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Nasza kultura — kultura właściwego postępowania

Przesłanie od Dyrektora Generalnego (CEO)
Fundamentem powstania i dalszego rozwoju Celgene były podstawowe zasady
uczciwości, sprawiedliwości i odpowiedzialności. Wszyscy staramy się dotrzymywać
najwyższych standardów w tym, co robimy oraz jak to robimy. Te zasady stanowią
podwaliny wartości Celgene oraz podstawę naszego Kodeksu postępowania
biznesowego i etyki (Code of Business Conduct and Ethics).
Mam przyjemność zaprezentować nasz Kodeks postępowania biznesowego
i etyki (Code of Business Conduct and Ethics), w ramach którego podsumowano
zaangażowanie Celgene w prowadzenie działalności zgodnie z prawem
i normami etycznymi. Wzmacnia on fundamentalne zasady kultury Celgene,
jej wizję, misję, wartości oraz sposób prowadzenia działalności każdego dnia. Zachęcam do bardzo
dokładnego zapoznania się z tym Kodeksem.
Są w nim powtórzone najważniejsze zasady sformułowane w ramach polityki naszej firmy, które są
już Wam znane. Ten Kodeks, w połączeniu z naszymi zasadami, pomoże przemyśleć pojawiające się
problemy i podjąć właściwe decyzje. Nic nie zastąpi dobrego osądu, a co ważne, mamy zespół ekspertów,
którzy pomogą Wam w osiąganiu sukcesów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zachęcam do
skontaktowania się z przełożonym, przedstawicielem działu Human Resources, Global Compliance Group
Iub Legal Department.
Będziemy nadal realizować naszą misję poprawy życia pacjentów na całym świecie, ustanawiając najwyższe
standardy uczciwości i pielęgnując zaufanie, jakim codziennie obdarzają nas nasi akcjonariusze z całego świata.

Mark Alles
Dyrektor Generalny (Chief Executive Officer)
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Wprowadzenie — zaangażowanie w zapewnienie uczciwości
W ramach tego Kodeksu przedstawiono
zaangażowanie Celgene w prowadzenie działalności
zgodnie z prawem i normami etycznymi.
Należy go używać jako przewodnika w trakcie
interakcji z pacjentami, klientami, partnerami
biznesowymi, akcjonariuszami, agencjami
rządowymi, społecznościami i współpracownikami.
Niniejszy Kodeks odnosi się do wszystkich pracowników
Celgene oraz wszystkich osób działających
w naszym imieniu, w tym do grup osób niebędących
pracownikami, takich jak dyrektorzy, kontrahenci,
dostawcy i konsultanci, w sytuacjach, gdy jest to
dozwolone przez przepisy lokalne.
Jako firma globalna przestrzegamy przepisów prawa
i regulacji obowiązujących w każdym kraju, w którym
prowadzimy działalność. Nieprzestrzeganie stosownych
przepisów prawa może skutkować pociągnięciem firmy
Celgene (i zamieszanych w takie działanie pracowników)
do odpowiedzialności cywilnej i karnej. W przypadku
wystąpienia sytuacji, w której standardy postępowania
ustanowione w ramach niniejszego Kodeksu wykraczają
poza wymagania wynikające z przepisów prawa
lokalnego, należy przestrzegać wyższych standardów
określonych w ramach niniejszego Kodeksu.
Jeśli uważasz, że przestrzeganie wymogu opisanego
w tym Kodeksie stanowi naruszenie przepisów prawa
lokalnego lub spowoduje pociągnięcie Ciebie lub
Celgene do odpowiedzialności prawnej w jakimś kraju,
skonsultuj się z Legal Department.

