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Niniejsze standardy dotyczą osób fizycznych i organizacji, które świadczą usługi lub dostarczają surowce, składniki aktywne, elementy, wyroby gotowe lub 
inne produkty (zwanych dalej „Dostawcami”). 

PRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I REGULACJI 

 Dostawcy mają obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów, reguł, regulacji i standardów etycznych obowiązujących w USA oraz w kraju, w którym 
prowadzą działalność, a także niniejszych standardów. 

ZAKAZ ŁAPÓWKARSTWA, PRZEKUPSTWA, NIELEGALNYCH PŁATNOŚCI I INNYCH PRAKTYK KORUPCYJNYCH 

 Dostawcom nie wolno pośrednio ani bezpośrednio przekazywać ani oferować żadnych płatności pracownikom organów państwowych w celu: 

 nawiązania lub utrzymania współpracy biznesowej lub wywarcia niedozwolonego wpływu na działanie lub decyzję dowolnego pracownika organów 
rządowych, partii politycznej, kandydata do objęcia stanowiska w biurze politycznym bądź przedstawiciela publicznej organizacji międzynarodowej; 

 uzyskania niedozwolonych korzyści; ani też 

 wywarcia niedozwolonego wpływu na działanie dowolnej osoby, klienta, firmy lub przedstawiciela firmy. 

 Dostawcy mają obowiązek prowadzić rzetelną i przejrzystą dokumentację odzwierciedlającą faktyczne transakcje i płatności. 

 Choć firma Baxter przestrzega lokalnych zwyczajów biznesowych i praktyk rynkowych, ani ona, ani jej Dostawcy nie mogą uczestniczyć w żadnych 
praktykach korupcyjnych, nieetycznych ani nielegalnych.  

 Dostawcom nie wolno podejmować żadnych działań zakazanych przez firmę Baxter.  

RZETELNOŚĆ DOKUMENTACJI BIZNESOWEJ 

 Cała dokumentacja księgowa i finansowa musi być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. 

 Dokumentacja dostawców musi być rzetelna we wszystkich istotnych aspektach: 

 Dokumentacja musi być czytelna, przejrzysta i odzwierciedlać faktyczne transakcje i płatności. 

 Nie wolno ukrywać transakcji, pomijać ich w dokumentacji ani dokonywać fałszywych wpisów. 

 Dokumentacja musi być udostępniana firmie Baxter zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

INTERAKCJE Z PRZEDSTAWICIELAMI BRANŻY MEDYCZNEJ 

 Podczas prowadzonych w imieniu firmy Baxter interakcji z przedstawicielami branży medycznej (obejmującymi pracowników służby zdrowia, organizacje 
związane ze służbą zdrowia, pacjentów, organizacje pacjentów, pracowników organów państwowych i płatników) wszyscy dostawcy, dealerzy, 
dystrybutorzy, agenci i inne osoby trzecie muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących standardów postępowania (np. kodeksu AdvaMed, MedTech i 
Kodeksu Praktyk EFPIA). 

 Wszystkie świadczenia oferowane przedstawicielom branży medycznej w imieniu firmy Baxter muszą być zgodne z wszelkimi wymogami kodeksów 
branżowych obowiązujących w krajach, w których dany przedstawiciel branży medycznej ma swoją siedzibę lub prowadzi praktykę medyczną. Płatności 
lub inne świadczenia nie mogą nigdy pełnić funkcji łapówki, nagrody, zachęty ani nakłaniania do zawarcia transakcji sprzedaży. 

UCZCIWA KONKURENCJA I PRZECIWDZIAŁANIE MONOPOLOM 

 Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji antymonopolowych i dotyczących uczciwej konkurencji. 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I INFORMACJE POUFNE  

 Wszyscy Dostawcy, którzy muszą wymieniać z firmą Baxter informacje poufne, mają obowiązek zawrzeć z nią wcześniej umowę o zachowaniu poufności.  

 Wymiana informacji poufnych może odbywać się wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów umownych.  

