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Nasza firma

Od samego początku działalność firmy MSD wyznaczała wiara w robienie tego, co należy. George Merck 
podkreślił tę podstawową zasadę w 1950 r., kiedy stwierdził: „Nigdy nie powinniśmy zapominać, że medycyna 
ma służyć ludziom”. W naszych laboratoriach opieramy się na silnym dziedzictwie innowacji ukierunkowanym 
na generowanie wysokich zwrotów z inwestycji, przy czym jedna rzecz nie zmieni się nigdy – nasza niezachwiana 
etyka i uczciwość.

Mówimy różnymi językami i reprezentujemy różne kultury, ale jednoczy nas chęć wytwarzania przełomowych 
leków w sposób prawy i uczciwy. To właśnie nasze wartości i standardy stanowią fundament MSD. Bez nich nie 
osiągnęlibyśmy sukcesu.

„ Nigdy nie powinniśmy 
zapominać, że medycyna ma 
służyć ludziom. Nie chodzi 
tutaj o osiąganie zysków. 
Zyski są następstwem –  
gdy o tym pamiętaliśmy, 
zawsze się pojawiały”

– George W. Merck, 1950 r.
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To, co robimy, ma znaczenie

Nasz cel

Korzystanie z mocy najnowocześniejszych odkryć naukowych w celu zabezpieczenia i poprawy warunków życia 
na całym świecie.

— Rob Davis
CEO and President

Kierujemy się naszym celem, 
aby zabezpieczyć i poprawić 
warunki życia na całym 
świecie, a nasze wartości i 
standardy stanowią podwaliny 
naszego sukcesu. Nasz kodeks 
postępowania i kultura 
decydują o naszym wizerunku, 
a także określają sposób, w 
jaki podejmujemy decyzje oraz 
to, kim jesteśmy jako firma i 
społeczność”.

“
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Nasi udziałowcy
Nasi udziałowcy powierzają nam ciężko zarobione pieniądze. 
W zamian oczekują od nas sprawnego ładu korporacyjnego, 
uczciwych, dokładnych i podanych na czas informacji  
o wynikach, a także jasnych przekazów we wszelkich 
raportach i komunikatach publicznych. 

Nasi dostawcy i dystrybutorzy
Bez zaufania relacja biznesowa jest tylko na tyle mocna, na ile 
wynika to z ostatniej transakcji. Cenimy naszych dostawców  
i zawsze staramy się podchodzić do nich rzetelnie, uczciwie  
i z szacunkiem. W zamian oczekujemy od nich przestrzegania 
wartości i standardów zgodnych z naszymi. 

Nasze społeczności lokalne  
i społeczeństwo ogółem
Społeczności lokalne to nasi sąsiedzi, którzy liczą na to, iż 
będziemy przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie. 
Chętnie wspieramy całą gamę programów społecznych, 
zdrowotnych i środowiskowych. Przestrzegamy wszelkich 
przepisów, zasad i regulacji obowiązujących w naszej 
działalności.

Nasi pacjenci i klienci
Nasze produkty codziennie wywierają wpływ na życie innych. 
Jest to dla nas przywilej, dlatego staramy się nieustannie 
identyfikować najważniejsze potrzeby klientów i pacjentów. 
Dzień w dzień przeznaczamy określone zasoby na spełnienie 
potrzeb i zaskarbienie sobie ich zaufania. 

Nasi pracownicy
Wiedza, wyobraźnia i umiejętności naszych pracowników 
stanowią siłę napędową innowacji. Jako pracodawca staramy 
się zapewnić środowisko pracy budzące zaufanie, sprzyjające 
włączeniu społecznemu i promujące szacunek dla innych. 
Naszym zdaniem takie podejście ułatwia innowacyjne 
spojrzenie na rzeczywistość.

Działamy w najlepiej pojętym interesie naszych 
interesariuszy, czyli szerokiego spektrum osób 
i społeczności lokalnych, na życie których 
wpływają podejmowane przez nas działania.

Sposób, w jaki to robimy, ma znaczenie
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Nasze wartości i standardy jednoczą nas

Dobro pacjentów na pierwszym 
miejscu
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zapewnianie 
wysokiej jakości produktów i usług. Dążymy 
do poprawy zdrowia oraz samopoczucia ludzi 
i zwierząt na całym świecie i do zwiększenia 
dostępu do naszych lekarstw i szczepionek. 
Wszystkie nasze działania muszą uwzględniać 
odpowiedzialność wobec tych, którzy 
wykorzystują nasze produkty lub 
ich potrzebują. 

Innowacje i doskonałość 
naukowa

Dbamy o najwyższy poziom doskonałości 
naukowej i innowacji. Prowadzonym 

przez nas badaniom przyświeca zobowiązanie 
do poprawiania zdrowia ludzi i zwierząt, a także 

jakości życia. Staramy się rozpoznawać i spełniać 
najważniejsze potrzeby pacjentów i klientów 

poprzez nieustanne innowacje. 