Niniejszy Kodeks wskaże Ci bardziej szczegółowe polityki
firmowe i procedury, aby ułatwić rozwiązanie konkretnych
problemów. Ten Kodeks to zbiór informacji, który jednak
nie zastępuje innych dokumentów dotyczących zgodności
z przepisami. Jeśli masz pytanie dotyczące konkretnej
kwestii, możesz zawsze skontaktować się z odpowiednim
pracownikiem firmy, który udzieli Ci pomocy. Odpowiednią
osobą jest Twój przełożony, jak również przedstawiciel
działu Human Resources, członek Global Compliance Group
lub pracownik Legal Department.
W razie wątpliwości — pytaj!
W razie potrzeby ten Kodeks może zostać zmieniony,
aby pozostał aktualny w zmieniającym się otoczeniu
biznesowym i regulacyjnym. Powiadomimy Cię
o wszelkich istotnych zmianach i oczekujemy,
że zapoznasz się z nową wersją tego dokumentu.
Niniejszy Kodeks zostanie rozpowszechniony wśród
wszystkich pracowników, którzy będą zobowiązani do
poświadczenia, że go otrzymali, zapoznali się z nim,
zrozumieli jego postanowienia i będą ich przestrzegać.
Ten Kodeks zostanie także rozpowszechniony w grupach
osób niebędących pracownikami oraz wśród osób
działających w naszym imieniu (takich jak dyrektorzy,
kontrahenci, dostawcy i konsultanci) w sytuacjach, gdy
jest to dozwolone przez przepisy lokalne.

Niniejszy Kodeks
postępowania nie stanowi
umowy o pracę.
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Nasz zakres odpowiedzialności
Do Twoich obowiązków należy:

Przełożeni muszą ponadto:

•	przeczytanie ze zrozumieniem niniejszego Kodeksu,
a także późniejszych jego aktualizacji;

•	tworzyć atmosferę wspierającą zachowania zgodne
z prawem i normami etycznymi, która będzie
zachęcać pracowników do zadawania pytań
i zgłaszania problemów;

•	przestrzeganie niniejszego Kodeksu zgodnie z jego
duchem i literą;
•	kontaktowanie się z przełożonym, przedstawicielem
działu Human Resources, członkiem Global
Compliance Group lub pracownikiem Legal
Department w razie wątpliwości co do dalszego
postępowania;
•	współpracowanie w trakcie jakiegokolwiek
wewnętrznego postępowania wyjaśniającego
zgłoszone naruszenia niniejszego Kodeksu;
•	zawsze traktowanie z szacunkiem innych
pracowników oraz osób niebędących
pracownikami, z którymi współpracujemy (takich
jak kontrahenci, dostawcy i konsultanci).

•	okazywać zaangażowanie w przestrzeganie
niniejszego Kodeksu w słowach i czynach;
•	zachęcać do ukończenia wymaganych szkoleń
dotyczących zgodności z przepisami oraz
poszukiwać nowych sposobów regularnego
komunikowania tego, jak ważne jest przestrzeganie
niniejszego Kodeksu i innych polityk Celgene;
•	niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi
Legal Department wszelkie naruszenia prawa i inne
znaczące przewinienia (co do swojego charakteru
i zakresu);
•	upewnić się, że pracownicy (podlegli bezpośrednio
lub pośrednio) mają świadomość braku jakichkolwiek
działań odwetowych w razie zgłoszenia przez nich
w dobrej wierze przypadków naruszenia przepisów.

Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie przypadki
postępowania, które w Twoim przekonaniu
mogą stanowić naruszenie przepisów prawa,
regulacji, polityk firmowych i/lub tego
Kodeksu, korzystając w tym celu z dowolnego
kanału komunikacji podanego w niniejszym
Kodeksie, w tym z Compliance and
Ethics Hotline.

Zgodność z przepisami i etyka
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Odpowiedzialność wobec
Celgene i naszych akcjonariuszy

