
ŚRODOWISKO NATURALNE
Medicover dąży do stałego podnoszenia  
efektywności środowiskowej w ramach  
wszystkich podejmowanych działań  
i we wszystkich prowadzonych placówkach.  
Nasze wysiłki obejmują w szczególności  
działania mające na celu zmniejszenie  
emisji gazów cieplarnianych, minimalizację 
wykorzystania substancji szkodliwych oraz 
ograniczenie wytwarzania odpadów  
niebezpiecznych, ograniczenie i zmniejszenie  
zużycia nieodnawialnych źródeł energii,  
promowanie zwiększonego stopnia recyclingu.  
Więcej informacji na ten temat zawiera  
Polityka Środowiskowa Medicover.
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KOMUNIKACJA
Informacje i komunikaty do naszych 
udziałowców są terminowe, rzetelne, precyzyjne 
i aktualne. Medicover utrzymuje dobre stosunki 
z mediami w celu umacniania swojej reputacji 
i marki. Wszelka komunikacja z mediami, 
analitykami lub inwestorami, dyskusje publiczne 
lub udział w mediach społecznościowych 
prowadzone są w imieniu Medicover przez 
upoważnionych do tego rzeczników. Polityka 
Informacyjna Medicover zawiera informację 
o tym, kto w danym momencie pełni funkcję 
uprawnionego rzecznika.

POUFNE INFORMACJE 
WEWNĘTRZNE  
W OBROCIE GIEŁDOWYM
Poufne informacje wewnętrzne to informacje, 
które nie zostały podane do informacji 
publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub 
pośrednio, Medicover lub instrumentów 
finansowych Medicover, a które – jeżeli 
zostałyby upublicznione – z dużym 
prawdopodobieństwem miałyby istotny 
wpływ na ceny instrumentów finansowych 
Medicover (zarówno akcji, jak i instrumentów 
dłużnych) lub na cenę powiązanych z nimi 
finansowych instrumentów pochodnych.

DOSTAWCY
Medicover wyznacza wysokie standardy  
dla swojej działalności gospodarczej i oczekuje 
tego samego od swoich dostawców w związku 
z prowadzeniem ich działalności i obrotu 
handlowego. Kodeks Postępowania Dostawców 
Medicover dotyczy dostawców Medicover. 
Każdy z kluczowych dostawców powinien 
potwierdzić zapoznanie się z Kodeksem 
Postępowania Dostawców Medicover. 

Obowiązuje nas ścisły zakaz wykorzystywania  
poufnych informacji wewnętrznych w obrocie giełdowym  
oraz ujawniania poufnych informacji wewnętrznych osobom 
trzecim w sposób niezgodnym z prawem. Wszelkie naruszenia 
przepisów dotyczących wykorzystywania poufnych informacji 
wewnętrznych w obrocie giełdowym stanowią poważne 
przestępstwa i mogą pociągać za sobą odpowiedzialność karną,  
jak również narazić na szwank reputację Medicover. Więcej 
informacji na ten temat zawiera Polityka Wykorzystywania 
Poufnych Informacji Wewnętrznych w Obrocie Giełdowym 
Medicover.

CARING
FOR YOUR HEALTH

IS ALL WE DO

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ  
KODEKSU POSTĘPOWANIA  
ETYCZNEGO
Zachęcamy wszystkich pracowników do zgłaszania wszelkich  
naruszeń prawa, Kodeksu Postępowania Etycznego lub zasad 
innych obowiązujących polityk.
Naruszenie można zgłosić w jeden z poniższych sposobów:
1. Zgłoszenie sprawy do bezpośredniego przełożonego  

lub Działu HR, Działu Prawnego lub Zarządu. 

2. Naruszenie można też zgłosić anonimowo poprzez bezpieczny, 
szyfrowany kanał. Zgłoszenia przekazane poprzez ten kanał 
dostępne są tylko dla kilku wybranych pracowników Siedziby 
Głównej Medicover w Sztokholmie, w Szwecji.

• Poważne naruszenia najlepiej zgłaszać przez bezpieczny, 
szyfrowany portal:
medicover.whistleblowernetwork.net

• Jeśli nie masz dostępu do tego portalu, możesz wysłać  
maila na adres: 
whistleblowing@medicover.com
Jeśli będzie to konieczne, zgloszenie będzie przekierowane 
do Dyrektora Działu Prawnego i/lub Dyrektora HR z Twojego 
kraju w celu lokalnej weryfikacji.

