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Kodeks Etyki

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
W Polpharma Biologics tworzymy biopodobne leki przyszłości, aby terapie ciężkich schorzeń były dostępne
dla coraz szerszego grona pacjentów. Zależy nam, abyśmy jako firma, byli szanowani nie tylko za to co robimy,
ale także za wartości, którymi się kierujemy. Dlatego stworzyliśmy dokument „Kodeks Etyki”, w którym
zdefiniowaliśmy normy leżące u podstaw naszego działania.
„Kodeks Etyki” to katalog fundamentalnych dla nas zasad pracy i pożądanych zachowań z nich się
wywodzących. Zawiera wytyczne dotyczące przyjętych wartości, reguł prowadzenia naszej działalności
oraz określa obszary koniecznej zgodności etycznej z naszymi partnerami.
Zależy nam, aby wszystko co robimy opierało się na systemie norm i standardów, które przyjmujemy za
drogowskaz. Przygotowany dokument to przewodnik dla naszych pracowników, ale i deklaracja dla partnerów,
z którymi współpracujemy. Chcemy być wiarygodni, uczciwi i odpowiedzialni. To ważny fundament budowania
wzajemnego zaufania i transparentności we współpracy.

Michael Soldan
CEO, Polpharma Biologics Group
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Dlaczego mamy Kodeks Etyki?
Niniejszy Kodeks Etyki został przygotowany i wdrożony w Grupie Polpharma Biologics (PB), aby wykazać
i podkreślić, że prowadzimy naszą działalność zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.
Nasze podstawowe wartości korporacyjne odzwierciedlają zaangażowanie i oddanie dla naszych
produktów i partnerów.
W szczególności dbamy o produkty naszych partnerów, ich pozytywne doświadczenia związane ze
współpracą i, ostatecznie, ich sukces. Nieprzerwanie dbamy o umacnianie naszych wartości, każdego
dnia podejmując niezbędne kroki, aby zapewnić ich stosowanie i wdrażanie.
Kodeks Etyki jest ważnym dokumentem potwierdzającym nasze zaangażowanie w utrzymywanie
wysokich standardów, zarówno pod względem biznesowym, jak i etycznym, a także dowodem naszej
troski i oddania naszym produktom, klientom i sukcesom podejmowanych przedsięwzięć.
Ten dokument stanowi fundament naszego systemu wartości etycznych („compliance”). Został
zaprojektowany i wdrożony w celu zapewnienia, że nasze wartości są wdrażane kompleksowo i w dobrej
wierze.
Kodeks został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem, standardami biznesowymi i wytycznymi
organów publicznych w ochronie zdrowia, przyjętymi przez przemysł biotechnologiczny.
Oczekujemy, że wszystkie zasady zapisane w niniejszym Kodeksie Etyki będą przestrzegane i realizowane
przez wszystkich pracowników, a także naszych partnerów, kontrahentów i interesariuszy.
Wdrażając niniejszy Kodeks, potwierdzamy nasze zobowiązanie do działania jako godny zaufania, etyczny
i rzetelny partner oraz uczymy i uczulamy naszych partnerów, dostawców, wykonawców i pracowników co
do reguł i zasad, którymi kierujemy się w codziennych procesach i działaniach.
Zobowiązujemy się wyposażyć każdą osobę pracującą z lub dla PB w niezbędną wiedzę, zrozumienie
i świadomość; pragniemy, aby mogli oni rozpoznawać i wybierać właściwy oraz etyczny sposób
prowadzenia działalności. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą wykazywać się codziennym
zaangażowaniem na rzecz przestrzegania zasad etyki biznesowej i przestrzegania przepisów, o których
mowa w Kodeksie Etyki i wszelkich innych wytycznych, procedurach lub procesach obowiązujących w PB.
Stosujemy rygorystyczną politykę braku tolerancji w odniesieniu do umyślnych naruszeń naszych zasad
etycznych, jak i naruszeń wynikających z rażącego niedbalstwa. Wyznajemy podstawową wartość uczenia
się na błędach, natomiast jednocześnie uprzedzamy, że oczywiste lub świadome naruszenie naszych
zasad, a także próby ich ukrycia, nie są akceptowane.
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Nasze podstawowe wartości etyczne
Wartości Polpharma Biologics stanowią podstawę Kodeksu Etyki i kierują
naszymi działaniami.
• Dbamy – o naszych PACJENTÓW
Jesteśmy organizacją zorientowaną na pacjentów, która dąży do zapewnienia najwyższego poziomu jakości
i bezpieczeństwa produktów, zapewniając najlepsze możliwe korzyści terapeutyczne.