Ujawnianie informacji ogólnych i zachowanie poufności
Najważniejsze zasady:
Musimy zapewnić poufność przekazywanych
nam informacji, zarówno przez pracowników jak
i inne osoby, w tym pacjentów, dostawców
i klientów. Zabronione jest niedozwolone ujawnienie
jakichkolwiek informacji poufnych. Co więcej, należy
podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze w celu
zagwarantowania, że poufne lub wrażliwe informacje
biznesowe należące do Celgene, innej firmy lub osoby
fizycznej nie będą przekazywane w ramach Celgene,
z wyjątkiem tych pracowników, którzy muszą
uzyskać takie informacje w związku z wypełnianiem
swoich obowiązków służbowych lub realizowaniem
zobowiązań spoczywających na naszej firmie.
Osoby spoza naszej firmy mogą zwrócić się do
nas z prośbą o informacje dotyczące Celgene.
Wyłącznie upoważnieni rzecznicy Celgene powinni
omawiać wewnętrzne sprawy firmy z osobami spoza
Celgene lub przekazywać im informacje, chyba że
jest to konieczne w związku z wypełnianiem naszych
zobowiązań. To zalecenie odnosi się do zapytań
dotyczących Celgene ze strony mediów, specjalistów
rynkowych (takich jak analitycy rynku papierów
wartościowych, inwestorzy instytucjonalni, doradcy
inwestycyjni, maklerzy lub dilerzy) oraz posiadaczy
papierów wartościowych. W przypadku otrzymywania
tego rodzaju zapytań należy powstrzymać się od
komentarzy i skierować osobę poszukującą informacji
do działu spraw korporacyjnych Celgene
(Corporate Affairs Department).

Jesteśmy wyjątkowo wyczuleni na kwestie ochrony
tajemnicy handlowej oraz informacji poufnych
zgromadzonych przed nawiązaniem stosunku pracy.
W związku z tym zastrzeżone lub poufne materiały
i informacje uzyskane od poprzedniego pracodawcy
nie powinny być ujawniane, dyskutowane ani
wprowadzane do Celgene.

Celgene w działaniu:
•	Należy zawsze zachować szczególną ostrożność
w trakcie działań dotyczących komunikacji,
w szczególności na forum publicznym. Poufnych
kwestii dotyczących działalności Celgene nie wolno
omawiać w miejscach publicznych (np. w terminalu
lotniskowym, na dworcu kolejowym, w hallu
hotelowym itd.).

Materiały referencyjne:
•	General Disclosures
•	Social Media Policy
•	Securities Trading Policy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Otrzymałem wiadomość e-mail z prośbą o wzięcie udziału w badaniach rynkowych i udzielenie
odpowiedzi na kilka prostych pytań dotyczących Celgene. Zaproponowano mi nawet $100 (USD) za poświęcony czas lub — jeśli mam takie życzenie — przekazanie tej kwoty na cele charytatywne. Czy mogę wziąć udział
w tym badaniu?
ODPOWIEDŹ: Ważne jest potwierdzenie wiarygodności tego rodzaju nieformalnych, otrzymywanych drogą
mailową (lub telefoniczną) próśb o udzielenie informacji na temat Celgene, ponieważ mogą to być nielegalne próby
zdobycia wrażliwych danych rynkowych dotyczących Celgene. Co więcej, takie prośby otrzymywane drogą mailową
mogą być także wrogimi próbami wprowadzenia niebezpiecznych wirusów do naszej sieci komputerowej.
Przed zareagowaniem na takie prośby należy przejrzeć wytyczne podane w publikacji General Disclosures oraz
uzyskać odpowiednie upoważnienie.
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Konflikt interesów
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Konflikt interesów może wystąpić, gdy podejmujemy
działania lub mamy zobowiązania mogące utrudnić
wykonywanie pracy w sposób uczciwy, obiektywny
i efektywny.

•	O wszelkich potencjalnych konfliktach interesów
należy informować swojego przełożonego.

Konflikt interesów może przybierać różne formy.
Źródłem konfliktu może być wręczenie lub przyjęcie
niestosownych lub kosztownych upominków
oraz rozrywek, zewnętrzne działania biznesowe,
inwestycje lub relacje osobiste. Należy unikać
faktycznych konfliktów, ale nawet pozorny konflikt
interesów może nadszarpnąć zaufanie naszych
pacjentów, współpracowników, dostawców i innych
partnerów biznesowych. Z chwilą dołączenia do
Celgene powinniśmy ujawnić wszelkie potencjalne
konflikty interesów, a także robić to zawsze wtedy,
gdy występuje nowy potencjalny konflikt.

•	Przed wręczeniem lub przyjęciem upominku lub
udziałem w imprezie z partnerami biznesowymi
zadaj sobie pytanie, czy jest to zgodne z prawem,
a wartość odpowiada wartości nominalnej.
•	Należy się zastanowić, czy upominek lub sytuacja
mogą skompromitować Celgene w przypadku
publicznego ujawnienia.
•	Ustalenie, czy zachodzi konflikt interesów, nie
zawsze jest łatwe. Kwestię dotyczącą potencjalnego
konfliktu interesów można zawczasu omówić
z Legal Department lub Global Compliance Group.

