
Kodeks postępowania
dla Partnerów Biznesowych



Preambuła
Przyświeca nam zasada Technika dla Życia. Zobowiązanie takie jest wiarygodne tylko, jeśli 
kierownictwo najwyższego szczebla, pracownicy oraz nasi partnerzy biznesowi przestrzegają 
najwyższych standardów odnoszących się do uczciwości. Warunkiem koniecznym do zachowania 
zasad obowiązujących w naszej firmie jest przestrzeganie etycznych, społecznych, ekonomicznych i 
ekologicznych zasad. Powyższe cele mają zastosowanie nie tylko do pracowników firmy Dräger, ale 
także do wszystkich naszych Partnerów Biznesowych i całego naszego łańcucha dostaw. 
Kodeks postępowania firmy Dräger dla Partnerów Biznesowych (zwany dalej „Kodeksem 
postępowania”) stanowi podstawę wszelkiej współpracy. Bazuje on na założeniach podstawowych 
konwencji i norm uznanych przez społeczność międzynarodową, a odnoszących się do 
odpowiedzialnego ładu korporacyjnego (patrz spis „Piśmiennictwo” poniżej).

Zastosowanie i Cel
Współpraca pomiędzy firmą Dräger, a jej Partnerami Biznesowymi opiera się na kulturze zaufania, 
wzajemnego szacunku i przejrzystości. Od naszych Partnerów Biznesowych oczekujemy, poza ich 
wkładem o wartości ekonomicznej, bezwzględnego przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania. 
Wartości opisane poniżej stanową fundament bliskiego i długotrwałego partnerstwa z naszymi 
Partnerami Biznesowymi.

Na potrzeby niniejszego Kodeksu postępowania termin „Partnerzy Biznesowi” obejmuje wszystkie 
osoby trzecie, które działają na rzecz, w imieniu lub razem z firmą Dräger. Są to, między innymi, 
dostawcy, konsultanci, usługodawcy, partnerzy handlowi, przedstawiciele, przedstawiciele handlowi, 
podwykonawcy oraz inni partnerzy, z którymi współpracujemy.

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności
Niniejszy Kodeks postępowania obowiązuje poza warunkami wszelkich istniejących umów. W 
przypadku konfliktu, obowiązują surowsze postanowienia.
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2.  Prawa człowieka i postępowanie względem
pracowników (patrz spis „Piśmiennictwo” poniżej)

2.1 Prawa człowieka. Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się szanować i wspierać ochronę 
podstawowych praw człowieka w odniesieniu do każdego pracownika lub wykonawcy związanego z 
nimi i muszą podjąć wszelkie środki mające na celu uniknięcie powodowania, przyczyniania się do 
lub powiązania z wszelkimi przypadkami naruszenia praw człowieka.

2.2 Praca dzieci. Naszym Partnerom Biznesowym nie wolno korzystać z lub wspierać 
jakiejkolwiek formy pracy dzieci, jak zdefiniowano w Konwencjach MOP i obowiązujących 
przepisach prawa.

2.3 Praca przymusowa. Naszym Partnerom Biznesowym zabrania się korzystania, angażowania, 
tolerowania lub czerpania korzyści z jakiejkolwiek formy pracy przymusowej lub obowiązkowej.

2.4 Uczciwe warunki pracy. Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązani są przestrzegać 
obowiązujących przepisów prawa oraz norm branżowych w celu zapewnienia uczciwych warunków 
pracy, w tym warunków dotyczących płacy, czasu pracy i stałego zatrudnienia.

2.5 Zakaz dyskryminacji. Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się traktować swoich 
pracowników w sposób uczciwy, z szacunkiem i zakazywać wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
rasę, religię, płeć, narodowość, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność fizyczną lub 
umysłową, przynależność polityczną, członkostwo w związku lub inne cechy osobiste.

2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy. Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązani są do zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. Należy wprowadzić i przedstawić pracownikom 
zasady i procedury mające na celu zmniejszenie potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie i 
bezpieczeństwo, Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących BHP.

2.7 Swoboda zrzeszania się. Nasi Partnerzy Biznesowi mają prawo do swobodnego zrzeszania 
się i zawierania układów zbiorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami 
branżowymi.

1. Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji
Wszyscy Partnerzy Biznesowi zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów 
prawa i regulacji w krajach, w których prowadzą działalność Może się zdarzyć, że w niektórych 
krajach obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy prawa i regulacje niż te wyszczególnione w 
niniejszym Kodeksie postępowania, w takim przypadku zastosowanie mają te bardziej rygorys-
tyczne przepisy i regulacje.
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3. Uczciwa konkurencja
Otwartość i przejrzystość to klucz do wiarygodności i zaufania w relacjach biznesowych. W związku z 
powyższym, firma Dräger i jej Partnerzy Biznesowi prowadzą działalność jak uczciwi i odpowiedzialni 
uczestnicy rynku, w szczególności w zakresie przestrzegania następujących zasad.