• Dbamy – o naszych PARTNERÓW
Dążymy do rozwoju naszej współpracy z partnerami, starając się zapewnić partnerom nie tylko produkt, ale także
pozytywne doświadczenia, polegające na opracowywaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu wysokiej jakości produktów
na rynek globalny.

• Dbamy – o naszych INWESTORÓW
Zawsze działamy w sposób etyczny, wspierając interesy naszych inwestorów i partnerów.

• Dbamy – o DOBRO PUBLICZNE
Rozumiemy naszą odpowiedzialność wobec społeczeństwa i działamy z myślą o szerszym interesie publicznym.
Pielęgnujemy stałe, transparentne relacje z władzami publicznymi, prowadzimy z nimi otwarty dialog
i merytoryczne dyskusje. Podejmując decyzje dotyczące rozwoju naszych produktów, kierujemy się chęcią
uwzględnienia potrzeb opieki zdrowotnej pacjentów w Polsce i na świecie.

• Dbamy – o ROZWÓJ INNOWACJI
Nieustannie staramy się wprowadzać innowacje zarówno w naszym podejściu badawczo-rozwojowym, jak
i biznesowym. Wdrażamy nowoczesne standardy i narzędzia, które budują naszą kulturę biznesu i chronią
podstawowe wartości.

• Dbamy – o ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Dążymy do osiągnięcia zrównoważonego i odpowiedzialnego modelu biznesowego, wdrażając technologie
i narzędzia organizacyjne, ograniczające wpływ na środowisko, a także tworząc bezpieczne środowisko pracy dla
naszych pracowników, dostawców i partnerów.

• Dbamy – o UCZCIWOŚĆ
Cenimy przejrzystość i uczciwość jako podstawę biznesu. Naszym priorytetem jest osiąganie celów w uczciwy,
przejrzysty i zrównoważony sposób.

• Dbamy – o INKLUZYWNOŚĆ
Głęboko wierzymy w fundamentalne znaczenie zapewnienia zróżnicowanego i otwartego miejsca pracy,
poszanowania praw człowieka oraz niezbywalnych praw i wartości każdego z naszych pracowników, partnerów
i klientów.
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Jak prowadzimy naszą działalność
Integralność danych
• W PB gwarantujemy, że wszystkie zbiory danych są kompletne, spójne i dokładne.
• Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości danych dotyczących naszych produktów i usług.