Etyka i uczciwość
Przywiązujemy wagę do najwyższych standardów 

etyki i uczciwości. Jesteśmy odpowiedzialni wobec 
naszych klientów, konkurentów, dystrybutorów  

i dostawców, akcjonariuszy i społeczności, którym 
służymy na całym świecie. W wywiązywaniu się 

z naszych obowiązków nie uznajemy zawodowych 
lub etycznych dróg na skróty. Nasze relacje ze 

wszystkimi grupami społecznymi muszą 
być przejrzyste i zgodne z wysokimi 

standardami. 

Szacunek dla ludzi
Nasze dążenie do perfekcji zależy 
od uczciwości, wiedzy, wyobraźni, 
umiejętności, różnorodności, 
bezpieczeństwa oraz współpracy 
pracowników. W tym celu pracujemy nad stworzeniem 
atmosfery wzajemnego poszanowania, tolerancji  
i odpowiedzialności. Nagradzamy zaangażowanie  
i dobre wyniki, jesteśmy także wrażliwi na potrzeby 
naszych pracowników i ich rodzin.

STANDARDY
Polityki i zawarte  
w nich wytyczne, 

 których przestrzegamy
Pozwalają nam kroczyć  

wyznaczoną drogą i cieszyć  
się mianem przedsiębiorstwa  

godnego zaufania

Są sednem charakteru naszej firmy.  
To dzięki nim jesteśmy firmą godną zaufania.  

Kierują naszymi decyzjami i działaniami.

Nasze wartości i standardy stanowią fundament sukcesu.
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Nasze polityki korporacyjne określają 
standardy postępowania w zakresie kontaktów 
z interesariuszami. Ich zapisy ułatwiają nam 
podejmowanie decyzji każdego dnia. 

01 Bezpieczeństwo pacjenta 
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby mieć pewność, 
że klienci i pacjenci nie mają żadnych wątpliwości co do 
bezpieczeństwa i skuteczności naszych produktów.

02 Jakość produktów
Nasze produkty są dostępne dla osób, które ich potrzebują.  
Ich jakość zawsze wzbudza zaufanie.

03 Badania
Prowadzonym przez nas badaniom przyświeca zobowiązanie  
do dbania o zdrowie ludzi oraz zwierząt, a także o jakość życia.

04 Praktyki biznesowe i marketingowe oraz  
przekaz informacji
Dostarczamy dokładne i wyważone informacje o produktach. 
Nie uczestniczymy w działaniach prowadzących do uzyskiwania 
nieuzasadnionych korzyści przez klientów lub wywierania na 
nich wpływu.

05 Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
W naszej firmie nie wolno obiecywać, wręczać, opłacać,  
domagać się ani przyjmować żadnych wartościowych rzeczy 
z myślą o wywarciu niestosownego wpływu na decyzje lub 
działania odnoszące się do prowadzonej przez nas działalności.

06 Zaopatrzenie i relacje z dostawcami
Wiemy, że dostawcy pomagają nam w osiąganiu sukcesów, 
więc współpracujemy z tymi, którzy zapewniają najlepszą 
wartość ogólną i którym zależy – nie mniej niż nam – na 
jakości towaru, wyważonych cenach, terminowych dostawach, 
doskonałych usługach, różnorodności, reputacji i etycznych 
praktykach biznesowych.

07 Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym  
i uczciwa konkurencja
Potrafimy być agresywnymi konkurentami, ale zawsze 
postępujemy fair z myślą o promocji otwartych rynków  
i swobodnego wyboru dla klienta. Na pierwszym planie są 
zalety naszych produktów i usług, a także nasza reputacja 
uczciwego przedsiębiorstwa.  

08 Globalna polityka handlowa
Podejmujemy odpowiedzialne działania ukierunkowane na 
dostarczanie produktów i usług za granicę zgodnie z lokalnymi 
i międzynarodowymi regulacjami handlowymi obowiązującymi 
w stosunku do naszej działalności.

09 Integralność finansowa
Jako odpowiedzialni administratorzy uważamy, że przejrzystość 
i integralność finansowa to podstawy ochrony naszych aktywów 
warunkujące powodzenie naszej misji, przyszłe sukcesy i 
zaufanie interesariuszy.

10 Konflikty interesów
Definiujemy i ujawniamy sytuacje, które mogą sprawiać 
wrażenie wywierania niestosownego wpływu na decyzje 
biznesowe i działalność operacyjną. Jeśli to konieczne, 
wprowadzamy mechanizmy kontrolne minimalizujące ryzyko. 

11 Wykorzystywanie informacji 
poufnych w transakcjach
Nie podejmujemy działań podważających zaufanie 
inwestorów, takich jak przekazywanie poufnych danych 
należących do MSD lub partnerów biznesowych czy dzielenie 
się „wskazówkami”, które mogą wywrzeć niestosowny wpływ 
na decyzje inwestycyjne.

12 Ujawnianie informacji o MSD
Zależy nam na otwartości i przejrzystości odnośnie do 
prowadzonej przez nas działalności, a tym samym na 
podtrzymywaniu pełnego zaufania interesariuszy.