W zależności od poufności dochodzenia – osoba  
zgłaszająca naruszenie otrzyma właściwą informację  
zwrotną, pod warunkiem, że udostępniła dane  
kontaktowe (może to być nr telefonu, adres e-mail  
– w tym również e-mail anonimowy).

Przewodnik dla Pracownika

KODEKS 
POSTĘPOWANIA 
ETYCZNEGO



CZYM JEST KODEKS 
POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO?
Kodeks Postępowania Etycznego jest dokumentem,  
który dostarcza wytyczne dotyczące zachowań, których 
oczekujemy od naszych pracowników i współpracowników  
w Medicover. Kodeks mówi co jest postrzegane jako właściwe 
i niewłaściwe i określa zasady dotyczące sposobu pracy.  
Kodeks opiera się na naszych wartościach i standardach, 
które naszym zdaniem są niezbędne dla etyki biznesu 
i standardów etycznych, którymi kieruje się nasza firma.

KLUCZOWE ZASADY KODEKSU 
POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO 
Medicover kieruje się wysokimi standardami  
etycznymi i dąży do sukcesu komercyjnego 
w sposób odpowiedzialny, co oznacza, że:  

ZAANGAŻOWANIE  
W POLITYKĘ
Medicover zachowuje neutralność w stosunku 
do partii politycznych i kandydatów na urzędy polityczne.  
Zawieranie transakcji z urzędnikami państwowymi 
i publicznymi podlega dodatkowym zasadom i wzmożonemu 
badaniu. Wszystkie osoby zatrudnione są zobowiązane  
znać i przestrzegać lokalnych przepisów, regulacji prawnych 
oraz obowiązujących polityk korporacyjnych.

PRAWA CZŁOWIEKA
Medicover szanuje i pracuje w zgodzie z proklamowanymi 
przez organizacje międzynarodowe prawami człowieka.  
Na każdym z nas spoczywa obowiązek poszanowania praw 
człowieka oraz ochrony przestrzegania prawa.

PRAKTYKI KSIĘGOWE
Przestrzegamy wszystkich zasad rachunkowych i podatkowych,  
nie tolerujemy prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

ZASADY ANTYKORUPCYJNE 
Medicover stosuje politykę zerowej tolerancji dla wszystkich form 
korupcji, w tym wymuszeń, oferowania i przyjmowania łapówek, 
podejmowania działań pomimo konfliktu interesów (sytuacja kiedy 
interes osobisty stoi w konflikcie z interesem spółki), defraudacji, 
nepotyzmu lub kumoterstwa. Więcej szczegółowych informacji  
w tej kwestii zawiera Polityka Antykorupcyjna. 

ISTOTNE INFORMACJE  
BIZNESOWE I PRYWATNE
Bezpieczeństwo danych osobowych i danych medycznych 
naszych pacjentów jest naszym najwyższym priorytetem. Chronimy 
tajemnice handlowe firmy i informacje poufne przed niewłaściwym 
ujawnieniem. Jako poufne traktujemy również informacje  
od kontrahentów, z którymi Medicover prowadzi interesy.CO ZAWIERA KODEKS 

POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO?
Kodeks Postępowania Etycznego wyjaśnia kluczowe zasady 
etyki w naszej firmie. Są to: 

1. Praktyki księgowe
2. Zasady antykorupcyjne
3. Informacje biznesowe i prywatne
4. Zaangażowanie w politykę
5. Prawa człowieka, zatrudnienie i środowisko pracy
6. Środowisko naturalne
7. Komunikacja
8. Poufne informacje wewnętrzne w obrocie giełdowym
9. Relacje z dostawcami
10. Jak reagować w sytuacji naruszeń Kodeksu 

