracują.



• Zapewniamy i udostępniamy podmiotom 
należącym do naszego Ekosystemu wszelkie 
informacje o zagrożeniach chemicznych, aby 
ułatwić im wprowadzanie odpowiednich strategii 
kontroli poprzez zarządzanie ryzykiem.

Działania doskonalące
• Aktywnie prowadzimy badania nad bardziej 

ekologicznymi i zrównoważonymi procesami 
chemicznymi, jednocześnie minimalizując ich 
wpływ na środowisko z zastosowaniem zasad 
tzw. zielonej chemii.

• Stosujemy zasady „zielonej chemii” 
i  efektywności podczas optymalizacji procesów 
w celu zminimalizowania zużycia chemikaliów i 
ograniczenia związanych z tym odpadów i emisji.

• Badamy możliwości wykorzystania biotrans-
formacji (np. biokatalizy).

• Jesteśmy zobowiązani do otwartości 
i  przejrzystości, jeżeli chodzi o zarządzanie 
niebezpiecznymi chemikaliami.

10.3 Uzdatnianie wody
Wymogi obowiązkowe
• Posiadamy systemy zapewniające bezpieczne 

zarządzanie zrzutami ścieków.
• Dysponujemy systemami do odpowiedniego 

zarządzania, pomiaru, kontroli i oczyszczania, 
przed uwolnieniem do środowiska, wszelkich 
ścieków, które mogą mieć negatywny wpływ na 
zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

Działania doskonalące
• Inwestujemy w technologie o niewielkim 

negatywnym wpływie na środowisko 
oraz rozwiązania oszczędzające wodę 
i umożliwiające recykling.

10.4 Efektywne wykorzystanie zasobów
Wymogi obowiązkowe
• Działamy w sposób efektywny i odpowiedzialny 

ekologicznie, ograniczając do minimum 
negatywny wpływ na środowisko. Zachęcamy 
do ochrony zasobów naturalnych, unikania 
w miarę możliwości stosowania materiałów 
niebezpiecznych, a także prowadzenia działań 
na rzecz ponownego wykorzystania i recyklingu 
materiałów.

• Minimalizujemy zużycie ograniczonych 
zasobów (tj. zasobów nieodnawialnych, gazu 
ziemnego, benzyny, węgla, metali ziem rzadkich) 
oraz  zasobów naturalnych, których stale ubywa 
(m.in. czystej wody i drewna).

Działania doskonalące
• Inwestujemy w technologie o niewielkim 

negatywnym wpływie na środowisko, systemy 
o dużej sprawności energetycznej, wytwarzanie 
energii odnawialnej oraz rozwiązania 
oszczędzające wodę.

• Zachęcamy naszych pracowników 
do  promowania ponownego wykorzystywania 
i  recyklingu materiałów oraz ograniczania 
emisji na wszystkich możliwych obszarach, 
od transportu i podróży służbowych poprzez 
korzystanie z pomieszczeń i sprzętu biurowego 
po życie prywatne. 
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10.5  Przejrzystość – Raport o społecznych 
i środowiskowych wskaźnikach KPI

Wymogi obowiązkowe
• Otwarcie informujemy o naszym wpływie 

na  środowisko, wykorzystując w tym celu 
narzędzia komunikacyjne i wymianę informacji.

• W przejrzysty sposób informujemy firmę Chiesi 
o wszelkich problemach lub trudnościach 
w stosowaniu niniejszego Kodeksu Postępowania.

• Umożliwiamy firmie Chiesi lub podmiotom 
zewnętrznym działającym na jej zlecenie 
przeprowadzanie audytów zewnętrznych, które 
mają na celu kontrolowanie przestrzegania 
i  praktycznego stosowania zasad określonych 
w  niniejszym dokumencie. Współpracujemy 
ze sobą nad optymalizacją audytów naszej 
działalności, obiektów lub laboratoriów, 
prowadząc przejrzystą i ciągłą wymianę 
informacji. Tworzymy zrozumiałe wspólne 
procedury oraz precyzyjne wytyczne dotyczące 
ich stosowania.