Co to znaczy?
Zapewniamy, że w ramach naszych procesów i działań generujemy i gromadzimy dane wysokiej jakości, spójne,
aktualne i dokładne. Zapewniamy, że wszyscy pracownicy PB rozumieją fundamentalne wymogi dla każdego obszaru
naszej działalności, zawarte w szczegółowym programie szkoleniowym i odwzorowane w naszych standardowych
procedurach operacyjnych i instrukcjach.
Zasady integralności danych są zgodne z najnowszymi standardami branżowymi i zapewniają, że nasze dane są
zawsze zgodnie z metodologią ALCOA+:
A – (Attributable) - Wiadomego pochodzenia
L – (Legible) - Czytelne
C – (Contemporaneous) - Bieżące
O – (Original) - Oryginalne
A – (Accurate) – Dokładne
+ Complete, Available, Consistent & Enduring, - Kompletne, Dostępne, Spójne i Trwałe.
Wierzymy w wartość zorganizowanych i przejrzystych zbiorów danych generowanych w toku naszej działalności.
Dokładamy wszelkich starań, aby żadne zapisy i zbiory danych nie były naruszane, zmieniane, przekształcane lub
podatne na modyfikacje czy manipulacje.
Nie akceptujemy żadnych prób ani działań, które mogą zagrozić integralności danych generowanych w toku
działalności PB.
Uznajemy zapewnienie przejrzystości jako kluczowy element ochrony wiarygodności danych i jesteśmy gotowi do
otwartego adresowania braków lub wad i usuwania ich w odpowiedzialny i zgodny z przepisami sposób.

Dlaczego to ma znaczenie?
Dbamy o uczciwość i zapewniamy, że przedstawiamy naszą działalność w sposób rzetelny i godny zaufania, aby
budować zaufanie wśród naszych interesariuszy.
Wiemy, że dane są fundamentem bezpieczeństwa, jakości i skuteczności naszych produktów.

Wspieranie kultury dialogu i ciągłego doskonalenia
• Jesteśmy głęboko przekonani, że możemy podnosić poziom zaangażowania i poprawić jakość naszych
produktów, usług i pracy poprzez ciągły rozwój i przejrzystość.

Co to znaczy?
Wszyscy pracownicy i partnerzy są zachęcani do otwartej komunikacji i inicjowania lub prowadzenia dyskusji
na temat swoich pomysłów i doświadczeń.
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W PB jest wprowadzony efektywny system weryfikacji ryzyka, który wspiera zapewnienie nieprzerwanej wydajności
procesów i systemów kontroli wykorzystywanych do wytworzenia produktu pożądanej jakości oraz do identyfikacji
obszarów dla ciągłego doskonalenia.

Dlaczego to ma znaczenie?
Konstruktywne dyskusje i otrzymywane uwagi pomagają nam rozwijać się jako odpowiedzialny i etyczny biznes,
a jednocześnie zachęcają do dalszej innowacji.
Przegląd i ocena naszych celów systemowych i wskaźników wydajności oraz monitoring wewnętrznych
i zewnętrznych czynników (np. audyty, zmieniające się regulacje, innowacje, zmiany w otoczeniu biznesowym)
wspierają samodzielną identyfikację niespełnionych potrzeb biznesowych.

Przejrzystość i dokumentacja procesu decyzyjnego
• Wspieramy współpracę i otwartą komunikację w procesach decyzyjnych, aby zapewnić przejrzystość,
wzajemne zrozumienie i ciągłość decyzji w całej organizacji.

Co to znaczy?
Opieramy się na jednolitym i odpowiednio udokumentowanym procesie decyzyjnym dotyczącym produktów i ich rozwoju.
Dokumentujemy i śledzimy nasze decyzje i działania dotyczące rozwoju produktów i usług, w całym cyklu ich życia.

Dlaczego to ma znaczenie?
Dbamy o innowacyjność, uczciwość i partnerstwo w promowaniu całościowego, precyzyjnego i ustrukturyzowanego
podejścia biznesowego, zawsze otwartego na dyskusję i usprawnienia.

Współpraca z kontrahentami
• Nasi kontrahenci i dostawcy przestrzegają najwyższych standardów w zakresie etyki biznesowej,
wymogów prawnych, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, przejrzystości i uczciwości
w biznesie, ustanowionych w niniejszym Kodeksie Etyki oraz wewnętrznych procedurach i wytycznych.
• Weryfikujemy i ustanawiamy mechanizmy kontrolne celem zapewnienia, że nasze wartości są
przestrzegane przez naszych kontrahentów i dostawców poprzez okresowe audyty i przeglądy oraz bieżącą
kontrolę dostarczanych nam produktów lub usług.