Materiały referencyjne:
•	Conflicts of Interest Policy
• Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Czy wykonywana wieczorami lub w weekendy praca konsultanta dla innej firmy stanowi konflikt
interesów?
ODPOWIEDŹ: Być może. Konflikt wystąpiłby w przypadku pracy dla konkurencji lub wykorzystywania informacji
dotyczących Celgene. Konflikt może mieć miejsce także wtedy, gdy Twoja zewnętrzna działalność biznesowa ma
negatywny wpływ na Twoje wyniki w pracy lub Twoją zdolność do podjęcia się pewnych zadań. O zewnętrznej
działalności biznesowej należy powiadomić swojego przełożonego w celu uzyskania od niego odpowiedniej zgody
na piśmie, zgodnie z wytycznymi w ramach Conflicts of Interest Policy.
PYTANIE: Dostawca, z którym już współpracujemy, zaproponował mi sfinansowanie opłaty konferencyjnej,
a także pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Czy jest to konflikt interesów?
ODPOWIEDŹ: W zależności od charakteru relacji z dostawcą, w takiej sytuacji może wystąpić konflikt. Przed
zezwoleniem dostawcy na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania należy uzyskać zgodę przełożonego.
Pamiętaj, że nawet jeśli aktualnie współpracujemy z tym dostawcą, przyszła decyzja o kontynuowaniu z nim
współpracy może być postrzegana jako podjęta pod wpływem wcześniejszego sfinansowania przez niego Twoich
kosztów podróży.
Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 6

Korzystanie z aktywów firmowych
i narzędzi do komunikacji
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Aktywa i zasoby udostępniane przez Celgene są używane
w związku z wykonywaną pracą. Komputery, telefony,
sprzęt, instrumenty i materiały biurowe są kluczowe
z punktu widzenia pełnionych przez nas obowiązków
oraz zachowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, do używania aktywów Celgene
należy mieć podejście zdroworozsądkowe. Przykład:

Ogólnie rzecz biorąc, aktywa firmowe powinny być
używane w celach służbowych, a nie prywatnych.
Możemy korzystać z komputerów i narzędzi do
komunikacji w celach prywatnych, dopóki nie narusza
to polityki Celgene ani nie wpływa na naszą wydajność
pracy. Jeśli nie jest to zabronione przez przepisy
prawa i regulacje obowiązujące w krajach, w których
prowadzimy działalność, Celgene zastrzega sobie prawo
do kontrolowania, monitorowania i dokonywania
przeglądu wszystkich swoich aktywów w dowolnym
momencie.

•	Wykonanie krótkiej prywatnej rozmowy telefonicznej
jest dozwolone, ale wykonywanie wielu prywatnych
połączeń międzynarodowych już nie.

Zasoby IT Celgene są używane zgodnie z IT Acceptable
Use oraz IT Security Policy.

•	Użycie służbowej kserokopiarki do zrobienia
kopii prywatnej faktury jest akceptowalne, ale
skopiowanie wielu ulotek na szkolną imprezę już nie.

•	Używanie telefonu lub komputera do wysyłania
lub odbierania niestosownych lub obraźliwych
materiałów nigdy nie będzie tolerowane.

Materiały referencyjne:
•	IT Acceptable Use Policy
•	IT Security Policy

 żywanie aktywów Celgene
U
do prowadzenia zewnętrznej
działalności biznesowej nigdy nie
będzie tolerowane. Komputera
służbowego nie wolno używać do
prowadzenia prywatnych interesów.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Czy jest dozwolone robienie zakupów online w trakcie pracy?
ODPOWIEDŹ: Tak, sporadyczne używanie komputera służbowego do celów prywatnych (w ograniczonym
zakresie) jest dozwolone, dopóki nie ma negatywnego wpływu na wydajność pracy. Przykładowo, można to
robić w trakcie przerwy obiadowej.
Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 7

Firma, która dąży do
tego, aby pacjenci
byli w centrum jej
zainteresowania ...
codziennie.