13 Zarządzanie informacjami i ich ochrona
Chronimy zastrzeżone informacje przedsiębiorstwa, wdrażając 
najwyższe normy etyczne w zakresie ich gromadzenia, 
wykorzystywania, ochrony i kontroli. To samo dotyczy danych 
przekazywanych nam przez inne podmioty.

14 Respektowanie przepisów BHP i ochrona 
środowiska 
Zapewniamy bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla personelu, 
które dba o minimalizację wpływu naszej działalności 
operacyjnej na środowisko naturalne. Nawiązujemy współpracę 
z dostawcami, którym również zależy na bezpieczeństwie pracy 
oraz trosce o środowisko naturalne.

15 Zgłaszanie nieprawidłowości i reagowanie na nie
Umożliwiamy firmie odnoszenie się do ewentualnych 
nieprawidłowości oraz ochronę jej reputacji. Zachęcamy 
pracowników do informowania o zauważonych lub 
podejrzewanych przypadkach niewłaściwych zachowań. 
Nie tolerujemy żadnych form odwetu wobec osób zgłaszających 
nieprawidłowości lub przekazujących informacje związane  
z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym. 

16 Zarządzanie substancjami kontrolowanymi
Wspieramy korzystanie z substancji kontrolowanych  
w uzasadnionych celach medycznych, naukowych i handlowych 
pod warunkiem stosowania zamkniętego systemu dystrybucji, 
który zapewnia odpowiednią kontrolę w zakresie ich nabywania, 
wytwarzania, transportu, magazynowania, wykorzystywania, 
dystrybucji i likwidacji.

17 Globalna polityka dotycząca zarządzania 
zasobami ludzkimi
Propagujemy kulturę bazującą na wzajemnym szacunku, 
godności osobistej i uczciwości. Staramy się przyciągać  
i utrzymywać utalentowanych, zmotywowanych i różnorodnych 
pracowników, którym dajemy możliwość osiągania 
znakomitych rezultatów.

18 Wykorzystywanie zwierząt w badaniach  
i opieka nad nimi
Wszystkie zwierzęta znajdujące się pod naszą opieką są 
traktowane humanitarnie i wykorzystywane w badaniach tylko 
wtedy, gdy jest to uzasadnione ze względów naukowych. 

19 Datki na cele charytatywne i wolontariat
Staramy się wdrażać pozytywne zmiany z myślą o poprawie 
opieki medycznej na świecie, upowszechnianiu edukacji  
i reagowaniu na poważne problemy społeczne. Przekazujemy 
datki na cele charytatywne i zachęcamy pracowników  
do wolontariatu.

20 Prywatność i ochrona danych osobowych
Zbieramy i przetwarzamy Dane Osobowe osób fizycznych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami 
oraz zachowujemy pełną przejrzystość w momencie zbierania 
danych co do sposobu ich wykorzystania, zarządzania i ochrony. 
Wykorzystanie Danych Osobowych powierzonych naszej opiece 
jest ograniczone wyłącznie do celów, dla których zostały one 
zebrane i uzyskano odpowiednią zgodę. 

Nasze polityki
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Nasze wartości i standardy, jak również zapisy naszych polityk, odnoszą się do typowych 
sytuacji pojawiających się w miejscu pracy. Nie obejmują oczywiście każdego możliwego 
scenariusza i nie są substytutem rozwagi i zdrowego rozsądku.

Zabierz głos

Chroń reputację, którą zdobyliśmy jako firma 
działająca uczciwie i zgłaszaj wszelkie działania,  
które mogłyby zagrozić naszej reputacji. 

Jeśli widzisz lub podejrzewasz niewłaściwe, 
nieetyczne lub nielegalne działanie pracownika, 
porozmawiaj ze swoim kierownikiem lub z innym 
pracownikiem Firmy (np. z Działu zgodności, 
Działu prawnego, czy Działu kadr), lub jeżeli jest 
to dozwolone przepisami prawa, Zabierz głos na 
stronie msdethics.com, aby zadać swoje pytania 
bądź zgłosić obawy w sposób poufny, bez obawy 
przed działaniami odwetowymi.

Jeśli pojawi się przed Tobą wyzwanie, 
poniższe pytania pomogą Ci zdecydować, 
co robić.

Decyzje oparte o wartości

Czy moje zachowania lub decyzje mogą 
komuś lub czemuś zaszkodzić?

Czy moje zachowanie może nadwyrężyć 
zaufanie klientów, pacjentów, akcjonariuszy 
lub pozostałych interesariuszy?

Czy jestem w stanie ponieść 
odpowiedzialność za decyzję lub działanie, 
jeśli zostaną one opisane w mediach?

Czy mam pewność, że proponowane 
przeze mnie działania są zgodne z duchem 
zapisów naszych polityk firmowych, 
obowiązujących przepisów i regulacji?

Zadaj sobie następujące pytania:



Kodeks postępowania | Nasze wartości i standardy        8

Merck Code of Conduct  043171  MRK_BR16_Code-Of-Conduct_MSD_v3-pl-PL  11/29/22  page 8

To, co robimy, ma znaczenie
Ratowanie i poprawa jakości życia

Jak to robimy, ma znaczenie
Niezachwiana etyka i uczciwość