Co to znaczy?
W PB podejmujemy decyzje o zakupach i dostawach kierując się obiektywnymi, uczciwymi oraz – tam, gdzie to
możliwe – mierzalnymi kryteriami.
Będziemy stosować wobec naszych kontrahentów wszystkie zasady obowiązujące w PB dotyczące etyki biznesowej,
zapobiegania konfliktom interesów i zgodności z przepisami zawartymi w Kodeksie Etyki.
PB nigdy nie wykorzystuje ani nie instruuje swoich kontrahentów i dostawców, aby działali niezgodnie z niniejszym
Kodeksem Etyki, jak i obowiązującym prawem i regulacjami.

Dlaczego to ma znaczenie?
Dbamy o uczciwość, konkurencyjność i rzetelność naszych celów biznesowych, decyzji i działań.
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Kluczowe obszary etyki biznesu
Partnerstwo
• Naszym celem jest promowanie przejrzystej i merytorycznej relacji partnerskiej. Dbamy o naszych
partnerów od samego początku współpracy, przez wszystkie jej etapy, aż do jej zakończenia.

Co to znaczy?
Oczekujemy, że nasi partnerzy podzielają takie samo zaangażowanie jak PB do wdrażania i stosowania standardów
etycznych i biznesowych.
Popieramy oparty na zaufaniu i przejrzysty sposób prowadzenia działalności, obejmujący omawianie, dzielenie się
i zapewnianie wspólnego zrozumienia celów i wyzwań dla wszystkich naszych projektów biznesowych.

Dlaczego to ma znaczenie?
Jako odpowiedzialni i odnoszący sukcesy partnerzy biznesowi dbamy o naszych partnerów i interesariuszy,
dostarczając nie tylko produkt lub usługę, ale także doświadczenie i platformę do wspólnego rozwoju.

Zapobieganie korupcji
• PB jednoznacznie potępia wszelkie formy korupcji na wszystkich szczeblach działalności.
• Sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom przekupstwa lub innym formom wpływania na podejmowane
decyzje, które są niezgodne z zasadami uczciwej i obiektywnej konkurencji.

Co to znaczy?
Wierzymy, że wszystkie podejmowane decyzje biznesowe muszą być zawsze obiektywnie i merytorycznie
uzasadnione.
Pracownicy PB są zachęcani do nawiązywania relacji opartych na profesjonalizmie, zaufaniu, umiejętnościach
i przejrzystości.
Wszelkie relacje z urzędnikami publicznymi, partnerami i interesariuszami publicznymi, organami regulacyjnymi
i podatkowymi są zawsze prowadzone w sposób przejrzysty, za pośrednictwem oficjalnych środków komunikacji
oraz w ramach formalnych procedur prawnych i administracyjnych.
Nasze relacje nie mogą bazować na oczekiwaniu osobistej gratyfikacji lub korzyści (np. poprzez otrzymywanie
jakichkolwiek form bezpośredniego i pośredniego wynagrodzenia lub innych korzyści wynagradzających decyzje
podjęte na stanowisku pracownika PB).
Stanowisko i podejście PB w każdym formalnym postępowaniu jest oparte wyłącznie na właściwych przepisach
prawa i okolicznościach faktycznych w danej sprawie.

Dlaczego to ma znaczenie?
Dbamy o uczciwe i merytoryczne relacje z partnerami, klientami i interesariuszami. Chcemy również budować
reputację jako odpowiedzialny i wiarygodny partner biznesowy dla naszych interesariuszy publicznych.
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Konflikt interesów

Podejmując decyzje o naszej ofercie produktowej, PB chce kierować się potrzebami systemu ochrony zdrowia
w Polsce i na świecie.

• PB podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby żaden z naszych pracowników i partnerów nie znalazł się
w sytuacji konfliktu interesów.

