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Kodeks postępowania dostawcy SYNLAB AG 
 
 

 
I. Oświadczenie dotyczące Kodeksu postępowania dostawcy 
 

SYNLAB AG dokłada wszelkich starań, aby nasza praca poprawiała jakość życia naszych 

pacjentów, członków SYNLAB oraz społeczności, w których działamy. Naszym celem jest 

zapewnienie dostępu do najwyższej jakości opieki zdrowotnej, która jest podstawą naszej 

działalności i jedną z naszych najmocniejszych stron do wprowadzania zmian. 

Promujemy kulturę, która ceni różnorodność i inkluzję, równość płci oraz godną pracę dla 

wszystkich uwzględniającą wszystkie grupy społeczne. Zobowiązujemy się do przestrzegania 

praw człowieka i obowiązującego lokalnego prawa pracy, prowadzenia działalności z 

zachowaniem najwyższych możliwych standardów etyki i uczciwości oraz zapewniania naszym 

Członkom bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. SYNLAB ma duże aspiracje, aby 

skutecznie mierzyć i zarządzać naszym wpływem na środowisko, redukować go w zakresie całej 

naszej działalności i umożliwiać naszym Członkom znalezienie nowych sposobów na 

uczynienie naszych usług diagnostycznych bardziej zrównoważonymi. 

 

 
SYNLAB oczekuje, że wszelkie strony trzecie pozostające w bezpośrednim stosunku umownym 

i angażujące się w działalność biznesową z SYNLAB, które dostarczają produkty i/lub usługi na 

rzecz SYNLAB („dostawca”) lub wykonują prace w imieniu SYNLAB („podwykonawcy”), przyjmą 

równie sumienne podejście do kwestii społecznych i środowiskowych, etyki biznesowej i 

uczciwości. 

Kodeks postępowania dostawcy SYNLAB formalizuje oczekiwania SYNLAB w zakresie 

odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do postępowania biznesowego. Oczekuje się, 

że bezpośredni partnerzy umowni przeczytają, zaakceptują i będą przestrzegać zasad 

określonych w niniejszym Kodeksie postępowania dostawcy oraz przekażą je swoim partnerom 

umownym w swoich łańcuchach dostaw. SYNLAB zobowiązało się do pracy wyłącznie z 

partnerami, których standardy są zgodne z naszymi własnymi zasadami. 

 

 
II. Cel 
 

Niniejszy Kodeks postępowania dostawcy wyraża przekonanie i wartości firmy SYNLAB 

dotyczące odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. Niniejszy 

Kodeks postępowania dostawcy stanowi wyraźne zobowiązanie do przestrzegania 

obowiązujących przepisów i regulacji oraz międzynarodowych standardów dotyczących etyki 

biznesowej, praw człowieka i prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania 

środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. 

Niniejszy Kodeks postępowania dostawcy służy jako wskazówka dla naszych dostawców i 

podwykonawców w przyjmowaniu równie starannego podejścia w ich działaniach biznesowych 

i operacjach. Na kolejnych stronach nasi dostawcy i podwykonawcy znajdą zasady SYNLAB 

dotyczące odpowiedzialnego postępowania w biznesie, w stosunku do których SYNLAB 

oczekuje, że będą stosowane w naszych łańcuchach dostaw. 
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Niniejszy Kodeks postępowania dostawcy SYNLAB odnosi się do naszego Kodeksu 

postępowania SYNLAB, który ma zastosowanie do SYNLAB i powiązanych firm. 

 

 

 

 
III. Pozycja Kodeksu dostawcy 
 

SYNLAB jest mocno zaangażowany w prowadzenie naszych spraw biznesowych w sposób 

uczciwy i spójny, w pełnej zgodności z przepisami prawa i regulacjami obowiązujących 

systemów prawnych. („Prawo”). Kodeks postępowania dostawcy opiera się na zasadach 

uczciwości, spójności, wiarygodności i odpowiedzialności. Jego celem jest integracja z 

przepisami prawa oraz uzupełnienie ich. 

Kodeks postępowania dostawcy nie zastępuje i nie stanowi zamiennika postanowień prawa. W 

każdym przypadku sprzeczności pomiędzy obowiązującymi przepisami prawa a instrukcjami 

Kodeksu, należy przestrzegać przepisów prawa. Niniejszy Kodeks dostawcy stanowi 

uzupełnienie każdej umowy zawieranej pomiędzy firmą SYNLAB a jej dostawcami, a jeśli 

istnieją bardziej rygorystyczne wymagania niż te określone w niniejszym Kodeksie 

postępowania dostawcy, zastępują je warunki uzgodnionej umowy. 