Przechowywanie dokumentacji i zarządzanie informacjami
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Celgene podlega obowiązkom prawnym dotyczącym
okresu przechowywania akt, w związku z czym
opracowała polityki, procedury i harmonogramy
przechowywania dokumentacji odzwierciedlające
te zobowiązania. W pewnych przypadkach okres
przechowywania dokumentacji został wydłużony
w odpowiedzi na określone potrzeby biznesowe.
Te harmonogramy są obowiązkowe i należy ich
przestrzegać.

•	Należy zapoznać się z harmonogramami
przechowywania akt i dokumentów w ramach
zakresu swoich obowiązków.

W przypadku, gdy nasza firma musi uporać się
z potencjalnymi roszczeniami lub dochodzeniami
prowadzonymi przez organy administracji publicznej,
zgodnie z Records Management Policy stosowne
dokumenty muszą być przechowywane przez okres
rozpatrywania roszczenia lub trwania dochodzenia.
Gdy konieczne będzie takie „przechowywanie
dokumentów ze względów prawnych”,
Legal Department wyda stosowne instrukcje
zainteresowanym pracownikom.

•	Nigdy nie wolno wyrzucać, niszczyć ani próbować
zmieniać akt podlegających „przechowywaniu ze
względów prawnych” lub wymaganych przez urząd
regulacyjny lub państwowy.

Materiały referencyjne:
•	Records Management Policy
•	IT Security Policy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Czasami zabieram pracę do domu i pracuję na komputerze prywatnym. Czy mogę
przechowywać w nim kopie zapasowe pewnych akt lub dokumentów?
PYTANIE: Czy jest dozwolone robienie zakupów online w trakcie pracy?
ODPOWIEDŹ: Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych jakichkolwiek akt i dokumentów Celgene
ODPOWIEDŹ:
sporadyczne
używanie
służbowego
do celów
prywatnych
(w ograniczonym
w
komputerze Tak,
prywatnym.
Jeśli zdarzy
się,komputera
że pobierzesz
kopie robocze
dokumentów
Celgene
na komputer
zakresie)
jest
dozwolone,
dopóki
nie
ma
negatywnego
wpływu
na
wydajność
pracy.
Przykładowo,
można to
domowy, upewnij się, że zostaną usunięte zaraz po zakończeniu nad nimi pracy.
robić w trakcie przerwy obiadowej.
Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 9

Integralność ksiąg i prowadzenie dokumentacji
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Wszystkie informacje finansowe Celgene muszą być
dokładne, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd.

•	Do Twoich obowiązków należy dokładne raportowanie
i ewidencjonowanie transakcji finansowych.
•	Jeśli dowiesz się o oszustwie finansowym,
fakt ten musisz niezwłocznie zgłosić swojemu
przełożonemu, pracownikowi Legal Department,
członkowi Global Compliance Group lub za
pośrednictwem Compliance and Ethics Hotline.
•	Na bieżąco zdobywaj wiedzę na temat procedur
i polityk dotyczących raportowania zamówień
i wydatków.

Niezwłocznie zgłaszaj jakiekolwiek formy
nacisku ze strony kierownictwa mające na
celu nieodpowiednie raportowanie wyników
finansowych. Możesz skorzystać z Compliance
and Ethics Hotline lub innych kanałów
raportowania.

Materiały referencyjne:
• Procurement Policy
• Travel and Entertainment Policy
•	Signature Authority Policy

•	Records Retention Policy

PYTANIE: Czy jest dozwolone robienie zakupów online w trakcie pracy?
ODPOWIEDŹ: Tak, sporadyczne używanie komputera służbowego do celów prywatnych (w ograniczonym
zakresie) jest dozwolone, dopóki nie ma negatywnego wpływu na wydajność pracy. Przykładowo, można to
robić w trakcie przerwy obiadowej.
Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 10