Dlaczego to ma znaczenie?
Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem, kładącym szczególny nacisk na uwzględnienie interesów wszystkich naszych
interesariuszy, biorąc pod uwagę zarówno interesy publiczne, jak i prywatne.

Co to znaczy?
Konflikt interesów rozumiemy jako sytuację, w której osoba zaangażowana w proces podejmowania decyzji lub
której powierzono określone zadanie, ma osobisty, bezpośredni lub pośredni, materialny lub niematerialny interes
w wyborze, wykonaniu lub akceptacji współpracy lub umowy.
PB nie dopuszcza, aby jakiekolwiek decyzje lub prace były podejmowane albo wykonywane przez osoby lub podmioty
znajdujące się w sytuacji konfliktu interesów.
PB monitoruje i podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby osoby lub podmioty znajdujące się w sytuacji
konfliktu interesu były wyłączone z danego procesu.
PB oczekuje, że pracownicy i partnerzy każdorazowo i niezwłocznie ujawnią wszelkie faktyczne lub potencjalne przypadki
konfliktu interesów, niezależnie od ich zaangażowania lub roli w ramach proponowanej współpracy oraz roli w PB.

Dlaczego to ma znaczenie?
Dbamy o uczciwy i zrównoważony model biznesowy oparty na merytorycznej działalności, z korzyścią dla naszych
interesariuszy.

Zrównoważony rozwój biznesu
• PB działa odpowiedzialnie w zakresie ochrony środowiska i skupia się na zapewnieniu najwyższego
poziomu zrównoważenia wpływu naszej działalności.

Co to znaczy?
Chcemy, aby nasze procesy i działania charakteryzowały się niskim poziomem zanieczyszczeń, odpadów
i energochłonności.
Naszym obowiązkiem jest postępowanie ze wszystkimi produktami, produktami ubocznymi i odpadami w sposób zgodny
z normami prawnymi i środowiskowymi oraz uwzględniający indywidualny wpływ środowiskowy naszego działania.
Będziemy reagować na wszelkie incydenty w sposób odpowiedzialny oraz podejmować działania naprawcze
i rekompensujące wszelkie spowodowane szkody.

Odpowiedzialność społeczna
• Zobowiązujemy się działać jako odpowiedzialny partner zarówno dla pacjentów, jak i dla szerszej społeczności.

Co to znaczy?
Wszystkie nasze decyzje i działania są podejmowane w ostatecznym celu, jakim jest służenie pacjentom oraz
promowanie i wspieranie systemów opieki zdrowotnej i społeczności pacjentów.
Staramy się być aktywnym partnerem i interesariuszem dla publicznego systemu opieki zdrowotnej, promując
innowacje i wysoką jakość świadczeń zdrowotnych.
PB jest zaangażowana we wspieranie społeczności, w której znajdują się i której częścią są nasze obiekty i pracownicy.
Jesteśmy oddani realizacji i pomocy celom charytatywnym oraz wspieramy członków naszej społeczności.
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Wymogi regulacyjne

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje poufne były dostępne tylko dla naszych partnerów i kontrahentów
w zakresie wymaganym przez charakter naszych stosunków, nie wykraczając poza to, co jest konieczne.

Biotechnologia i system ochrony zdrowia

Jakie to ma znaczenie?

Nie będziemy wspierać ani uczestniczyć w jakichkolwiek próbach ułatwiania lub ukrywania przypadków nieuczciwego
lub antykonkurencyjnego zachowania.

• Ostatecznym celem PB jest dostarczenie najwyższej jakości produktów leczniczych.
• PB dba o proaktywny przegląd występujących ryzyk i trendów celem zapewnienia pacjentom stałej
dostępności produktów o wysokiej jakości.