 

 
IV. Kluczowe zasady postępowania w biznesie 
 

SYNLAB oczekuje od naszych dostawców i podwykonawców prowadzenia działalności zgodnie 

z następującymi zasadami: 

 
ETYKA 

 
Postępowanie prawne i etyczne 

 
SYNLAB oczekuje, że nasi dostawcy i podwykonawcy będą działać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, które w międzynarodowym kontekście biznesowym pociągają za sobą zarówno 

przepisy obowiązujące w Państwa kraju, jak i w każdym innym zainteresowanym kraju, w tym 

w zakresie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw. Od dostawców i 

podwykonawców oczekuje się unikania wszelkich naruszeń prawa i wszczynania dochodzeń w 

przypadku wykrycia naruszenia. Poza tym oczekujemy, że nasi partnerzy kontraktowi będą 

działać zgodnie z naszym Kodeksem postępowania dostawcy. 

 
Wzajemny szacunek, uczciwość i prawość 

 
SYNLAB oczekuje, że nasi dostawcy i podwykonawcy będą szanować godność osobistą oraz 

prawa i różnorodność jednostki, potępiać wszelkie formy dyskryminacji, molestowania (w tym 

seksualnego) oraz obraźliwego lub agresywnego zachowania zgodnie z Konwencją nr 111 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie Dyskryminacji w zatrudnieniu i 

wykonywania zawodu. Jesteśmy przekonani, że kultura korporacyjna bazująca na 

sprawiedliwym traktowaniu, wzajemnym szacunku i zaufaniu, w której darzymy takim samym 

szacunkiem wszystkie osoby bez względu na ich narodowość, pochodzenie kulturowe, religię, 

pochodzenie etniczne, płeć i tożsamość płciową, niepełnosprawność, stan cywilny, status 
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rodzicielski, orientację seksualną lub wiek stanowią podstawę wszelkich działań biznesowych. 

 
 
 

Mechanizm rozpatrywania skarg 

 
SYNLAB oczekuje, że nasi dostawcy i podwykonawcy ustanowią kanał komunikacji, który 

umożliwi pracownikom zgłaszanie wszelkiego rodzaju skarg i poczynionych obserwacji w 

sposób anonimowy, bez obawy przed odwetem lub innymi osobistymi konsekwencjami. 

 
Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu 

 
SYNLAB oczekuje, że nasi dostawcy i podwykonawcy będą przestrzegać prawa i przyjmą 

politykę zerowej tolerancji dla korupcji i łapówkarstwa oraz ustanowią odpowiednie systemy 

zarządzania zgodnością w celu zapobiegania i wykrywania takich przypadków. 

 
Prawo konkurencji 

 
SYNLAB oczekuje, że nasi dostawcy będą działać zgodnie z obowiązującym prawem 

konkurencji, aby zapewnić wolną i uczciwą konkurencję. Dostawcom nie wolno angażować się 

w zmowy między konkurentami w sprawie cen i świadczenia usług, zawierać umów z 

dostawcami, które ograniczają lub zapobiegają konkurencji oraz angażować się w jakiekolwiek 

nadużywanie pozycji dominującej. 

 
Sankcje ekonomiczne 

 
Sankcje zakazują lub ograniczają transakcje finansowe i handlowe z docelowymi osobami, 

podmiotami, rządami i krajami. Przepisy dotyczące kontroli eksportu zabraniają 

nieuprawnionego lub nielicencjonowanego eksportu, przekazywania i sprzedaży określonych 

towarów, technologii i danych technicznych do określonych krajów, firm i osób fizycznych, a 

także (w niektórych przypadkach) reeksportu z jednego kraju trzeciego do drugiego. SYNLAB 

oczekuje od naszych dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów 

prawnych dotyczących sankcji gospodarczych i kontroli eksportu. 

 
Własność intelektualna i prawa autorskie osób trzecich 

 
SYNLAB oczekuje od naszych dostawców i podwykonawców ochrony własności intelektualnej 

i informacji poufnych przekazywanych im w trakcie prowadzenia działalności. Od dostawców i 

podwykonawców oczekuje się przestrzegania powiązanych umów i posiadania systemów 

zapewniających bezpieczeństwo danych dotyczących własności intelektualnej. Dostawcy i 

podwykonawcy nigdy nie powinni wykorzystywać materiałów ani danych objętych prawami 

autorskimi lub w inny sposób chronionymi, chyba że są do tego wyraźnie upoważnieni. 

Kopiowanie, dystrybucja i sprzedaż informacji, oprogramowania i innej własności intelektualnej 

firmy SYNLAB jest surowo zabronione. 

