kodeks
postępowania dla
dostawców firmy
Quintiles

2

Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone
praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla
dostawców („Kodeks”), oparty na międzynarodowych
standardach, ma na celu zwiększenie odpowiedzialności
społecznej oraz odpowiedzialności za ochronę środowiska.
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Zasady oraz standardy
prowadzenia interesów z
firmą Quintiles
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Etyka i zgodność z przepisami
Dostawcy muszą działać w sposób uczciwy oraz
muszą być zaangażowani w przestrzeganie
najwyższych standardów etycznego postępowania
we wszystkich działaniach biznesowych.
Zgodność z Przepisami Prawa
Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich przepisów prawa oraz
regulacji obowiązujących w kraju, na terenie którego prowadzą
działalność.

Polityka Przeciwko Łapownictwu I Korupcji

Zgodność z przepisami firmy
Quintiles oraz wymogami
prawnymi, które dotyczą
naszej firmy, jest niezwykle
istotna dla naszego sukcesu.

Dostawcy nie mogą brać udziału w łapownictwie, wymuszeniach,
działaniach korupcyjnych ani defraudacji w jakiejkolwiek postaci.
Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów prawa oraz regulacji antykorupcyjnych. Dostawcy nie
mogą oferować ani przyjmować łapówek ani nielegalnych prowizji.
Zabronione jest też uczestnictwo w niezgodnych z prawem
działaniach mających na celu wywołanie określonych decyzji w
biznesie lub w relacjach z pracownikami administracji publicznej.

Uczciwe Praktyki Biznesowe
Dostawcy muszą utrzymywać standardy uczciwego biznesu w
sprzedaży oraz reklamie. Dostawcy muszą prowadzić działalność
zgodnie z obowiązującymi prawami ochrony konkurencji.

Ujawnianie Informacji
Dostawcy muszą dokładnie zapisywać oraz ujawniać informacje
dotyczące swojej działalności biznesowej, sytuacji finansowej
oraz wyników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
regulacjami. Dostawcy mają obowiązek prowadzenia księgowości
i dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi i fiskalnymi. Muszą też
prowadzić księgowość zgodnie z przyjętymi praktykami.

Prywatność i Własność Intelektualna
Dostawcy muszą chronić prawo pracowników do prywatności, a
także, jeśli dotyczy to działalności dostawcy, prawo pacjentów do
prywatności. Dostawcy muszą przestrzegać praw własności
intelektualnej oraz chronić poufne informacje klientów.
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Dobro Zwierząt

Wolność Wyboru Zatrudnienia

Jeśli ten rozdział dotyczy prowadzonej przez nich działalności,
dostawcy powinni traktować zwierzęta humanitarnie, możliwie
ograniczając ich ból oraz stres. Testy na zwierzętach powinny
zostać ograniczone do minimum oraz powinny być zastąpione
alternatywnymi metodami, kiedy to tylko możliwe.

Dostawcy nie mogą używać żadnej z form niewolnictwa,
wymuszonej lub obowiązkowej pracy (w tym przymusowej pracy
więźniów).

Prezenty i Rozrywka
Dostawcy muszą przestrzegać zasad firmy Quintiles dotyczących
prezentów, rozrywki oraz konfliktu interesów w kontaktach z
przedstawicielami Quintiles.

Mechanizmy Składania Raportów
Dostawcy muszą umożliwić pracownikom zgłaszanie niepokojących
sytuacji lub nielegalnych działań bez żadnych konsekwencji.
Dostawcy muszą sprawdzać raporty i wprowadzać niezbędne
poprawki.

Prawa Pracownicze Oraz
Prawa Człowieka
Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania
praw pracowników oraz do traktowania ich z
godnością i szacunkiem.
Uczciwe Traktowanie Oraz Brak Dyskryminacji
Dostawcy muszą zapewnić pracownikom miejsce pracy wolne
od dyskryminacji oraz prześladowania. Dostawcy nie mogą
narażać pracowników na nieludzkie traktowanie, takie jak
molestowanie seksualne czy kary cielesne.

Zarobki, Świadczenia i Godziny Pracy
Dostawcy muszą zapewniać pracownikom przynajmniej płacę
minimalną określoną obowiązującymi przepisami prawa i
regulacjami, a także wszystkie nakazane przez prawo świadczenia.
Pracownicy powinni być wynagradzani za nadgodziny zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Dostawcy
powinni płacić pracownikom terminowo i wyraźnie wyjaśnić im
podstawy naliczania wynagrodzenia. Godziny pracy nie powinni
przekroczyć maksymalnej liczby określonej przez obowiązujące
przepisy prawa i regulacje.