Co to znaczy?
Dbamy o to, aby jakość naszych badań, badań klinicznych, procesów produkcyjnych i rejestracyjnych była
zgodna z najwyższymi możliwymi standardami uznawanymi na całym świecie, oraz przy pełnym przestrzeganiu
obowiązujących przepisów prawa.
Dążymy do implementacji kultury zarządzania ryzykiem celem pozyskiwania informacji, z których uzyskane zostaną
istotne obserwacje i na podstawie których zostaną podjęte ważne i praktyczne decyzje dotyczące naszej działalności.
Dział jakości PB jest wartościowym partnerem biznesowym odpowiedzialnym za zapewnienie, że standardy
jakościowe oraz zasady etyki biznesu są zintegrowane z procesami, systemami i inicjatywami PB.
Wdrażamy i doskonalimy nasze procedury, aby odzwierciedlały aktualny poziom wiedzy naukowej i technologicznej
oraz najlepszych praktyk.
Wszystkie procedury rejestracyjne i regulacyjne będą zawsze przeprowadzane zgodnie z zasadami etyki biznesowej
i przejrzystości.
PB zobowiązuje się opierać wszystkie swoje interakcje z interesariuszami sektora opieki zdrowotnej wyłącznie na
medycznych i naukowych przesłankach i potrzebach.
Zarówno strategiczne, jak i bieżące decyzje w PB są zawsze podejmowane z uwzględnieniem interesów i potrzeb
pacjentów, a także wartości dostarczanej wszystkim interesariuszom PB.

Jakie to ma znaczenie?
Zobowiązujemy się dostarczać naszym partnerom i interesariuszom najwyższą wartość poprzez osiąganie produktów
o najwyższej jakości i dzielenie się naszą pracą z szeroko pojętym sektorem opieki zdrowotnej.
Jesteśmy przekonani, że systemowe zasady dla biotechnologii i systemu ochrony zdrowia wspierają dostarczanie
innowacyjnych i wysokojakościowych produktów leczniczych naszym pacjentom, co ostatecznie służy naszemu
społeczeństwu.

Ochrona konkurencji

Własność Intelektualna
• Ochrona własności prywatnej i korporacyjnej w formie własności intelektualnej ma nadrzędne znaczenie
w działalności PB.

Co to znaczy?
Nasze działania mają na celu poszanowanie uzasadnionych praw, takich jak patenty, prawa autorskie, znaki
towarowe lub poufne know-how.
Podejmujemy wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia najwyższych standardów ochrony prawnej wyników naszej
pracy i pracy naszych partnerów.
PB nie będzie stosować agresywnych, pozornych lub nieuzasadnionych strategii patentowych lub dotyczących
znaków towarowych.
Nie akceptujemy plagiatu, wprowadzającego w błąd domniemania autorstwa przez osoby fizyczne lub nieuczciwej
rejestracji własności intelektualnej.

Jakie to ma znaczenie?
Chcemy wspierać innowacje i jakość produktów poprzez zabezpieczenie naszych interesów i interesów naszych
partnerów.

Tajemnice handlowe i ochrona danych
• PB zwraca szczególną uwagę na zapewnienie niezbędnej ochrony wszystkich danych generowanych
i pozyskiwanych w toku działalności.
• PB szanuje i ceni prywatność osób oraz ustawowe prawa do jej ochrony.

Co to znaczy?

• Wszystkie decyzje biznesowe podejmowane w PB będą zawsze oparte wyłącznie
na okolicznościach faktycznych właściwych dla danej sytuacji i na zasadach uczciwej konkurencji.

Wszystkie wewnętrzne systemy i wytyczne będą konstruowane z poszanowaniem zachowania poufności wszystkich
informacji utworzonych i uzyskanych w trakcie prowadzenia działalności.
PB zapewnia zgodność z prawem i zasadami rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, a także celowości
i ograniczenia przechowywania, minimalizacji danych oraz dokładności i odpowiedzialności.