 Dostawcom nie wolno udostępniać własności intelektualnej ani informacji poufnych firmy Baxter, ani też żadnych innych pozyskanych informacji 
związanych z działalnością firmy Baxter (w tym informacji opracowanych przez Dostawców oraz informacji odnoszących się do produktów, klientów, 
dostawców, cen, kosztów, know-how, strategii, programów, procesów i praktyk). 

 Obowiązkiem Dostawców jest natychmiastowe zgłaszanie wszystkich przypadków nieupoważnionego ujawnienia informacji poufnych firmy Baxter, 
niezależnie od tego czy nastąpiło to w sposób zamierzony czy niezamierzony. Przypadki takie należy zgłaszać za pośrednictwem infolinii ds. etyki i 
zgodności, dostępnej pod adresem www.baxter.com. 

OCHRONA DANYCH 

 Dostawcy muszą przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji o ochronie danych osobowych. 

 Dostawcy muszą w sposób uzasadniony współpracować i wspierać firmę Baxter w przestrzeganiu stosownych przepisów o ochronie danych osobowych, 
w tym praw osób, których dane dotyczą, a także w udzielaniu odpowiedzi na zapytania organów administracyjnych, regulacyjnych lub innych organów ds. 
ochrony danych w ramach prowadzonych przez nie dochodzeń. 

 Dostawcy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy Baxter dotyczącymi świadczenia usług określonych w pisemnym 
porozumieniu bazowym lub umowie o zachowaniu poufności. Zabronione jest przetwarzanie danych osobowych w celach pomocniczych lub innych, 
niezwiązanych z zakresem świadczonych usług. 

 Obowiązkiem Dostawców jest natychmiastowe zgłaszanie wszystkich przypadków nieupoważnionego przetwarzania, wykorzystania, ujawnienia, 
zniszczenia, modyfikacji, dostępu lub utraty, a także podejrzewanego lub faktycznego naruszenia danych osobowych związanych z działalnością firmy 
Baxter, zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przypadki takie należy zgłaszać za pośrednictwem infolinii ds. etyki i zgodności, 
dostępnej pod adresem www.baxter.com. 

http://www.baxter.com/


                                                                                                                            

STANDARDY DOT. ETYKI I ZGODNOŚCI DLA DOSTAWCÓW FIRMY BAXTER 
BARDZO WAŻNE JEST, ABY WSZYSCY DOSTAWCY FIRMY BAXTER DZIELILI NASZE PRZEKONANIE O OBOWIĄZKU PROWADZENIA 

DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH W SPOSÓB UCZCIWY. 
 
 

 

Strona 2 z 3                                                                                  © grudzień 2019 r. Baxter Healthcare Corporation 

 

 Dostawcy muszą zawrzeć pisemne umowy z wszelkimi podwykonawcami, podwykonawcami przetwarzania lub przedstawicielami, którzy uczestniczą w 
świadczeniu usług na rzecz firmy Baxter, określające zapewnienie co najmniej takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak umowa zawarta z 
firmą Baxter. 

 Dostawcy muszą zapewnić wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, administracyjnych i proceduralnych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych. 

 Dostawcy mają obowiązek zwrócić lub zniszczyć wszelkie dane osobowe po zakończeniu świadczenia usług oraz zgodnie z umową bazową. 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAKTYK ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM 

 Dostawcy muszą przestrzegać globalnej polityki praw człowieka firmy Baxter, a także przepisów zabraniających zatrudniania dzieci, pracy przymusowej i 
niewolniczej, dyskryminacji, prześladowania oraz podejmowania działań odwetowych w miejscu pracy. 

 Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących zatrudnienia. 

 Dostawcy w obiektach firmy Baxter nie mogą przechowywać, zażywać ani sprzedawać nielegalnych substancji, w tym marihuany, ani przechowywać, 
zażywać lub rozprowadzać bez upoważnienia legalnych substancji. Zabronione jest ponadto wykonywanie przez Dostawców swoich obowiązków pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków.  