 
Ochrona danych osobowych 

 
SYNLAB oczekuje, że nasi dostawcy i podwykonawcy będą szanować i chronić prywatność 
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pracowników i innych osób, do których danych osobowych mają dostęp, przestrzegając 

obowiązujących przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania danych osobowych 

pracowników, partnerów biznesowych, pacjentów, pracowników służby zdrowia, konsumentów 

i innych. Od dostawców i podwykonawców oczekuje się posiadania systemów zapewniających 

bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. 

 
 

UCZCIWE PRAKTYKI PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA 

 
Praca dzieci i młodocianych pracowników 

 
SYNLAB nie toleruje żadnych form wyzysku pracy dzieci w naszym łańcuchu dostaw. Partnerzy 

kontraktowi muszą unikać wszelkich form pracy dzieci w swoich działaniach zgodnie z 

konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 182 na rzecz eliminowania 

najgorszych form pracy dzieci i nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do 

zatrudnienia. 

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, dzieci poniżej 18 roku życia mogą brać udział np. w 

pracach letnich, stażach zawodowych, szkoleniach zawodowych lub stażach oraz wyłącznie w 

pracach innych niż niebezpieczne w rozumieniu Konwencji MOP nr 182 i zgodnie z 

obowiązującymi lokalnie przepisami prawa, i pod nadzorem menedżerskim. 

 
Zatrudnienie wybrane w sposób swobodny 

 
SYNLAB nie toleruje żadnych form współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi, takich jak 

praca przymusowa, niewolnicza lub obowiązkowa w działalności naszych partnerów umownych, 

zgodnie z Konwencją nr 29 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca pracy 

przymusowej i protokołem P029 z 2014r. powiązanym z Konwencją o pracy przymusowej. 

 
Wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych 

 
Dostawcy i podwykonawcy SYNLAB muszą przestrzegać prawa do wolności zrzeszania się 

oraz prawa do zbiorowych układów pracy zgodnie z Konwencją nr 98 Międzynarodowej 

Organizacji Pracy (MOP) dotyczącą prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych. 

Dostawcy i podwykonawcy SYNLAB muszą szanować prawa swoich pracowników do 

swobodnego zrzeszania się, tworzenia i przystępowania do związków zawodowych, ubiegania 

się o reprezentację, wstępowania do rad zakładowych i angażowania się w rokowania zbiorowe. 

Pracownicy nie mogą doświadczać żadnej niekorzystnej sytuacji, pełniąc funkcję przedstawicieli 

pracowników. Od partnerów kontraktowych SYNLAB oczekuje się zaangażowania w 

nawiązanie konstruktywnego dialogu z takimi przedstawicielami. 

 
Warunki pracy 

 
Od dostawców i podwykonawców SYNLAB oczekuje się zapewnienia pracownikom godziwych 

warunków pracy zgodnych z lokalnie obowiązującym prawem pracy. Rozumie się, że godziwe 

warunki pracy zapewniają zabezpieczenie społeczne, co najmniej rekompensatę płacy 

minimalnej, ale zaleca się, aby rekompensaty i świadczenia zapewniały odpowiedni standard 

życia. Godziny pracy, przerwy i okresy odpoczynku zgodnie z lokalnymi przepisami i/lub 
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konwencjami MOP, w zależności od tego, które są bardziej rygorystyczne. Pracownicy mają 

prawo do humanitarnego traktowania. Zasady i procedury dyscyplinarne muszą być jasno 

określone i przekazane pracownikom. Żaden pracownik nie może być narażony na groźby lub 

wykonanie surowego i nieludzkiego traktowania, kar cielesnych, przymusu psychicznego lub 

fizycznego, słownych lub seksualnych nadużyć lub nękania. Pracownicy nie mogą być 

poddawani żadnej formie dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, orientację 

seksualną, tożsamość i ekspresję płciową, pochodzenie etniczne lub narodowe, 

niepełnosprawność, ciążę, religię, przynależność polityczną, przynależność związkową lub stan 

cywilny, zawód i zatrudnienie. 

 
JAKOŚĆ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO 

 
Dostarczanie wysokiej jakości Towarów i Usług 

 
Oczekuje się, że dostawcy i podwykonawcy SYNLAB będą dostarczać towary i usługi wysokiej 

jakości, które spełniają wymagania jakościowe i standardy SYNLAB oraz są bezpieczne w 

użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie kwestie, które mogą negatywnie wpłynąć na 

jakość i bezpieczeństwo użytkowania dostarczanych towarów i usług, muszą być niezwłocznie 

zgłaszane do SYNLAB i eliminowane przez kontrahenta. Ponadto dostawcy i podwykonawcy 

powinni powiadamiać SYNLAB o wszelkich zmianach w procesach zaopatrzenia i produkcji, 

które mogą mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo towarów i usług. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Od dostawców i podwykonawców SYNLAB oczekuje się zapewnienia pracownikom zdrowych i 

bezpiecznych warunków pracy zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami BHP. SYNLAB 

oczekuje od swoich partnerów umownych oceny zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 

związanych z jej działalnością i miejscami pracy oraz zaangażowania się w zarządzanie 

ryzykiem obejmujące nieodpłatne dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej 

(ŚOI) zgodnie z Konwencją nr MOP nr. 155 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. SYNLAB 

zachęca dostawców do wykraczania poza wymagania prawne poprzez wdrażanie systemów 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normami międzynarodowymi, takimi 

jak ISO 45001 lub równoważnymi. 