Co to znaczy?
PB nie będzie prowadzić żadnych praktyk ani działań, których celem byłoby dążenie do bezprawnego ograniczenia,
utrudnienia, zakłócenia lub w inny sposób zniechęcenia do aktywnej konkurencji między PB a jej konkurentami lub
partnerami i dystrybutorami, innych niż działania stanowiące uczciwą i merytoryczną konkurencję.
PB dołoży szczególnej staranności, aby jej działania i decyzje biznesowe nie były nieuczciwe, dyskryminujące,
niesprawiedliwe, wprowadzające w błąd lub próbujące obejść zasady prawne.
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Dbamy o uczciwą konkurencję, działając w sposób, który zwiększa innowacyjność i wspiera uzasadnione interesy
naszych partnerów i interesariuszy.

Kodeks Etyki

Podejmiemy niezbędne kroki, aby ograniczyć ryzyko cyberataków lub innych potencjalnych naruszeń naszej
infrastruktury technologicznej.

Jakie to ma znaczenie?
Chcemy wspierać innowacje i podnosić jakość produktów, zabezpieczając interesy nasze
i naszych partnerów, a także chroniąc uzasadnione interesy i prywatność naszych interesariuszy.

Kodeks Etyki
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Prawa człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji
• Nasze decyzje i działania są zgodne z zasadami praw człowieka oraz wszelkimi przepisami
dotyczącymi praw pracowników, zapobiegania wyzyskowi, pracy nieletnich i pracy przymusowej.

Uczciwość w handlu międzynarodowym
i mechanizmach finansowych
• PB będzie działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami handlowymi, finansowymi
i biznesowymi.

Jakie to ma znaczenie?
Zapewniamy, że zarówno PB, jak i nasi partnerzy będą szanować podstawowe prawa człowieka i nie będą w żadnych
okolicznościach naruszać tych praw ani akceptować ich naruszeń.
Szanujemy indywidualizm wszystkich ludzi i zobowiązujemy się promować zasady równości i niedyskryminacji.
Nie tolerujemy żadnych przejawów uprzedzeń, dyskryminacji, obraźliwych działań, nadużyć (werbalnych i fizycznych)
dotyczących indywidualnych cech pracowników, partnerów, dostawców lub innych interesariuszy.

Co to znaczy?

Co to znaczy?
PB nie będzie uczestniczyć w żadnych relacjach biznesowych ani osobistych, które mogłyby stanowić lub być
postrzegane jako stanowiące pomoc lub umożliwianie naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych sankcji
i ograniczeń handlowych i finansowych.
Nasza wewnętrzna polityka finansowa i handlowa zawsze będzie zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także z wszelkimi ograniczeniami lub zakazami dotyczącymi finansowania
organizacji przestępczych lub terrorystycznych.
Przestrzegamy przepisów dotyczących uczciwych operacji finansowych i biznesowych, w tym przepisów dotyczących
wykorzystywania informacji poufnych, sprawozdawczości, uczciwego i niespekulacyjnego handlu.

Dbamy o zachowanie praw człowieka i niepodważalnego obowiązku szanowania każdego człowieka.

Public relations

Jakie to ma znaczenie?

• Nasza komunikacja z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami ma na celu wsparcie i wzmocnienie
naszego zobowiązania do działania jako odpowiedzialny i godny zaufania partner dla naszych
interesariuszy.

Co to znaczy?
Wszelka komunikacja publiczna musi spełniać wysokie standardy prawdziwości, wzajemnego szacunku,
powściągliwości, obiektywności, dokładności i profesjonalizmu.

Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem, kładącym szczególny nacisk na uczciwość w relacjach z naszymi
interesariuszami, biorąc pod uwagę zarówno interesy publiczne, jak i prywatne.

Raportowanie i podatki
• Przestrzegamy przepisów dotyczących sprawozdawczości i podatków we wszystkich jurysdykcjach,
w których prowadzimy działalność.