Zatrudnianie Nieletnich
Dostawcy nie mogą używać dziecięcej siły roboczej. Pracownicy
poniżej 18. roku życia mogą wykonywać tylko bezpieczne prace
oraz muszą osiągnąć co najmniej: 1) minimalny wiek pozwalający
na zatrudnienie w danym kraju; lub 2) wiek, wraz z którym
kończy się obowiązek edukacji (obowiązuje ten wiek, który w
danym kraju jest wyższy).

Wolność Zrzeszania Się
Dostawcy muszą szanować prawa pracowników do zrzeszania się,
przystępowania do związków zawodowych i rad pracowniczych oraz
przystępowania do umów zbiorowych (zgodnie z lokalnymi
przepisami prawa). Dostawcy muszą sprawiedliwie traktować
pracowników, którzy biorą udział w takich działaniach lub
występują jako reprezentanci innych pracowników.

Nasze standardy
dotyczące postępowania
w biznesie pomagają dbać
o bezpieczeństwo
pacjentów oraz naszą
reputację uczciwej firmy.
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Środowisko
Dostawcy muszą prowadzić działania
niezagrażające środowisku oraz są
zobowiązani do ograniczania wpływu
swoich działań na środowisko.
Oszczędzanie Zasobów Naturalnych
Dostawcy muszą pracować nad oszczędzaniem zasobów
naturalnych, takich jak woda, energia i surowce. Dostawcy
muszą zmniejszać lub eliminować ilość wytwarzanych odpadów
stałych i niebezpiecznych, ścieków oraz emitowanych szkodliwych
gazów poprzez wprowadzanie odpowiednich środków ochrony
w procesach produkcji oraz w placówkach. Dostawcy muszą
dążyć do przetwarzania takich materiałów oraz ponownego ich
wykorzystywania. Dostawcy powinni wytwarzać produkty
przyjazne środowisku oraz opracowywać procesy, które
zmniejszają zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych.

Gospodarowanie Odpadami
Dostawcy muszą wdrożyć systemy pozwalające na bezpieczne
postępowanie z odpadami, emitowanymi gazami oraz ściekami
(w zależności od tego, które z nich mają zastosowanie w przypadku
konkretnego dostawcy), ich przenoszenie, przechowywanie,
przetwarzanie, ponowne użycie oraz gospodarowanie nimi.

Zarządzanie Ryzykiem
Dostawcy muszą wdrożyć systemy zapobiegające przypadkowym
wyciekom do środowiska oraz systemy łagodzące skutki
ewentualnych wycieków.

Pozwolenia Środowiskowe i Składanie Raportów
Dostawcy muszą uzyskać, zachowywać oraz aktualizować
wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe, licencje i
wpisy. Ponadto są zobowiązani do składania raportów oraz
przestrzegania wymagań dotyczących takich pozwoleń.

Bezpieczeństwo i higiena
pracy
Dostawcy muszą zapewnić pracownikom
bezpieczne i niezagrażające zdrowiu środowisko
pracy. Te same warunki muszą obowiązywać
w mieszkaniach pracowniczych.
Ochrona Pracownika
Dostawcy muszą chronić pracowników przez zagrożeniami
chemicznymi, biologicznymi lub fizycznymi. Dostawca musi udostępnić
odpowiednie systemy kontroli, procedury i środki zapobiegawcze,
aby ograniczyć zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia w miejscu
pracy, w tym systemy kontroli wentylacji tam, gdzie jest to możliwe.
Ponadto musi on zapewnić sprzęt ochronny oraz szkolenia dla
pracowników. Sprzęt ochronny oraz szkolenia powinny zostać
udostępnione pracownikom nieodpłatnie. Informacje dotyczące
postępowania z materiałami niebezpiecznymi powinny zostać
umieszczone w widocznym miejscu i w formie zrozumiałej dla
pracowników, aby uchronić ich od niebezpieczeństw.