 
Zarządzanie środowiskiem 

 
Oczekuje się, że dostawcy i podwykonawcy SYNLAB będą przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska dotyczących ich działalności w regionach, w których prowadzą 

działalność. Oczekuje się od nich regularnych przeglądów zgodności środowiskowej, unikania 

wszelkich zanieczyszczeń środowiska naturalnego mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego oraz skutecznego podejmowania działań w przypadku niezgodności. Ponadto 

dostawców i wykonawców zachęca się do wykraczania poza wymagania prawne poprzez 

wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnie z normami międzynarodowymi, 

takimi jak ISO 14001 lub równoważnymi. 

 
Zrównoważony rozwój środowiska 

 
Zachęca się dostawców i podwykonawców SYNLAB do wspierania zaangażowania SYNLAB w 
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przyczynianie się do osiągania celów zrównoważonego rozwoju (SDG), w szczególności SDG 

12 Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji oraz SDG 13 Działania na 

rzecz klimatu poprzez wdrożenie powiązanych celów i środków w swoich działaniach. SYNLAB 

zachęca dostawców i podwykonawców do zaangażowania się w ochronę otaczającego ich 

środowiska naturalnego, w redukcję emisji dwutlenku węgla w ich codziennej działalności oraz 

w celu zmniejszenia ilości odpadów i pracy na rzecz okrągłego łańcucha wartości. 

 
 

 

V. Zarządzanie i należyta staranność 
 

SYNLAB oczekuje, że wszyscy dostawcy i podwykonawcy przeczytają i uznają niniejszy Kodeks 

postępowania dostawcy oraz wykażą się odpowiedzialnym zachowaniem zgodnym z 

postanowieniami niniejszego Kodeksu postępowania dostawcy, mając na celu zapobieganie 

wszelkim zagrożeniom i łagodzenie wszelkich negatywnych skutków związanych z łańcuchami 

dostaw firmy SYNLAB. SYNLAB oczekuje, że dostawcy i podwykonawcy przyjmą zasady 

odpowiedzialnego postępowania biznesowego określone w niniejszym Kodeksie postępowania 

dostawcy za pomocą własnych polityk i procedur. SYNLAB zachęca dostawców i 

podwykonawców do ciągłego doskonalenia swojego podejścia do odpowiedzialnego i 

zrównoważonego postępowania biznesowego w ramach ich własnej działalności oraz w ramach 

ich łańcuchów dostaw. SYNLAB może przeprowadzać audyty lub oceniać dostawców i 

podwykonawców pod kątem spójnego wdrażania niniejszego Kodeksu postępowania dostawcy. 

Podejmiemy odpowiednie kroki dotyczące naszych relacji z dowolnymi partnerami umownymi, 

jeśli istnieje powód do niepokoju. 

SYNLAB rozumie, że dobre obywatelstwo korporacyjne polega na przejmowaniu 

odpowiedzialności poza własnymi murami firmy i przyczynianiu się do pozytywnego wpływu na 

społeczeństwo. W związku z tym wzywamy naszych dostawców i podwykonawców do 

współpracy w zakresie identyfikacji zagrożeń społecznych i środowiskowych oraz wpływów w 

naszych rozszerzonych łańcuchach dostaw. SYNLAB prosi naszych dostawców i 

podwykonawców o wspieranie nas w angażowaniu interesariuszy i wspólnych działaniach 

poprzez stowarzyszenia branżowe i inicjatywy mające na celu wspólną poprawę warunków 

społecznych i środowiskowych w naszych łańcuchach dostaw. 

 

 
VI. Procedura reklamacji dostawcy 

Prosimy o zabranie głosu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących czegoś, co może 

nie być zgodne z niniejszym Kodeksem postępowania dostawcy lub w przypadku 

uzasadnionego podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji. Zachęcamy do 

powiadamiania SYNLAB o wszelkich obawach, spostrzeżeniach i pytaniach związanych z 

niniejszym Kodeksem postępowania dostawcy za pośrednictwem systemu raportowania 

Procedury składania skarg SYNLAB. 
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