3.2 Polityka antykorupcyjna. Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się nie tolerować żadnych 
zachowań korupcyjnych, form ani prób korupcji lub wywierania jakiegokolwiek innego nielegalnego 
wpływu na decyzje biznesowe. 

Zabrania się oferować, przyznawać, żądać, przyjmować lub odbierać, bezpośrednio (lub 
pośrednio) niestosownych korzyści w jakiejkolwiek formie od urzędników państwowych, Partnerów 
Biznesowych lub osób trzecich. Oczekuje się od Partnerów Biznesowych przeprowadzania 
uzasadnionych analiz należytej staranności w celu zapobiegania i wykrywania korupcji we 
wszystkich relacjach biznesowych.

Należy zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do prezentów, zaproszeń, wydatków 
reprezentacyjnych, darowizn, ofert sponsoringu i grantów. Instrumenty takie muszą być w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą wywierać jakiegokolwiek niewłaściwego wpływu na 
relacje biznesowe, bez względu na ich stosowność. 

Zakaz dokonywania aktów korupcji dotyczy również tak zwanych „płatności przyspieszających tok 
spraw” (tj. niewłaściwych płatności dokonywanych względem urzędników państwowych w celu 
przyspieszenia lub zabezpieczenia wykonania rutynowego zadania urzędowego). 

3.2 Konflikt interesów. Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się unikać wszystkich, nawet 
potencjalnych, konfliktów interesów, które mogą prowadzić do ryzyka korupcji. W przypadku, 
gdy Partner Biznesowy jest bezpośrednio lub pośrednio powiązany z pracownikiem firmy Dräger, 
należy przedstawić informację o takim rzeczywistym lub potencjalnym konflikcie, w formie 
pisemnej, firmie Dräger.

3.3 Konkurencja i prawo antymonopolowe. Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się 
przestrzegać wszystkich odnośnych zasad i przepisów prawa dotyczących uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym, Partnerom Biznesowym nie wolno uczestniczyć w nielegalnych 
działaniach mających na celu ograniczenie uczciwej konkurencji, takich jak ustalanie cen, podział 
rynku lub klientów albo ustawianie przetargów. Zabrania się również nadużywania dominującej 
pozycji rynkowej lub nawoływania do bojkotu. 

4.  Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych
(patrz spis „Piśmiennictwo” poniżej)

Ochrona środowiska stanowi priorytet dla naszych Partnerów Biznesowych we wszystkich znaczących 
aspektach ich działalności. Partnerzy biznesowi muszą co najmniej przestrzegać wszystkich obowiązujących 
praw, przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. Ponadto, Partnerzy Biznesowi zobowiązują się 
systematycznie dążyć do zmniejszenia wpływu swoich działań i produktów na środowisko. Firma Dräger 
zachęca Partnerów Biznesowych do wdrożenia normy ISO 14001 lub równoważnego certyfikatu.

5. Zgodność z przepisami ustawy o handlu zagranicznym
Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się zapewnić spełnienie wszystkich obowiązujących przepisów 
prawa i regulacji odnoszących się do przywozu i wywozu wszystkich produktów, części, komponentów, 
danych technicznych i technologii. Partnerzy Biznesowi przedstawią prawdziwe i rzetelne informacje (na 
przykład dotyczące klasyfikacji) i uzyskają licencje na wywóz i/lub zgody, jeśli są wymagane.

6. Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu
Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
prawa i regulacji odnoszących się do zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu. Będą oni prowadzili interesy wyłącznie z osobami, których uczciwość zweryfikowali w 
zakresie wymaganym przez prawo.

7.  Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów i minerałów
konfliktowych

Nasi Partnerzy Biznesowi, w szczególności nasi dostawcy, zobowiązują się zapewnić, że towary 
dostarczane do firmy Dräger spełniają wymogi objęte zakresem odpowiednich przepisów 
dotyczących kontroli substancji.