 Dostawcom nie wolno tworzyć usług ani wytwarzać produktów w sposób naruszający przepisy o prawach pracowniczych, w tym dotyczące handlu ludźmi 
i niewolnictwa (ani dołączać do tych usług lub produktów żadnych materiałów stworzonych lub wytworzonych w taki sposób). Pracownicy zatrudniani w 
pełnym wymiarze czasu pracy muszą mieć co najmniej 18 lat. Dostawcy muszą informować kierownictwo firmy Baxter o zatrudnianiu pracowników w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnianiu sezonowym, a także programach staży dla osób poniżej 18. roku życia. 

KONFLIKTY INTERESÓW 

 Konflikt interesów pojawia się wtedy, gdy prywatne interesy lub działalność danej osoby mają (faktyczny lub pozorny) wpływ na jej zdolność do działania 
w jak najlepszym interesie firmy Baxter. Do sytuacji, które mogą powodować konflikty interesów, należą między innymi: 

 Posiadanie istotnych udziałów finansowych w przedsiębiorstwie, które konkuruje, współpracuje lub zamierza współpracować z firmą Baxter. „Istotne 
udziały finansowe” obejmują posiadanie liczby głosów umożliwiającej sprawowanie kontroli nad przedsiębiorstwem, posiadanie ponad 1% udziałów 
kapitałowych w danym podmiocie lub przypadki, gdy wartość udziałów stanowi ponad 5% wszystkich aktywów inwestora. 

 Świadczenie podobnych usług bezpośrednim konkurentom firmy Baxter, jeśli wiąże się z dostępem do informacji poufnych lub dotyczących 
konkurencji. 

 Praca członków rodziny Dostawcy (lub partnerów życiowych albo innych bliskich osób) na rzecz firmy Baxter albo jej innego dostawcy, klienta lub 
konkurenta.  

 Obowiązkiem Dostawców jest zgłaszanie wszystkich faktycznych lub pozornych konfliktów interesów kierownictwu firmy Baxter pod rygorem podjęcia 
przez firmę Baxter wszelkich niezbędnych czynności w przypadku niedotrzymania tego wymogu. Jeśli kierownictwo firmy Baxter zaakceptuje faktyczny 
lub pozorny konflikt, decyzja taka musi być udokumentowana.  

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH, NOŚNIKÓW ELEKTRONICZNYCH, INTERNETU I POCZTY ELEKTRONICZNEJ  

Dostawcy mający dostęp do systemów komunikacji elektronicznej firmy Baxter (Intranetu, poczty elektronicznej, poczty głosowej i innych systemów) są 
zobowiązani:  

 Chronić informacje poufne firmy Baxter i jej nośniki elektroniczne. 

 Szyfrować lub zabezpieczać hasłem informacje poufne. 

 Trzymać wszystkie urządzenia przenośne przy sobie lub zamykać je na czas podróży. 

 Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych. 

 Używać tych urządzeń wyłącznie do celów związanych z działalnością firmy Baxter. 

 Korzystać z tych urządzeń zgodnie z globalnymi zasadami firmy Baxter dotyczącymi wykorzystania IT, co obejmuje: 

 Zakaz świadomego pobierania, przeglądania lub rozpowszechniania materiałów o treści dyskryminacyjnej, napastliwej, erotycznej, pornograficznej, 
rasistowskiej, seksistowskiej, oszczerczej, o charakterze pogróżek lub innych treści o obraźliwym charakterze. Media elektroniczne należy 
wykorzystywać przede wszystkim do celów służbowych.  

 Konieczność przekazywania informacji chronionych (danych osobowych lub tajemnic handlowych) w sposób uwzględniający ich szczególne znaczenie, 
możliwość uzyskania do nich nieupoważnionego dostępu oraz zgodność z lokalnymi przepisami o ochronie danych. Dostawcy ponoszą 
odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy haseł przekazanych im przez firmę Baxter.  