Działania doskonalące
• Tworzymy i wdrażamy narzędzia 

do  monitorowania naszej działalności pod 
kątem zrównoważonego rozwoju, wykorzystując 
specjalny zestaw wskaźników KPI, który 
zostanie uzgodniony między odpowiednimi 
podmiotami należącymi do naszego Ekosystemu, 
lub odwołując się do ram regulacyjnych uznanych 
w skali międzynarodowej, takich jak BIA (Benefit 
Impact Assessment) - narzędzie używane przez 
firmy z certyfikatem B Corp do pomiaru wpływu 
działalności na środowisko.

• Udostępniamy konkretne plany mające na 
celu systematyczną poprawę naszych praktyk 
zrównoważonego rozwoju w obszarze 
społecznym i środowiskowym.

• Informujemy podmioty zewnętrzne o naszym 
wpływie na środowisko i założeniach co do jego 
ograniczania.

10.6 Produkty i usługi przyjazne dla środowiska
Działania doskonalące
Projektujemy nasze produkty i usługi, uwzględniając 
zarządzanie cyklem życia, w tym zasady gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Oznacza to  modyfikowanie 
produktów i usług zgodnie z  zasadami 
zrównoważonego rozwoju, przy czym dotyczy 
to nie tylko samych produktów, lecz również ich 
komponentów, takich jak opakowania. Ponadto 
zachęcamy dostawców, aby w przypadku każdego 
materiału brali pod uwagę łatwość utylizacji 
oraz możliwość ponownego wykorzystania 
komponentów po zakończeniu eksploatacji.

10.7 Podejście ostrożnościowe
Wymogi obowiązkowe
• W przypadku, gdy działania firmy mogą zagrozić 

zdrowiu człowieka lub środowisku, przyjmujemy 
podejście ostrożnościowe.
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Kodeks Współzależności

Podejmowanie natychmiastowych działań w celu walki ze zmianami klimatycznymi i ich skutkami

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.13, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu:
• Wzmocnienie odporności i zdolności dostosowawczych na wypadek zagrożeń związanych 

z klimatem i klęsk żywiołowych we wszystkich krajach.
• Włączenie pomiarów zmian klimatycznych w krajowe polityki, strategie i plany.
• Usprawnienie i udoskonalenie edukacji i działań uświadamiających w zakresie ochrony klimatu, 

a także zwiększenie zdolności osób i instytucji do ograniczania zmian klimatycznych, 
dostosowywania się do nich, zmniejszania swojego negatywnego wpływu na klimat oraz 
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z tym związanych.

11.1  Emisje do atmosfery
Wymogi obowiązkowe
• Posiadamy systemy do mapowania 

i  monitorowania wszystkich emisji oraz 
zarządzania nimi w przejrzysty sposób, w miarę 
możliwości zgodnie z międzynarodowymi 
standardami, takimi jak CDP lub podobne 
inicjatywy, które mogą pojawić się w przyszłości.

• Stopniowo zmniejszamy nasz ślad węglowy, aby 
aktywnie włączyć się w ograniczanie globalnego 
negatywnego wpływu na klimat.

Działania doskonalące
• Wdrażamy opracowany przez nas plan 

osiągnięcia neutralności węglowej lub ambitny 
plan redukcji emisji zgodnie ze standardami 
uznanymi w skali międzynarodowej, takimi jak 
SBTI (Science Based Target Initiative).

• Plan zmniejszenia emisji gazów wpływających 
na zmianę klimatu powinien być oparty 
na  wyznaczaniu i stopniowym osiąganiu celów 
cząstkowych. Główny cel tego planu, jakim jest 
zmniejszenie emisji, należy realizować poprzez 
optymalizację procesów i konsumpcji, ze 
szczególnym uwzględnieniem strategicznych 
działań na większości obszarów istotnych 
dla firmy, takich jak zużycie energii, logistyka 
czy podróże.