Procedury i Systemy Bezpieczeństwa
Dostawcy muszą stworzyć procedury oraz systemy mające na celu
zarządzanie, kontrolę oraz składanie raportów dotyczących chorób
i urazów zawodowych. Takie procedury powinny zachęcić pracowników
do zgłaszania ewentualnych urazów oraz zapewnić odpowiednie
leczenie, jak i działania, które pomogą wyeliminować ich przyczyny.
Odpowiednie leczenie urazów i chorób zawodowych nie powinno
wymagać wkładu finansowego pracowników. Pracownicy nie
powinni być karani ani dyskryminowani w żaden sposób z powodu
zgłaszania obaw związanych z bezpieczeństwem.

Zapobieganie Sytuacjom Wyjątkowym, Gotowość
Oraz Reakcja
Dostawcy muszą rozpoznawać i oceniać potencjalne sytuacje wyjątkowe
mogące wystąpić w miejscu pracy, jak również minimalizować ich
skutki poprzez wprowadzanie planów awaryjnych i procedur reakcji.
Takie procedury powinny obejmować: szkolenia i ćwiczenia
pracowników, odpowiednie zestawy pierwszej pomocy, sprzęt
wykrywający ogień i gaszący go oraz odpowiednie wyjścia ewakuacyjne.
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Systemy Zarządzania
Dostawcy muszą wprowadzić systemy
zarządzania w celu ułatwienia przestrzegania
obowiązujących praw oraz oczekiwań
przedstawionych w niniejszym Kodeksie. Takie
systemy zawierają następujące elementy:
Zaangażowanie i Ciągłe Udoskonalanie
Dostawcy muszą wykazywać zaangażowanie w działanie zgodne
z zasadami niniejszego Kodeksu poprzez wprowadzenie w życie
oświadczenia o (lub polityki) odpowiedzialności społecznej i
odpowiedzialności za ochronę środowiska, a także poprzez alokację
odpowiednich zasobów. Dostawcy powinni ciągle poprawiać
wyniki zrównoważonego rozwoju poprzez wprowadzanie takich
metod jak ustalanie celów związanych w wydajnością pracy lub
przeprowadzanie planów wdrożeniowych.

Zmniejszanie Ryzyka
Dostawcy muszą wprowadzać metody identyfikacji oraz
zarządzania ryzykiem dla obszarów opisanych w niniejszym
Kodeksie oraz w odpowiednich wymogach prawnych. Dostawcy
muszą wprowadzać plan ciągłości działań, aby upewnić się, że ich
działania biznesowe w przypadku katastrofy będą kontynuowane z
minimalną ilością zakłóceń.

Audyty, Ocena i Działania Naprawcze
Dostawcy muszą przeprowadzać okresowe oceny własnej
działalności, aby upewnić się, że przestrzegają obowiązujących
praw i regulacji przedstawionych w niniejszym Kodeksie. Dostawcy
muszą stworzyć proces natychmiastowego poprawiania jakichkolwiek
niedociągnięć zidentyfikowanych w czasie zewnętrznych lub
wewnętrznych audytów, ocen lub inspekcji.

Dokumentacja
Dostawcy muszą prowadzić odpowiednią dokumentację,
podkreślającą działanie zgodnie z wymogami prawnymi oraz
zasadami przedstawionymi w niniejszym Kodeksie. Firma Quintiles
może mieć wgląd do tej dokumentacji za obustronną zgodą.

Łańcuch Dostaw
Dostawcy muszą przenieść zasady przedstawione w niniejszym
Kodeksie do swojego łańcucha dostaw i okresowo sprawdzać,
czy łańcuch ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
oraz zasadami.

Szkolenia i Komunikacja
Dostawcy muszą stworzyć programy umożliwiające
pracownikom zrozumienie zasad przedstawionych w niniejszym
Kodeksie. Dostawcy powinni upubliczniać dokładne informacje
na temat swoich praktyk dotyczących odpowiedzialności
korporacyjnej oraz wydajności.

Składanie Raportów
Dostawcy powinni zgłaszać wszelkie podejrzenia łamania praw
lub zasad etyki związane z usługami firmy Quintiles, kontaktując
się z infolinią firmy Quintiles dotyczącą etyki w biznesie pod
numerem 866-738-4427 lub za pośrednictwem strony
internetowej www.quintilesethics.com.

Skontaktuj się z nami:
Online: www.quintilesethics.com
Skontaktuj się z infolinią dotyczącą etyki w biznesie pod numerem: +1 866 738 4427
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