 Postępowania Etycznego 

Bycie odpowiedzialnym pracodawcą oraz organizacją 
wykazującą obywatelską postawę w biznesie jest dla nas 
ogromnie ważne. Wszystkie nasze działania jako pracodawcy/
osoby zatrudnionej muszą być prowadzone w sposób 
profesjonalny, z poszanowaniem i uwzględnieniem:
• praktyk księgowych
• przeciwdziałania korupcji
• praw człowieka 
• praw pracowniczych 
• ochrony środowiska naturalnego

nasz sukces mierzymy nie tylko wzrostem i wynikami  
w kategoriach wartości ekonomicznej, ale także sposobem 
prowadzenia działalności gospodarczej i podejściem  
do wypełniania ciążących na nas obowiązków.
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i zdrowe
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KOMUNIKACJA
Informacje i komunikaty do naszych 
udziałowców są terminowe, rzetelne, precyzyjne 
i aktualne. Medicover utrzymuje dobre stosunki 
z mediami w celu umacniania swojej reputacji 
i marki. Wszelka komunikacja z mediami, 
analitykami lub inwestorami, dyskusje publiczne 
lub udział w mediach społecznościowych 
prowadzone są w imieniu Medicover przez 
upoważnionych do tego rzeczników. Polityka 
Informacyjna Medicover zawiera informację 
o tym, kto w danym momencie pełni funkcję 
uprawnionego rzecznika.

POUFNE INFORMACJE 
WEWNĘTRZNE  
W OBROCIE GIEŁDOWYM
Poufne informacje wewnętrzne to informacje, 
które nie zostały podane do informacji 
publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub 
pośrednio, Medicover lub instrumentów 
finansowych Medicover, a które – jeżeli 
zostałyby upublicznione – z dużym 
prawdopodobieństwem miałyby istotny 
wpływ na ceny instrumentów finansowych 
Medicover (zarówno akcji, jak i instrumentów 
dłużnych) lub na cenę powiązanych z nimi 
finansowych instrumentów pochodnych.

DOSTAWCY
Medicover wyznacza wysokie standardy  
dla swojej działalności gospodarczej i oczekuje 
tego samego od swoich dostawców w związku 
z prowadzeniem ich działalności i obrotu 
handlowego. Kodeks Postępowania Dostawców 
Medicover dotyczy dostawców Medicover. 
Każdy z kluczowych dostawców powinien 
potwierdzić zapoznanie się z Kodeksem 
Postępowania Dostawców Medicover. 

Obowiązuje nas ścisły zakaz wykorzystywania  
poufnych informacji wewnętrznych w obrocie giełdowym  
oraz ujawniania poufnych informacji wewnętrznych osobom 
trzecim w sposób niezgodnym z prawem. Wszelkie naruszenia 
przepisów dotyczących wykorzystywania poufnych informacji 
wewnętrznych w obrocie giełdowym stanowią poważne 
przestępstwa i mogą pociągać za sobą odpowiedzialność karną,  
jak również narazić na szwank reputację Medicover. Więcej 
informacji na ten temat zawiera Polityka Wykorzystywania 
Poufnych Informacji Wewnętrznych w Obrocie Giełdowym 
Medicover.

CARING
FOR YOUR HEALTH

IS ALL WE DO

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ  
KODEKSU POSTĘPOWANIA  
ETYCZNEGO
Zachęcamy wszystkich pracowników do zgłaszania wszelkich  
naruszeń prawa, Kodeksu Postępowania Etycznego lub zasad 
innych obowiązujących polityk.
Naruszenie można zgłosić w jeden z poniższych sposobów:
1. Zgłoszenie sprawy do bezpośredniego przełożonego  

lub Działu HR, Działu Prawnego lub Zarządu. 

2. Naruszenie można też zgłosić anonimowo poprzez bezpieczny, 
szyfrowany kanał. Zgłoszenia przekazane poprzez ten kanał 
dostępne są tylko dla kilku wybranych pracowników Siedziby 
Głównej Medicover w Sztokholmie, w Szwecji.

• Poważne naruszenia najlepiej zgłaszać przez bezpieczny, 
szyfrowany portal:
medicover.whistleblowernetwork.net

• Jeśli nie masz dostępu do tego portalu, możesz wysłać  
maila na adres: 
whistleblowing@medicover.com
Jeśli będzie to konieczne, zgloszenie będzie przekierowane 
do Dyrektora Działu Prawnego i/lub Dyrektora HR z Twojego 
kraju w celu lokalnej weryfikacji.

W zależności od poufności dochodzenia – osoba  
zgłaszająca naruszenie otrzyma właściwą informację  
zwrotną, pod warunkiem, że udostępniła dane  
kontaktowe (może to być nr telefonu, adres e-mail  
– w tym również e-mail anonimowy).

Przewodnik dla Pracownika

KODEKS 
POSTĘPOWANIA 
ETYCZNEGO
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