• Plan ten powinien jednak obejmować także 
równoważenie emisji w celu skompensowania tej 
jej części, której nie da się ograniczyć. W strategii 
równoważenia powinniśmy zawsze wybierać 
niezawodne, uznane w skali międzynarodowej 
procesy specyfikacji, takie jak PAS 2060 lub 
nabyć wysokiej jakości uprawnienia do emisji 
dwutlenku węgla.

• Posiadamy systemy służące do okresowego 
monitorowania postępów w realizacji planu. 
Proces ten obejmuje pomiary i kontrolę emisji 
bezpośrednich i pośrednich (zakresy 1,2,3), 
przy czym informacje muszą być wiarygodne 
i dostępne. Dlatego dane dotyczące emisji 
powinny być jawne i transparentne.

• Tworzymy i wdrażamy plan inwestycji 
w technologie o niewielkim negatywnym wpływie 
na środowisko, systemy o dużej sprawności 
energetycznej i rozwiązania w zakresie produkcji 
energii odnawialnej.

• Zachęcamy naszych pracowników 
do  promowania ponownego wykorzystywania 
i recyklingu materiałów oraz ograniczania 
emisji na wszystkich możliwych obszarach, 
od transportu i podróży służbowych poprzez 
korzystanie z pomieszczeń i sprzętu biurowego 
po życie prywatne.

11.2 Sprawność energetyczna
Wymogi obowiązkowe
• Ograniczamy zużycie energii w możliwie 

największym stopniu, wybierając zakup 
certyfikowanej energii zielonej lub, o ile to 
możliwe, produkując samodzielnie energię 
dostosowaną do naszych potrzeb. Zmniejszenie 
zużycia energii musi być oparte na planie 
stopniowych usprawnień, który obejmuje cele 
pośrednie i ciągłe monitorowanie rezultatów.
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Kodeks Współzależności

Ochrona i odzyskiwanie ekosystemów lądowych oraz promowanie zrównoważonego korzystania z nich

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.15, które mają zastosowanie do 
naszego Ekosystemu:
• Podejmowanie pilnych i ważnych działań w celu ograniczenia degradacji naturalnych siedlisk, 

powstrzymania utraty bioróżnorodności oraz ochrony i zapobiegania wymieraniu zagrożonych 
gatunków.

• Mobilizowanie i znaczne zwiększenie zasobów finansowych pochodzących ze wszystkich 
możliwych źródeł na potrzeby ochrony bioróżnorodności i ekosystemów oraz zrównoważonego 
korzystania z nich.

12.1 Wycieki i uwolnienia do środowiska
Wymogi obowiązkowe
• Posiadamy systemy zapobiegające 

przypadkowym wyciekom i uwolnieniom 
do środowiska oraz łagodzące ich skutki.

• Mamy plany awaryjne i programy zaradcze 
na wypadek przypadkowych uwolnień 
do środowiska.

• Umożliwiamy właściwym pracownikom 
przygotowanie się na wypadek przypadkowych 
wycieków i uwolnień do środowiska, tak aby 
zostały one profesjonalnie usunięte zgodnie 
z planami awaryjnymi, z zastosowaniem 
odpowiednich środków zaradczych.

• Utrzymujemy i udostępniamy naszym 
pracownikom odpowiedni sprzęt służący 
do fizycznego ograniczania wycieków i uwolnień 
do środowiska.

Działania doskonalące
• Wskazujemy wszystkie materiały lub procesy, 

które wiążą się z potencjalnym ryzykiem, oraz 
oznaczamy te materiały i przechowujemy 
je  w odpowiednich pojemnikach, zbiornikach 
i  lokalizacjach, których właściwości wykraczają 
poza minimalne wymagania prawne i spełniają 
wymagania planów awaryjnych. Obszary 
magazynowania i produkcji projektuje się w taki 
sposób, aby zapewnić dodatkowy system 
uszczelniający na wypadek przypadkowego 
uwolnienia substancji.