Nie będziemy wykorzystywać żadnych środków komunikacji w celu przekazywania lub wspierania jakichkolwiek
wiadomości niezgodnych z naszymi wartościami, ale także takich, które mogą być postrzegane jako antagonizujące,
kontrowersyjne, motywowane politycznie lub w inny sposób służące realizacji celów, które nie są związane z naszym
głównym celem, jakim jest wspieranie pacjentów.

Co to znaczy?

Jakie to ma znaczenie?

Przestrzegamy naszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości i zapewniamy naszym partnerom i kluczowym
interesariuszom dokładny i prawdziwy zestaw informacji, danych lub raportów.

Chcemy zapewnić naszym partnerom uczciwość i należny szacunek, a także budować zaufanie i szacunek naszych
partnerów i interesariuszy.

Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim niezgodnościom finansowym, sprawozdawczym lub podatkowym, zarówno
umyślnym, jak i wynikającym z zaniedbania.

Przedstawiamy niezakłócony, dokładny, prawdziwy i jasny obraz stanu naszej działalności, osiągnięć, wyzwań
i przyszłych celów interesariuszom, a także władzom i organom podatkowym.

Akceptujemy wszelkie zobowiązania finansowe i podatkowe, które mają zastosowanie do naszej branży i zgadzamy
się przestrzegać naszych ustawowych zobowiązań w tym zakresie.

Dlaczego to ma znaczenie?
Dbamy o uczciwy i zrównoważony model biznesowy oparty na merytorycznej działalności i szacunku dla naszych
interesariuszy.
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Kodeks Etyki

Kodeks Etyki
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Działamy zgodnie z naszymi wartościami
1. Podejście do naruszeń
a. Polpharma Biologics podchodzi do każdego zidentyfikowanego przypadku naruszenia zasad wyrażonych
w Kodeksie Etyki z należytą starannością, aby dokładnie zrozumieć i umiejscowić zdarzenie w kontekście
organizacyjnym, prawnym, osobistym i biznesowym.
b. Każdy zidentyfikowany przypadek naruszenia zasad Kodeksu Etyki zostanie wykorzystany do opracowania
i ulepszenia naszych systemów compliance i kontroli w celu zminimalizowania ryzyka ponownego
wystąpienia takiego przypadku.
2. Stosujemy rygorystyczną politykę braku tolerancji w odniesieniu do umyślnych naruszeń naszych zasad
etycznych, jak i naruszeń wynikających z rażącego niedbalstwa.
3. Zachęcamy naszych pracowników, partnerów, interesariuszy i inne osoby do kontaktowania się i omawiania
z nami wszelkich pytań, wątpliwości, propozycji lub zgłoszeń możliwych naruszeń, które mogą się pojawić
w związku z jakąkolwiek spółką PB.
4. Zapewniamy dostępność i szybkość reakcji naszego zespołu prawnego oraz zespołu compliance, co umożliwi
trwały dialog na temat reagowania na nieprawidłowości oraz dotyczący ulepszeń w strukturze i funkcjonowaniu
naszej firmy.
5. Wszystkie informacje lub zgłoszenia o potencjalnych przypadkach naruszeń Kodeksu Etyki będą traktowane
z jednakową powagą, przy zapewnieniu, że wszelkie dochodzenia są prowadzone zgodnie z zasadami uczciwości,
zakazu odwetu za zgłoszenie, anonimowości, poufności, a także niezależności, dokładności i sumienności.
6. Wszystkich naszych interesariuszy zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem:
a. E-mail: ethics@polpharmabiologics.com
b. Formularzy internetowych pod adresem: www.polpharmabiologics.com
c. Anonimowych raportów pod adresem: compliance@polpharmabiologics.com
7. Wszystkie nasze interakcje będziemy traktować w sposób poważny, pełen szacunku, otwarty; będziemy
reagować na wszelkie przypadki naruszeń lub działania zagrażające naszym wartościom.
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Kodeks Etyki

Kodeks Etyki
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