Nasi dostawcy zobowiązują się zgłaszać kontrolowane substancje, będące przedmiotem uwagi, 
jak wyszczególniono w „Spis substancji podlegających zgłoszeniu firmy Dräger”. Oczekujemy 
od naszych dostawców wdrożenia uzasadnionych środków niezbędnych do identyfikacji źródeł 
potencjalnych minerałów konfliktowych (cyna, tantal, złoto, wolfram) w całym łańcuchu dostaw 
oraz przekazania informacji na temat ich pochodzenia firmie Dräger

Dostawcy zapewnią, w uzasadniony sposób, że tantal, cyna, wolfram i złoto zawarte w 
produktach, które dostarczają firmie Dräger nie służą bezpośrednio lub pośrednio finansowaniu 
lub przynoszeniu korzyści grupom zbrojnym, będącym sprawcami poważnych naruszeń praw 
człowieka. Dostawcy sporządzą raport należytej staranności  dotyczący źródła i kontroli 
pochodzenia tych minerałów i udostępnią wyniki takiego raportu firmie Dräger. 
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9. Oszustwo i wprowadzanie w błąd
Zabrania się dążenia do / lub czerpania korzyści jakiegokolwiek rodzaju poprzez działanie w 
sposób oszukańczy, oszukiwanie innych, składanie fałszywych oświadczeń lub zezwalanie innym 
na dokonywanie takich czynności. Obejmuje to także kradzież, sprzeniewierzenie lub jakąkolwiek 
formę przywłaszczenia własności.

10. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się zagwarantować bezpieczeństwo swojej infrastruktury IT, 
technologii, wykorzystywanych systemów przetwarzania danych (wewnętrznych lub zewnętrznych) 
oraz innych zasobów informacyjnych. Będą oni chronić firmę Dräger przed utratą, zniszczeniem 
lub przerwaniem działań w odniesieniu do wszelkich danych. Dotyczy to między innymi danych 
osobowych, danych technicznych lub handlowych, dokumentów lub wiedzy jak również 
wszelkich próbek. W tym celu, Partnerzy Biznesowi podejmą odpowiednie środki, by zapewnić 
bezpieczeństwo danych oraz odpowiedni poziom ochrony w zakresie poufności, integralności, 
dostępności oraz odporności systemów, z których korzystają.

Partnerzy Biznesowi zagwarantują ochronę praw do prywatności danych osób zainteresowanych. 
Muszą oni zapewnić, że ich pracownicy podpisali umowy o poufności i są zaznajomieni z 
odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się dokonywać regularnych przeglądów swoich 
wewnętrznych, technicznych i organizacyjnych procesów, aby zapewnić, że wszelkie przetwarzanie 
danych, za które ponoszą odpowiedzialność, dokonywane jest zgodnie z wymogami 
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. 

KODEKS POSTĘPOWANIA FIRMY DRÄGER DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH  
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8. Integralność finansowa
Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się prowadzić księgowość i sprawozdawczość finansową w 
sposób rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami rachunkowości.

11. Ochrona własności intelektualnej
Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się działać zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie 
ingerencji w prawa własności intelektualnej, w tym w odniesieniu do ochrony przed ujawnieniem, 
patentów, praw autorskich i znaków towarowych.



17. Kontakt
W przypadku ogólnych pytań dotyczących niniejszego Kodeks postępowania lub procedury, 
Partnerzy Biznesowi powinni skontaktować się z osobą kontaktową po stronie firmy Dräger tj. 
odpowiednim Działem Handlowym lub Działem Zaopatrzenia.

Piśmiennictwo:

1.  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych [International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)] 

2.  Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
[International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)]

3.  Prawa dziecka i zasady biznesowe [Children’s Rights and Business Principles 
(CRBP)]

4.  Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) [International Labour Organization 
(ILO)], wszystkie dokumenty wymienione poniżej: 

5.  Konwencja Nr 79 MOP dotycząca ograniczenia pracy nocnej dzieci i 
młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych [ILO Convention 79 (C79 Night 
Work of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention)], 1946 r.

6.  Konwencja Nr 87 MOP dotycząca wolności związkowej i ochrony praw 
związkowych [ILO Convention 87 (C87 - Freedom of Association)],1948 r. 

7.  Konwencja Nr 98 MOP dotycząca stosowania zasad prawa organizowania 
się i rokowań zbiorowych [ILO Convention 98 (C98 - Right to Organise and 
Collective Bargaining Convention)], 1949 r.

8.  Konwencja Nr 100 MOP dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla 
pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości [ILO Convention 
100 (C100 - Equal Remuneration Convention)], 1951 r. 

9.  Konwencja Nr 138 MOP dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do 
zatrudnienia [ILO Convention 138 (C138 Minimum Age Convention)], 1973 r.

10.  Konwencja Nr 182 MOP dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy dzieci [ILO Convention 182 (C182 Worst 
Forms of Child Labour Convention)], 1999 r.

11.  Konwencja Nr 29 MOP dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej [ILO 
Convention 29 (C29 Forced Labour Convention)], 1930r., wraz z protokołem 
z dnia 11 czerwca 2014 r.