12.2 Dobrostan zwierząt
Wymogi obowiązkowe
• Jesteśmy świadomi, że zwierzęta przyczyniają 

się do rozwoju medycyny i dlatego uważamy, 
że traktowanie ich z należytym szacunkiem 
poprzez ustanowienie i zapewnienie wysokich 
standardów etyki i dobrostanu jest zasadniczą, 
niepodważalną zasadą działania. W naszej 
działalności kierujemy się tymi przekonaniami 
w aspekcie moralnym i naukowym.

• Wszystkie firmy prowadzące badania 
na  zwierzętach mają obowiązek dbać 
o  ich dobrostan, zapewniając wszystkim 
zwierzętom znajdującym się pod ich opieką 
dostęp do  pożywienia, wody i odpowiednich 
pomieszczeń. Nasze obiekty badawcze 
są  zaprojektowane i utrzymywane tak, 
aby  nieprzerwanie zapewniać zwierzętom 
określone warunki bytowania.

• Wspieramy programy 3R (rozwój naukowy 
i technologiczny), starając się zastępować, 
ograniczać i udoskonalać (ang. replace, reduce, 
refine) badania na zwierzętach, o ile tylko jest 
to możliwe.

• Cały personel zajmujący się opieką nad 
zwierzętami i badaniami z ich udziałem podlega 
odpowiednim, bieżącym szkoleniom.
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12.3  Identyfikowalność – odpowiedzialne 
zaopatrzenie

Wymogi obowiązkowe
• Monitorujemy, śledzimy i ujawniamy korzystanie 

z materiałów, które mają wpływ na równowagę 
naszej planety, takich jak minerały z uznanych 
międzynarodowo regionów ogarniętych 
konfliktami (np. kasyteryt, wolframit lub 
ich pochodne, tantal, cyna i  wolfram, złoto, 
diamenty, kolumbit, tantalit), surowce 
pochodzenia roślinnego o dużym wpływie 
na środowisko (np. olej palmowy) czy surowce 
pochodzenia zwierzęcego (np.  z zagrożonych 
gatunków). Szczegółową charakterystykę 
powyższych materiałów można znaleźć 
w bazie danych i wytycznych Konwencji 
CITES (Convention on International Trade 
in  Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora), Wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności dla odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów 
dotkniętych konfliktami i  obszarów wysokiego 
ryzyka, wykazie surowców krytycznych UE oraz 
wykazie „Draft Critical Mineral List (roboczy 
wykaz krytycznych minerałów) zamieszczonym 
na stronie internetowej USGS.

• Określamy, eliminujemy i ograniczamy wszelkie 
ryzyko związane z wydobyciem minerałów 
pochodzących z regionów wysokiego ryzyka.

• Przy doborze i ocenie firm do nawiązania 
potencjalnej współpracy lub partnerstwa 
uwzględniamy profil zrównoważonego rozwoju 
danej firmy, stosowanie się przez nią do zasad 
niniejszego Kodeksu Postępowania, a także, 
jako atut, prowadzenie działań doskonalących 
przewidzianych w niniejszym Kodeksie.

Działania doskonalące
• Nawiązujemy współpracę z podmiotami 

należącymi do naszego Ekosystemu, 
organami rządowymi, stowarzyszeniami 
międzynarodowymi i społecznościami lokalnymi 
w celu zwiększania świadomości w zakresie 
minerałów z regionów ogarniętych konfliktami 
oraz wspieramy działania mające na celu 
ograniczenie zużycia materiałów o znaczeniu 
krytycznym, a także programy ukierunkowane 
na poszukiwanie alternatywnych regionów 
zaopatrzenia i produktów.
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Wspieramy cel l 16 | Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Kodeks Współzależności

Promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw z myślą o zrównoważonym rozwoju, zapewnieniu 
wszystkim dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowaniu efektywnych, odpowiedzialnych 
i inkluzywnych instytucji na wszystkich poziomach.