 Świadomość, że za pomocą dokumentów, oprogramowania, poczty elektronicznej i stron internetowych można wprowadzić do sieci firmy Baxter 
szkodliwe wirusy komputerowe. Zakaz świadomego odłączania, rozpakowywania, uruchamiania lub instalowania jakichkolwiek plików lub programów 
w systemach firmy Baxter lub otwierania załączników, które mogą zawierać szkodliwe wirusy komputerowe. Zakaz pobierania lub rozpowszechniania 
materiałów pochodzących z Internetu, chyba że właściciel praw autorskich wyraził na to zgodę.  

 Przestrzeganie ustalonych terminów i stosowanie obowiązujących metod przechowywania i usuwania danych firmy Baxter zapisanych na nośnikach 
elektronicznych.  

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI HANDLOWYMI 

 Obowiązkiem Dostawców jest przestrzeganie ducha i litery wszystkich przepisów i sankcji dotyczących kontroli importu i eksportu oraz innych 
przepisów handlowych obowiązujących w USA i w krajach, w których zawierane transakcje mają miejsce.  
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PRZEPISY BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Dostawcy współpracujący z firmą Baxter lub pracujący w jej oddziałach muszą działać w sposób gwarantujący bezpieczeństwo im samym i innym osobom, 
zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi BHP i ochrony środowiska ustanowionymi przez firmę Baxter i organa państwowe. Wszystkie nagłe 
sytuacje, które mogą mieć wpływ na firmę Baxter, należy niezwłocznie zgłaszać.  

PREZENTY I ROZRYWKA 

Prezenty i zaproszenia na imprezy rozrywkowe nie są konieczne we współpracy z firmą Baxter i zdecydowanie zniechęca się do ich oferowania.  

 Niżej wymienione sytuacje są zawsze uznawane za niewłaściwe i wyraźnie zabronione: 

 Przekazywanie prezentów lub zaproszeń na imprezy rozrywkowe albo preferencyjne traktowanie z zamiarem wywarcia wpływu na obiektywizm 
pracownika firmy Baxter w zakresie podejmowania decyzji. 

 Przekazywanie prezentów lub zaproszeń na imprezy rozrywkowe albo preferencyjne traktowanie w toku procesu podejmowania decyzji o zakupie lub 
zawarciu umowy (zapytania o informacje, wycenę lub ofertę (RFI, RFQ, RFP)). 

 Wszelkie prezenty pieniężne, w tym „bony upominkowe”. 

 Oferowanie zaproszeń na imprezy rozrywkowe, na których Dostawca nie będzie obecny (np. biletów na imprezy sportowe lub inne wydarzenia). 

 Oferowanie kosztownych imprez rekreacyjnych, wyjazdów lub luksusowego zakwaterowania podczas wydarzeń sponsorowanych przez Dostawców. 

 W rzadkich sytuacjach pracownicy firmy Baxter mogą akceptować skromne prezenty, zaproszenia lub inne przejawy uprzejmości biznesowej, jeśli 
wpływają one pozytywnie na relację biznesową i jeśli można się za nie odwdzięczyć czymś o tej samej wartości. Muszą one być jednak zatwierdzone przez 
firmę Baxter. 

 Pracownikom firmy Baxter nie wolno nakłaniać dostawców do przekazywania prezentów, w tym także przeznaczonych na cele dobroczynne. 

 Dostawcy nie mogą oferować żadnym pracownikom firmy Baxter możliwości zakupu produktów, usług lub udziałów finansowych na warunkach 
niedostępnych dla wszystkich pozostałych pracowników. 

ZASOBY 

 Dodatkowe informacje i wytyczne dotyczące niniejszych standardów można uzyskać w infolinii firmy Baxter ds. etyki i zgodności dostępnej pod adresem 
www.baxter.com. Za pośrednictwem tej infolinii można też zgłaszać potencjalne naruszenia standardów. 

 Dodatkowe informacje dla dostawców są dostępne na stronie www.baxter.com. 