12.  Konwencja Nr 105 MOP o zniesieniu pracy przymusowej [ILO Convention 105 
(C105 Abolition of Forced Labour Convention)], 1957 r.

13.  Konwencja Nr 111 MOP dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i 
wykonywania zawodu [ILO Convention 111 (C111 Discrimination (Employment 
and Occupation) Convention)], 1958 r.

14.  Konwencja Nr 159 dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych [ILO Convention 159 (C159 Vocational Rehabilitation and 
Employment (Disabled Persons) Convention)], 1983 r.

15.  Konwencja nr 155 MOP dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i 
środowiska pracy [ILO Convention 155 (C155 Occupational Safety and Health 
Convention)], 1981 r.

16.  Zalecenie nr 164 MOP dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i 
środowiska pracy [ILO Recommendation 164 (R164 Occupational Safety and 
Health Convention)], 1981 r.

17.  Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności dla odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów 
wysokiego ryzyka [OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply 
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas]

18.  Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci [Minamata Convention on Mercury] (2013 r.)

19.  Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych 
[Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants] (2001 r.)

20.  ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej [ISO 
26000:2010 Guidance on Social Responsibility]

21. OHSAS 18001

22.  Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych [OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises]

23.  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/ 
821 - z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające obowiązki należytej staranności w 
łańcuchu dostaw dla unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz 
złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego 
ryzyka (europa.eu) [REGULATION (EU) 2017/ 821 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - of 17 May 2017 - laying down 
supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and 
tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk 
areas (europa.eu)]

24. Brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie [UK Modern Slavery Act]

25. Inicjatywa ONZ Global Compact [UN Global Compact]

26.  Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka [UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights]

27.  Krajowe plany działania na rzecz wdrażania wytycznych ONZ w zakresie praw 
człowieka [UN National Human Rights Action plans]

28. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ [UN Sustainable Development Goals]

29. Konwencja ONZ przeciwko korupcji [UN Convention against Corruption]

16. Zgłaszanie potencjalnych naruszeń
Jeśli nasi Partnerzy Biznesowi podejrzewają lub dowiedzą się o naruszeniu prawa lub naruszeniu 
niniejszego Kodeksu postępowania, które może mieć wpływ na stosunki biznesowe z firmą Dräger, 
zgłoszą takie naruszenie firmie Dräger, niezwłocznie kontaktując się z Działem Zgodności firmy 
Dräger lub korzystając z „Kanału Uczciwości Dräger”. Obie opcje dostępne są za pośrednictwem 
strony dotyczącej zgodności Dräger Compliance 

www.draeger.com/compliance

Przypadki naruszenia prywatności danych należy niezwłocznie zgłaszać.
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12. Zasada zakazu działań odwetowych
Wszyscy pracownicy, wykonawcy oraz inne zainteresowane osoby trzecie naszych Partnerów 
Biznesowych mają prawo i są zachęcani do zgłaszania podejrzanych lub faktycznych problemów 
natury etycznej lub prawnej, bez obawy o działania odwetowe. Nasi Partnerzy Biznesowi 
zobowiązują się zbadać wszystkie zawiadomienia i podjąć działania naprawcze, jeśli zachodzi taka 
potrzeba.

13. Zgodność łańcucha dostaw
Nasi Partnerzy Biznesowi dołożą największych starań, aby zapewnić, że ich biznes przestrzega 
założenia Kodeksu postępowania dla Partnerów Biznesowych firmy Dräger lub, jeśli dotyczy, ich 
własnego, odpowiedniego kodeksu postępowania.

14. Dokumentacja i monitoring
Nasi Partnerzy Biznesowi zobowiązują się przechowywać odpowiednie dokumenty, by być w 
stanie udowodnić zgodność z niniejszym Kodeksem postępowania i wyrażają zgodę na 
weryfikację takiej zgodności przez firmę Dräger za pomocą środków, jakie firma Dräger uzna za 
stosowne. Takie środki mogą również obejmować zapowiedziane badanie Partnera Biznesowego 
przeprowadzane przez osoby oddelegowane przez firmę Dräger. 

Partnerzy Biznesowi zobowiązują się niezwłocznie odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mogą 
pojawić się w odniesieniu do zgodności z niniejszym Kodeksem postępowania.

15. Prawne konsekwencje braku zgodności
Zgodność z wymogami Kodeksu postępowania stanowi warunek niezbędny do prowadzenia przez 
nas współpracy z Partnerami Biznesowymi. Firma Dräger zastrzega sobie prawo do podjęcia 
odpowiednich działań prawnych, jeśli Partner Biznesowy nie przestrzega przedmiotowych 
wymogów.

https://www.draeger.com/pl_pl/About-Draeger/Compliance
https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance