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.16, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu:
• Znaczne ograniczenie korupcji i przekupstwa w jakiejkolwiek formie.
• Zapewnienie responsywnego, inkluzywnego, partycypacyjnego i reprezentatywnego procesu 

decyzyjnego na wszystkich poziomach.
• Zapewnienie publicznego dostępu do informacji i ochrony podstawowych wolności zgodnie 

z prawem krajowym i umowami międzynarodowymi.
• Promowanie i egzekwowanie niedyskryminacyjnych przepisów prawa i reguł wspierających 

zrównoważony rozwój.

13.1  Etyka
Wymogi obowiązkowe
• Prowadzimy działalność w sposób uczciwy 

i nienaganny z punktu widzenia etyki.
• Niezwłocznie i w zrozumiały sposób informujemy 

o wszelkich konfliktach interesów, które mogą 
mieć wpływ na naszą działalność.

Działania doskonalące
• Sporządzamy, wprowadzamy w życie oraz 

przekazujemy wszystkim pracownikom 
i dostawcom wyczerpujący Kodeks Postępowania 
w formie pisemnej. 

13.2 Istotne wymogi
Wymogi obowiązkowe
• Zgodnie z wprowadzeniem do niniejszego 

Kodeksu przestrzegamy wszelkich 
obowiązujących przepisów, regulacji, 
standardów oraz innych istotnych wymogów.

• Tworzymy i wdrażamy programy lub procedury 
mające na celu weryfikację zgodności 
z wymaganiami prawnymi lub innymi istotnymi 
wymogami oraz postępów w dochodzeniu 
do tej zgodności.

• Określamy wszelkie obowiązki prawne, a także 
obowiązki wynikające z potrzeb klientów, 
obowiązki o charakterze lokalnym i obowiązki 
przyjmowane przez nas dobrowolnie, które są 
istotne dla naszego zakresu działalności, oraz 
efektywnie powiadamiamy o tych obowiązkach 
odpowiednie osoby w naszej organizacji.

• Stosujemy mechanizmy umożliwiające 
monitorowanie skarg od pracowników 
lub społeczności bądź przypadków 
niewywiązywania się z obowiązków oraz 
zobowiązań wewnętrznych i zewnętrznych, które 
zostały wcześniej rozpatrzone i załatwione.

Działania doskonalące
• Projektujemy i wdrażamy niezawodną metodykę 

służącą do wskazywania i śledzenia zmian 
w  ustawodawstwie, regulacjach i przepisach, 
które mogą mieć istotne znaczenie dla naszej 
działalności.

• Prowadzimy otwartą i przejrzystą komunikację 
z pracownikami i kluczowymi interesariuszami 
na temat kar, co ma na celu ocenę zgodności 
i postępów w wypełnianiu obowiązków 
regulacyjnych.

• Podejmując działania w sprawach publicznych, 
wpisujemy się (zgodnie z lokalnymi przepisami 
prawa i regulacjami) do odpowiednich rejestrów, 
takich jak Rejestr służący przejrzystości 
stosowany w Unii Europejskiej, który poprzez 
konkretne Kodeksy Postępowania określa 
najważniejsze zalecenia dotyczące etycznego 
i przejrzystego rzecznictwa i lobbingu.
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13.3  Pozwolenia środowiskowe
Wymogi obowiązkowe
• Przestrzegamy wszystkich obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony środowiska. 
W szczególności uzyskujemy i dokumentujemy 
wszelkie wymagane pozwolenia środowiskowe, 
koncesje, zarejestrowane informacje 
i ograniczenia. Stosujemy się do obowiązujących 
wymogów operacyjnych i sprawozdawczych.

• Opracowujemy i wdrażamy zestaw 
kompleksowych wewnętrznych polityk 
i  procedur zarządzania wszelkimi istotnymi 
kwestiami dotyczącymi środowiska.

• Projektujemy i wdrażamy systemy służące 
do monitorowania efektów działalności 
środowiskowej, a także zarządzamy 
wszelkimi istotnymi zobowiązaniami 
wynikającymi z przestrzegania uznanych norm 
międzynarodowych i praktyk branżowych.

• Zgłaszamy właściwym organom wewnętrznym 
i zewnętrznym wszelkie wymagane rutynowe 
sprawozdania oraz przypadki naruszenia lub 
odstępstwa od wymogów środowiskowych.

Działania doskonalące
• Analizujemy, oceniamy, kontrolujemy 

i prewencyjnie ograniczamy wszelkie działania, 
które mają bezpośredni wpływ na ochronę 
środowiska, ale nie wymagają pozwolenia ani nie 
podlegają obowiązkowi prawnemu.

• Przeprowadzamy lokalną inwentaryzację 
zużycia materiałów i usuwania odpadów, które 
mogą mieć wpływ na środowisko.

13.4 Uczciwa konkurencja dostawców 
Wymogi obowiązkowe
• Stosujemy uczciwe praktyki biznesowe 

i  prowadzimy działalność zgodnie z zasadami 
uczciwej konkurencji oraz wszelkimi 
obowiązującymi przepisami antymonopolowymi.

Działania doskonalące
• Podejmujemy działania na rzecz kształtowania 

polityki, mające na celu wspieranie uczciwej 
konkurencji wśród dostawców oraz 
przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym 
na szczeblu lokalnym, przy czym współpracujemy 
z odpowiednimi instytucjami i stowarzyszeniami.

13.5  Uczciwość w relacjach biznesowych: 
przeciwdziałanie korupcji oraz swoboda 
zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości

Wymogi obowiązkowe
• Zakazujemy wszelkich form korupcji, wymuszeń, 

defraudacji i drobnych gratyfikacji. Nie wręczamy 
i nie przyjmujemy łapówek, nie stosujemy 
żadnych innych nielegalnych form wpływania 
na decyzje w relacjach handlowych lub 
z przedstawicielami rządu, ani nie uczestniczymy 
w żadnych innych działaniach mających na celu 
uzyskanie nienależnych lub niewłaściwych 
korzyści.

• Nie oferujemy i nie przyjmujemy nienależnych 
korzyści finansowych lub materialnych, takich 
jak kosztowne prezenty, które mogłyby wpłynąć 
na decyzje biznesowe i/lub zakwestionować 
uczciwość bądź narazić na szwank reputację 
firmy Chiesi, lub które neutralna strona mogłaby 
uznać za środek mający na celu uzyskanie 
wdzięczności lub osiągnięcie nienależnych 
korzyści.

• Stosujemy mechanizmy, które umożliwiają 
naszym pracownikom otwartą komunikację 
i kontaktowanie się z kierownictwem firmy 
w sprawach związanych z podejmowaniem 
niezgodnych z prawem działań w miejscu pracy 
bez obawy przed represjami, zastraszaniem 
lub innymi formami nacisku. Szczególną uwagę 
zwracamy na zapewnienie bezpieczeństwa 
sygnalistom. Mechanizmy te mogą mieć 
formę np. komitetów lub polityki zgłaszania 
nieprawidłowości. Wyjaśniamy zgłoszenia 
w  sposób formalny, bezstronny i sprawiedliwy, 
w  razie potrzeby podejmując działania 
naprawcze.

13.6 Swoboda wyboru zatrudnienia
Wymogi obowiązkowe

• Wdrożyliśmy uczciwy i etyczny system praktyk 
rekrutacyjnych, który jest konsekwentnie 
stosowany albo przez samą firmę, albo przez 
rekrutera, firmę rekrutacyjną lub innego 
zewnętrznego pośrednika. W naszych 
praktykach w zakresie zatrudniania i zwalniania 
pracowników zakazujemy i unikamy wszelkich 
form współczesnego niewolnictwa, takich jak 
praca przymusowa, niewolnicza lub obowiązkowa 
oraz praca więźniów. Zakres obowiązków 
pracowniczych ustalonych w umowie o pracę nie 
może zawierać żadnych form naruszania praw 
człowieka i godnych warunków pracy, o których 
mowa w niniejszym dokumencie.

• Nasi pracownicy otrzymują pisemny egzemplarz 
umowy o pracę lub pisma w sprawie zatrudnienia, 
sporządzony w języku znanym zarówno 
pracodawcy, jak i pracownikowi, zawierający 
szczegółowe warunki współpracy.



45

• O ile nie wymagają tego przepisy lokalne, nie 
będziemy żądać, aby pracownicy oddawali nam 
swoje dokumenty tożsamości w celu utrzymania 
zatrudnienia. W każdym przypadku zapewniamy 
pracownikom łatwy dostęp do ich dokumentów.

• Nasi pracownicy mogą swobodnie odchodzić 
z pracy po upływie rozsądnego terminu 
wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami 
umów o pracę i przepisów prawa pracy. 
Wypłacamy im terminowo pełne wynagrodzenie 
za pracę, którą wykonali przed odejściem.

Działania doskonalące
• Przeprowadzamy okresowe przeglądy naszej 

polityki i praktyk w zakresie zatrudnienia, 
w razie potrzeby korzystając ze wsparcia 
wykwalifikowanych prawników z zewnątrz.

• Przeprowadzamy również okresowe audyty 
lub weryfikacje polityki zatrudnienia, w razie 
potrzeby przy wsparciu lub zaangażowaniu 
wykwalifikowanej osoby trzeciej. W razie 
wystąpienia braków i nieprawidłowości 
niezwłocznie wprowadzamy uczciwe działania 
naprawcze.

13.7  Bezpieczeństwo, prywatność, dane 
i ochrona własności intelektualnej

Wymogi obowiązkowe
• Chronimy prywatność naszej firmy, 

pracowników, pacjentów lub współpracowników 
poprzez ochronę i właściwe wykorzystywanie 
wszystkich poufnych informacji znajdujących się 
w naszym posiadaniu.

• Tworzymy, wdrażamy i regularnie aktualizujemy 
polityki, procedury i narzędzia w celu zapewnienia 
zgodności z najlepszymi praktykami oraz 
przestrzegania wymagań w zakresie prywatności 
i informacji poufnych.

• Udzielamy dostępu do informacji poufnych 
i  danych osobowych wyłącznie osobom, które 
są do tego prawnie upoważnione. Osoby te 
zapoznały się z wszelkimi obowiązującymi 
przepisami, regulacjami i zasadami odnoszącymi 
się do prywatności i postępowania z poufnymi 
informacjami.

Działania doskonalące
• Wprowadzamy mechanizm szkoleniowy 

umożliwiający naszym pracownikom dokładne 
zapoznanie się z kategoriami informacji 
i  dokumentów, które powinny być traktowane 
jako poufne.
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Wspieramy cel 17 | Partnerstwo na rzecz celów

Kodeks Współzależności

Wzmocnienie środków realizacji celów i rewitalizacja globalnej partnerskiej współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

Wybraliśmy cele cząstkowe wchodzące w zakres celu SDG.17, które mają zastosowanie 
do naszego Ekosystemu:
• Rozszerzenie globalnej sieci współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz uzupełnienie 

jej o partnerstwo z wieloma interesariuszami, co umożliwia mobilizowanie i udostępnianie 
zasobów wiedzy, doświadczenia i technologii oraz zasobów finansowych na potrzeby 
realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju we wszystkich krajach, w szczególności 
rozwijających się.

14.1  Stosowanie reguł odpowiedzialnego 
zaopatrzenia przez poddostawców

Wymogi obowiązkowe
• Poszerzamy zakres obowiązywania niniejszego 

Kodeksu Postępowania poprzez wywieranie 
wpływu na naszych dostawców i Ekosystem, aby 
wdrożyli opisane powyżej zasady. Ma to na celu 
zapewnienie, aby dostawcy produktów 
i  usług mogli również przystąpić do  programu 
oraz przestrzegać zasad i standardów 
odpowiedzialnego zaopatrzenia.

• Dostawcy firmy Chiesi są zobowiązani 
do informowania swoich dostawców produktów 
i usług o standardach Chiesi określonych 
w niniejszym Kodeksie Postępowania. Ze swojej 
strony Chiesi również dba o to, by dostawcy 
produktów i usług spełniali te standardy.

