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We wszystkich obszarach swojej działalności Roche postępuje z zaangażowaniem poprzez 
zrównoważony rozwój oraz dąży do tego aby spełniać najwyższe standardy etyczne. Nasi 
partnerzy biznesowi (dostawcy materiałów, usługodawcy i wytwórcy ) odgrywają istotną rolę 
umożliwiając nam zrównoważony wzrost i ogólny sukces firmy.

 Roche promuje innowacyjność i dąży do zrównoważonego rozwoju w wymiarze ekonomicznym, 
społecznym oraz w obszarze ochrony środowiska, aby zapewnić dostarczenie produktów 
pacjentom oraz długofalowy sukces firmie i jej interesariuszom. Roche postrzega innowacje 
jako największy wkład w społeczeństwo. Nasi dostawcy to partnerzy biznesowi posiadający 
wiedzę i umiejętności, które wykorzystujemy, aby umożliwić poprawę wydajności, skuteczności 
i ciągłości biznesowej, co pozwala nam dostarczać innowacje medyczne odpowiadające 
potrzebom pacjentów i przynoszące korzyści społeczeństwu. Nasi pacjenci i interesariusze 
oczekują, że dostarczając innowacje w swojej działalności, Roche będzie utrzymywał wysokie 
standardy odpowiedzialnego i etycznego postępowania oraz wymagał od swoich dostawców 
przestrzegania tych samych standardów.

Firma Roche jest w pełni zaangażowana we wspieranie i poszanowanie praw człowieka. 
Wspieramy Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (UNGP) („Ramy Ruggie”). 
Roche wymaga takiego samego zaangażowania we wspieranie i poszanowanie praw człowieka 
od dostawców.

Roche nie toleruje żadnej formy łapownictwa ani korupcyjnych praktyk biznesowych. Dostawcy 
Roche muszą przestrzegać tych samych zasad etycznych i współpracować z własnymi 
partnerami w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Roche angażuje się w przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Wymagamy od naszych 
dostawców wyraźnego uznania i przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie D ostawców 
Roche oraz zapewnienia, że ich partnerzy biznesowi również będą przestrzegać tych zasad. 
Roche ocenia przestrzeganie przez dostawców Kodeksu Dostawców Roche w ramach 
Programu Wizyt Zapewniających Zrównoważony Rozwój Dostawców.

Zasady odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw (www.pscinitiative.org/
resource) Niniejszy dokument przedstawia Zasady odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem 
dostaw w przemyśle farmaceutycznym („Zasady PSCI”) dotyczące etyki, praw człowieka, praw 
pracowniczych, zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony środowiska i powiązanych z nimi systemów 
zarządzania.

Firmy wspierające Zasady:
– Integrują i Stosują niniejsze Zasady w sposób zgodny z własnymi programami dostawców.
– Wierzą, że odpowiedzialne zachowania i praktyki biznesowe najlepiej służą społeczeństwu 

i biznesowi. Fundamentem tego przekonania jest zrozumienie, że przedsiębiorcy muszą 
działać w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 
i regulacjami.

–  Są świadome różnic kulturowych i wyzwań związanych z interpretacją i stosowaniem 
Zasad w skali globalnej. Jakkolwiek firmy stosujące Zasady uważają, że oczekiwany cel 
ma charakter uniwersalny, to metody jego osiągnięcia mogą być różne i muszą być zgodne 
z przepisami prawa, wartościami i oczekiwaniami wynikającymi z kulturowych uwarunkowań 
różnych społeczności na świecie.

– Wierzą, że Zasady najlepiej wdrażać poprzez ciągłe doskonalenie, które z biegiem czasu 
zwiększa skuteczność dostawców.
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Etyka
Dostawcy powinni prowadzić swoją działalność w sposób 
etyczny i postępować rzetelnie. Do elementów etyki należą:

Rzetelność w biznesie i uczciwa konkurencja
Wszelkie przejawy korupcji, wymuszenia czy defraudacji są zabronione. Dostawcom nie wolno 
wręczać ani przyjmować łapówek, niedozwolonych korzyści finansowych ani uczestniczyć 
w jakichkolwiek praktykach o charakterze korupcyjnym w relacjach z podmiotami 
gospodarczymi lub publicznymi. Dostawcy mają obowiązek prowadzić działalność 
gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz obowiązującymi przepisami prawa 
antymonopolowego. Partnerzy biznesowi Roche mają obowiązek stosować uczciwe praktyki 
w swojej działalności gospodarczej, w tym posługiwać się wyłącznie dokładnymi i prawdziwymi 
informacjami w reklamie.

Wątpliwości
Wszystkich pracowników należy zachęcać do zgłaszania wątpliwości, jak również informowania 
o niezgodnych z prawem działaniach w miejscu pracy, bez narażenia na ewentualne działania 
odwetowe, zastraszanie czy nękanie. O ile zajdzie taka potrzeba, dostawcy mają obowiązek 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające oraz podjąć odpowiednie działania korygujące.

Dobrostan zwierząt
Zwierzęta należy traktować z szacunkiem, minimalizując ból i stres. Testy na zwierzętach 
powinny być przeprowadzane po rozważeniu czy można je przeprowadzić bez udziału zwierząt, 
zmniejszyć liczbę wykorzystywanych zwierząt lub udoskonalić procedury, aby zminimalizować 
stres. Należy stosować alternatywne metody testowania w każdym przypadku, gdy jest to 
uzasadnione naukowo i akceptowane przez organy regulacyjne.

Prywatność
Dostawcy powinni chronić i właściwie wykorzystywać informacje poufne, aby zapewnić 
ochronę prawa do prywatności firmy, pracowników i pacjentów.

Praca
Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania praw człowieka 
swoich pracowników oraz traktowania ich z godnością 
i szacunkiem. Elementy pracy obejmują:

Swobodny wybór zatrudnienia
Dostawcy nie mogą korzystać z pracy przymusowej, niewolniczej, ani pracy więźniów, którzy 
nie wyrazili na nią zgody.

Praca dzieci i młodociani pracownicy
Zakazane jest korzystanie przez dostawców z pracy dzieci. Zatrudnienie pracowników 
młodocianych poniżej 18 roku życia może mieć miejsce tylko w przypadku pracy pozbawionej 
zagrożeń oraz jeżeli wiek młodocianych pracowników jest wyższy od obowiązującego w danym 
kraju minimalnego wieku dopuszczalnego zatrudnienia oraz wieku ustania obowiązku 
szkolnego.

Brak dyskryminacji
Obowiązkiem dostawców jest zapewnienie pracownikom miejsc pracy wolnych od nękania 
i dyskryminacji. Dyskryminacja z powodów takich, jak rasa, kolor skóry, wiek, płeć, orientacja 
seksualna, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie, przekonania polityczne, 
przynależność do związków zawodowych lub stan cywilny jest zakazana.
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Uczciwe traktowanie
Dostawcy zapewnią miejsce pracy wolne od surowego i nieludzkiego traktowania, w tym 
jakiegokolwiek nękania, wykorzystywania seksualnego, kar cielesnych, przymusu psychicznego 
lub fizycznego lub słownego znieważania pracowników, jak również od groźby takiego 
traktowania.

Płace, świadczenia i godziny pracy
Obowiązkiem dostawców jest wypłacanie pracownikom wynagrodzenia zgodnie z właściwymi 
przepisami dotyczącymi wynagrodzeń, regulującymi między innymi wysokość płacy minimalnej, 
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i inne obowiązkowe świadczenia pracownicze. 
Dostawca ma obowiązek porozumieć się z pracownikiem w odpowiednim czasie w sprawie jego 
wynagrodzenia. Od dostawców oczekuje się także informowania pracowników o ewentualnej 
konieczności pracy w nadgodzinach i przysługującym za nią wynagrodzeniu. 

Swoboda zrzeszania się
Zachęca się do otwartej komunikacji i bezpośredniego angażowania pracowników 
w rozwiązywanie problemów dotyczących miejsca pracy i wynagrodzeń. Dostawcy mają 
obowiązek przestrzegać określonych w lokalnych przepisach praw pracowników do 
swobodnego zrzeszania się, przystępowania lub nieprzyłączania się do związków zawodowych, 
ubiegania się o reprezentację i wstępowania do rad pracowniczych. Pracownicy powinni mieć 
możliwość otwartego komunikowania się z kierownictwem w sprawie warunków pracy bez 
groźby odwetu, zastraszania lub nękania.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Dostawcy zobowiązani są zapewnić bezpieczne i zdrowe 
środowisko pracy, w tym w także w ewentualnych mieszkaniach 
pracowniczych. Do elementów zdrowia i bezpieczeństwa należą:

Ochrona pracowników
Obowiązkiem dostawców jest chronić pracowników przed nadmiernym narażeniem na 
czynniki chemicznych, biologiczne i fizyczne oraz obciążeniem fizycznym w miejscu pracy 
i w ewentualnych mieszkaniach pracowniczych zapewnianych przez firmę.

Bezpieczeństwo procesów
Obowiązkiem dostawców jest wdrożenie programów zapobiegania negatywnym skutkom 
uwolnienia substancji chemicznych oraz minimalizowania skutków takich zdarzeń. 

Przygotowanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe
Dostawcy mają obowiązek identyfikować i oceniać sytuacje kryzysowe w miejscu pracy 
i wszelkich pomieszczeniach mieszkalnych zapewnionych przez firmę oraz minimalizować 
ich skutki, wdrażając plany postepowania na wypadek sytuacji kryzysowej oraz procedury 
reagowania.

Informacje o zagrożeniach
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, związane z materiałami niebezpiecznymi – w tym 
dotyczące związków farmaceutycznych i półproduktów farmaceutycznych – powinny być 
dostępne w celu edukacji, szkolenia i ochrony pracowników przed zagrożeniami.
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Ochrona środowiska
Dostawcy powinni działać w sposób odpowiedzialny i efektywny 
dla środowiska oraz minimalizować negatywny wpływ na 
środowisko. Zachęca się dostawców do oszczędzania zasobów 
naturalnych, unikania stosowania materiałów niebezpiecznych 
tam, gdzie jest to możliwe, oraz do angażowania się w działania 
związane z ich ponownym wykorzystaniem i recyklingiem.  
Do elementów ochrony środowiska należą:

Pozwolenia środowiskowe
Dostawcy zobowiązani są przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. Obowiązkowe jest uzyskanie wymaganych pozwoleń i licencji 
środowiskowych, rejestracji i decyzji o ograniczeniach środowiskowych oraz spełnianie 
określonych w nich wymagań operacyjnych i sprawozdawczych.

Odpady i emisje
Dostawcy muszą posiadać systemy zapewniające bezpieczną obsługę, przemieszczanie, 
przechowywanie, recykling, ponowne wykorzystanie odpadów lub ich zagospodarowanie, 
zarządzanie emisjami do powietrza i zrzutami ścieków. Wszelkie odpady, ścieki lub emisje 
mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko powinny być odpowiednio 
zarządzane, kontrolowane i przetwarzane przed uwolnieniem do środowiska.

Wycieki i uwolnienia
Dostawcy powinni posiadać systemy zapobiegające przypadkowym wyciekom i uwolnieniom 
do środowiska oraz łagodzące ich skutki.

Systemy zarządzania
Dostawcy powinni stosować systemy zarządzania w celu 
ułatwienia ciągłego doskonalenia i zapewnienia zgodności 
z celami tych zasad. Do elementów systemów zarządzania 
należą:

Zaangażowanie i odpowiedzialność
Dostawcy mają obowiązek wykazywać się zaangażowaniem na rzecz realizacji opisanych 
w niniejszym dokumencie wartości, w szczególności poprzez alokację odpowiednich zasobów. 

Wymagania prawne i klienta
Obowiązkiem dostawców jest identyfikacja i przestrzeganie odpowiednich przepisów prawa, 
regulacji, norm oraz wymogów.

Zarządzanie ryzykiem
Dostawcy powinni wdrożyć mechanizmyokreślania i zarządzania ryzykiem we wszystkich 
obszarach, o których mowa w niniejszym dokumencie.

Dokumentacja
Dostawcy powinni prowadzić dokumentację niezbędną do wykazania zgodności z opisanymi 
w niniejszym dokumencieoczekiwaniami oraz z obowiązującymi przepisami.
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Szkolenia i kompetencje
Obowiązkiem dostawców jest posiadanie programu szkoleniowego, który umożliwia kadrze 
kierowniczej i pracownikom osiągnięcie odpowiedniego poziomu wiedzy, kwalifikacji 
i umiejętności w zakresiezasad postępowania ujętych w niniejszym dokumencie.

Ciągłe doskonalenie
Od dostawców oczekuje się ustawicznego doskonalenia poprzez wyznaczanie celów do 
osiągnięcia, realizacji planów wdrożeniowych oraz podejmowania niezbędnych działań 
korygujących w przypadku nieprawidłowości lub wykrytych braków, w trakcie wewnętrznej lub 
zewnętrznej oceny, inspekcji lub audytów.

Oprócz Zasad PSCI, dla Roche ważne są następujące zasady:

Własność intelektualna
Roche dostarcza innowacyjne rozwiązania medyczne, które poprawiają zdrowie i jakość życia 
ludzi, współpracując z dostawcami, którzy najlepiej spełniają nasze oczekiwania i wymagania 
biznesowe w zakresie kosztów, innowacyjności, rzetelności, jakości, przydatności, wiarygodności 
i zrównoważonego rozwoju. Jako partnerzy biznesowi wspierający starania Roche, dostawcy 
powinni przestrzegać praw własności intelektualnej Roche, chronić tajemnice handlowe 
i informacje poufne Roche oraz chronić informacje o klientach. Dostawcy zobowiązani są do 
zarządzania technologią i know-how w taki sposób, który zapewnia ochronę prawa własności 
intelektualnej.

Zrównoważony rozwój 
gospodarczy
Zachęca się dostawców do wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego oraz przyczyniania 
się do zrównoważonego rozwoju społeczności, w których działają.

Różnorodność dostawców
Dostawcy powinni współpracować z podmiotami, które są społecznie i ekonomicznie 
zróżnicowane poprzez integracyjne procesy zaopatrzenia, które promują równe szanse.

Kodeks Dostawców Roche został zaproponowany przez Korporacyjny Komitet ds. 
Zrównoważonego Rozwoju i przyjęty przez Korporacyjny Komitet Wykonawczy w dniu  
11 listopada 2019 r. i wszedł w życie tego samego dnia.
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