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Proces szczegółowego   badania sytuacji  
przedsiębiorstwa
Coloplast wita w procesie szczegółowego badania 
sytuacji firmy 

Coloplast wdrożył ujednolicony „Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa” w celu 
utrzymywania oraz prowadzenia współpracy z dystrybutorami (patrz poniższy przebieg procesu).  
W przypadku większości dystrybutorów proces ten nie wpłynie na zmianę sposobu współpracy z  
firmą Coloplast. Celem procesu jest weryfikacja poziomu przestrzegania wymogów wynikających  
z umów dystrybucyjnych, zasad etyki biznesu oraz właściwego ustawodawstwa krajowego w  
Państwa przedsiębiorstwie.

Weryfikacja przestrzegania wyżej wymienionych wymogów jest istotnym elementem, mającym wpływ 
na zainicjowanie lub odnowienie relacji biznesowych z firmą Coloplast.Firma Coloplast skontaktuje się  
z Państwem bezpośrednio w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania dodatkowych informacji.
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Coloplast wita w procesie szczegółowego badania 
sytuacji przedsiębiorstwa.

Dlaczego szczegółowe badanie sytuacji firmy ma 
tak wielkie znaczenie?

Jakie korzyści płyną z procesu szczegółowego 
badania sytuacji przedsiębiorstwa?

Czy moja organizacja jest odpowiedzialna za 
naszych partnerów biznesowych?

Co w przypadku, gdy już posiadamy program zgodności?

Czy Coloplast poinformuje mnie o wyniku procesu 
szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa?

Z kim mogę się skontaktować w przypadku 
dalszych pytań?
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Dlaczego szczegółowe badanie sytuacji przedsiębiorstwa 
ma tak wielkie znaczenie? 
Istnieją liczne przykłady sytuacji, w których niewłaściwe i niedozwolone postępowanie dystrybutora 
wywołało negatywne skutki o charakterze wizerunkowym i finansowym, nie tylko dla tego podmiotu, 
lecz także producenta dystrybuowanych produktów oraz jego partnerów biznesowych. Jest to efektem 
utożsamiania przez konsumentów produktu, producenta oraz dystrybutora, co w efekcie prowadzi do 
przeniesienia negatywnych konsekwencji na każdy z tych podmiotów.  
 
Działanie w zgodzie z wymogami biznesowymi oznacza przestrzeganie przepisów prawa dotyczących 
przeciwdziałania korupcji, regulacji antymonpolowych, sankcji, kontroli eksportu, obrotu papierami 
wartościowymi, zwalczania nadużyć finansowych, praw człowieka oraz innych znajdujących zasto- 
sowanie aktów prawnych. 
 
Oznacza to zagwarantowanie przejrzystości prowadzonej działalności gospodarczej oraz unikanie i 
zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów.

Jakie korzyści płyną z procesu szczegółowego badania 
sytuacji przedsiębiorstwa? 
Pozytywna weryfikacja naszych kontrahentów w wyniku szczegółowego badania sytuacji przedsię-
biorstwa wywoła pozytywny efekt w postaci uznania zweryfikowanych podmiotów za zaufanych  
dystrybutorów globalnej sieci Coloplast. Podejmowanie współpracy wyłącznie z zaufanymi dystry- 
butorami oznacza wyższy poziom ochrony zarówno dla firmy Coloplast, jak i wszystkich partnerów 
biznesowych zweryfikowanych w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa.  
 
Proces ten może również wskazać obszary wymagające poprawy, co w rezultacie może pomóc 
wzmocnić Państwa organizację. Oczywistym bodźcem zachęcającym do przeprowadzenia 
szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa jest dążenie podmiotów gospodarczych do 
uniknięcia odpowiedzialności finansowej w postaci kar pieniężnych oraz innych sankcji grożących  
za naruszenie przepisów prawnych. Niebagatelne znaczenie ma również rosnąca odpowiedzialność 
finansowa oraz karna, jaką przepisy prawa nakładają na dyrektorów zarządów (CEOs) oraz innych 
dyrektorów firm w związku z naruszeniami dokonanymi przez pracowników kierowanych przez nich 
podmiotów. Organizacje utrzymujące wysokie standardy etyczne w ramach prowadzonych przez  
siebie praktyk biznesowych stają się wiarygodnymi i atrakcyjnymi partnerami biznesowymi. Wpływa  
to na budowanie dobrej reputacji firmy oraz przyciąga kierujących się zasadami i zaangażowanych 
pracowników oraz inwestorów.

Czy moja organizacja jest odpowiedzialna za naszych 
partnerów biznesowych 

Tak. Państwa organizacja może ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek niewłaściwe postępowanie 
własne lub stron trzecich. Dlatego z punktu widzenia Państwa organizacji ważne jest, aby mogli 
Państwo zagwarantować, iż strony trzecie działają zgodnie obowiązującymi przepisami antykorup-
cyjnymi oraz innymi właściwymi regulacjami, tak jak firma Coloplast. W przypadku zauważenia
naruszeń związanych z działaniem stron trzecich, z którymi Państwo współpracują, w odniesieniu  
do produktów lub usług firmy Coloplast, prosimy o natychmiastowe powiadomienie o tym  
przedstawiciela Coloplast.

Co w przypadku, gdy już posiadamy program zgodności?
W przypadku gdy Państwa organizacja posiada program zgodności, taki jak kodeks postępowania,  
polityka antykorupcyjna lub szkolenie pracowników w kwestiach postępowania w zgodzie z obowią- 
zującymi przepisami prawnymi, zachęcamy do przedstawienia nam dokumentów potwierdzających 
istnienie takich programów wraz z wypełnionym kwestionariuszem szczegółowego badania sytuacji 
przedsiębiorstwa. Dokumentacja potwierdzająca istnienie programu zgodności powinna zawierać 
obowiązujące w Państwa przedsiębiorstwie kodeksy i zasady, raporty zgodności, dowody potwier-
dzające posiadanie procedur sprawdzania, ewidencje szkoleń oraz inne istotne dokumenty.
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Czy Coloplast poinformuje mnie o wyniku procesu
szczegółowego badania sytuacji firmy?
W razie zaistnienia takiej potrzeby firma Coloplast skontaktuje się z Państwem. Jeśli będziemy  
potrzebowali dodatkowych informacji lub wyjaśnień uzupełniających szczegółowe badanie  
sytuacji przedsiębiorstwa, skontaktujemy się z Państwem. Decyzja biznesowa opiera się na wielu  
czynnikach, szczegółowe badanie sytuacji przedsiębiorstwa jest jednym z etapów.
 
 
Z kim mogę się skontaktować w przypadku 
dalszych pytań?
W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z Regionalnym Przedstawicielem Medycznym  
Coloplast lub o wysłanie e-maila: Dział Compliance Coloplast corporatecompliance@coloplast.com
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Firma Coloplast opracowuje produkty i usługi, które ułatwiają życie osobom borykającym się z bardzo intymnymi schorzeniami. Ściśle współpracujemy z osobami 
korzystającymi z naszych produktów, tworzymy rozwiązania, które uwzględniają ich szczególne potrzeby. Nazywamy to intymną opieką zdrowotną. Obszary 
naszej działalności obejmują opiekę stomijną, opiekę urologiczną oraz rozwiązania związane z gojeniem ran i pielęgnacją skóry. Działamy globalnie, zatrudniając 
około 8 500 osób.
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