Działania doskonalące
• Oficjalnie współpracujemy z co najmniej jednym 

kluczowym dostawcą strategicznym nad planem 
wprowadzenia zmian w jego działalności 
w celu dostosowania się do zasad określonych 
w niniejszym dokumencie.

14.2  Zaangażowanie, rozliczalność i dokumentacja
Wymogi obowiązkowe
• Wykazujemy, że zależy nam na realizacji 

zasad opisanych w niniejszym dokumencie, 
przydzielając odpowiednie zasoby oraz 
uwzględniając odpowiednie elementy w swoich 
politykach i procedurach.

• Utrzymujemy również wszelką niezbędną 
dokumentację, w formacie możliwie jak 
najbardziej przyjaznym dla środowiska, 
dotyczącą kluczowych kwestii, takich jak wyniki 
audytów, wypadki, świadczenia pracownicze 
i listy płac, dowodząc w ten sposób stosowania 

się do zasad opisanych w niniejszym 
dokumencie oraz zgodności ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. Wszystkie 
metody i formy dokumentacji muszą być 
oparte na najlepiej nadających się do tego celu 
nośnikach, np. papierowych lub elektronicznych. 
Dokumentacja powinna być łatwo dostępna do 
wglądu oraz w celu wprowadzenia ewentualnych 
poprawek lub aktualizacji.

• Skutecznie informujemy pracowników 
o  zasadach określonych w niniejszym 
dokumencie.

Działania doskonalące
• Wszystkie istotne aspekty niniejszego dokumentu 

włączamy w roczne plany biznesowe.
• Zobowiązujemy się do przestrzegania zasad 

określonych w niniejszym dokumencie 
poprzez intensyfikację i wspieranie wdrażania 
odpowiednich certyfikatów lub najwyższych 
standardów (np. norm ISO).

• Wszystkie istotne zagadnienia poruszone 
w  niniejszym dokumencie uwzględniamy 
w  opisach stanowisk oraz przy ocenie 
pracowniczej.

• Podejmujemy zewnętrzne działania 
komunikacyjne dotyczące istotnych zagadnień 
poruszonych w niniejszym dokumencie, aby 
dowieść swojego zaangażowania i wpłynąć 
na nasz Ekosystem.

14.3 Współpraca i partnerstwa
Działania doskonalące
• Współpracujemy z partnerami, aby  wywierać 

wpływ na ich polityki w zakresie zrównoważonego 
rozwoju oraz angażujemy naszych interesariuszy 
w proaktywne tworzenie polityk z myślą 
o realizacji celów SDG 17.
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Deklaracja B Corp
DEKLARACJA WSPÓŁZALEŻNOŚCI

Przedsiębiorstwa B Corp tworzą wspólnotę liderów i kierują ogólnoświatowym ruchem, wykorzystując 
siłę biznesu do czynienia dobra. Wartości i aspiracje społeczności B Corp są zawarte w jej Deklaracji 
współzależności:

„Nasze wyobrażenie globalnej gospodarki zakłada, że wykorzystuje ona siłę biznesu do czynienia dobra.

Taka gospodarka opiera się na korporacji nowego typu - B Corporation, która jest ukierunkowana na cele 
i przynosi korzyści wszystkim interesariuszom, nie tylko akcjonariuszom.

Jako B Corporation oraz liderzy tej nowej gospodarki uważamy, że:
• Musimy sami wprowadzać zmiany, których oczekujemy od świata.
• Nasza działalność powinna być zawsze prowadzona w sposób dowodzący, że ludzie i miejsca 

są dla nas ważni.
• Poprzez swoje produkty, praktyki i zyski, przedsiębiorstwa powinny starać się nikomu nie szkodzić, 

a jednocześnie przynosić korzyści wszystkim.

W tym celu należy działać ze świadomością, że jesteśmy zależni od siebie nawzajem i w związku  
z tym odpowiedzialni za siebie oraz za przyszłe pokolenia”.
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