Obrót papierami wartościowymi
Najważniejsze zasady:
Angażujemy się we wspieranie rozwoju otwartych
rynków funkcjonujących w uczciwy sposób, na których
kupowane i sprzedawane są papiery wartościowe
Celgene. Poza pewnymi sporadycznymi sytuacjami
opisanymi w ramach Securities Trading Policy naszej
firmy, nie wolno nam kupować, sprzedawać ani
angażować się w jakiekolwiek transakcje dotyczące
papierów wartościowych Celgene (w tym akcji zwykłych
Celgene, opcji na zakup akcji pracowniczych i akcji
warunkowych) lub papierów wartościowych innych
spółek w przypadku posiadania istotnych informacji
niepublicznych. Istotne informacje to wszelkie
informacje, które działający racjonalnie inwestor
mógłby uznać za ważne przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych.
Zabronione jest także ujawnianie istotnych informacji
niepublicznych innym osobom, wewnątrz Celgene
i spoza niej, bez uzasadnionych powodów biznesowych
i odpowiedniego upoważnienia ze strony kierownictwa.
Taki proceder jest określany mianem „tipping”.
W przypadku posiadania istotnych informacji
niepublicznych na temat Celgene (lub innej spółki) nie
wolno dokonywać obrotu papierami wartościowymi
Celgene (lub innej spółki) przed upływem wystarczająco
długiego czasu od momentu publicznego ujawnienia
tych informacji (zazwyczaj jeden pełny dzień handlowy).

Pracownikowi (i jego współmałżonkowi oraz wszystkim
osobom zamieszkującym gospodarstwo domowe) nie
wolno dokonywać obrotu papierami wartościowymi
Celgene w ramach wyznaczonych „okresów blokady
informacyjnej” (blackout period). Na ogół takie okresy
rozpoczynają się z chwilą zamknięcia kwartałów
obrotowych Celgene, a kończą po upływie jednego
pełnego dnia po publicznym ogłoszeniu przez Celgene
wyników finansowych za dany kwartał. Okoliczności
biznesowe mogą skłonić Celgene do zainicjowania
dodatkowych „okresów blokady informacyjnej”.
Naruszenie Securities Trading Policy naszej firmy
może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi,
włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy. Co więcej,
naruszenie prawa papierów wartościowych może
skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
W przypadku pytań, czy zakup lub sprzedaż papierów
wartościowych może powodować naruszenie
Securities Trading Policy naszej firmy, należy
skonsultować się z kierownikiem swojego działu lub
z Legal Department.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Czy polityka Celgene dotycząca Securities Trading Policy odnosi się do obrotu papierami
wartościowymi innych spółek?
ODPOWIEDŹ: Tak. Jeśli na przykład współpracujesz z producentem kontraktowym i dowiesz się o jego planach
rozszerzenia działalności na nowe obszary, a następnie na podstawie tych informacji kupisz akcje tej spółki,
taka transakcja może zostać uznana za wykorzystanie poufnych informacji (insider trading) w przypadku,
gdy wspomniane informacje były istotne i nie zostały upublicznione.
Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 11

Obrót papierami wartościowymi (ciąg dalszy)
Celgene w działaniu:
•	Istotnych informacji niepublicznych nie wolno
przekazywać osobom spoza Celgene, z wyjątkiem
zaistnienia uzasadnionego powodu biznesowego
i podjęcia stosownych kroków (takich jak
zawarcie umowy o zachowaniu poufności) w celu
zapobieżenia nadużyciu tych informacji.
•	W razie wątpliwości co do tego, czy informacje
są istotne lub zostały upublicznione, nie dokonuj
obrotu papierami wartościowymi, nie udostępniaj
ani nie omawiaj tych informacji z innymi osobami,
zanim nie skonsultujesz się z dyrektorem ds.
płynności finansowej (Treasurer), Chief Financial
Officer lub General Counsel.
•	Aby zmniejszyć ryzyko wykorzystania poufnych
informacji (insider trading), pracownicy mogą
wdrożyć plan obrotu akcjami i opcjami Celgene
(reguła 10b5-1). Dodatkowe informacje są dostępne
w ramach Securities Trading Policy oraz
w Legal Department.

Zgodnie z Securities Trading Policy,
zabronione jest zastawianie lub
przetrzymywanie akcji Celgene na
zabezpieczającym rachunku depozytowym,
handel instrumentami pochodnymi, takimi
jak opcje w obrocie publicznym, warranty,
opcje kupna i opcje sprzedaży lub podobne
instrumenty (inne niż opcje na zakup akcji
pracowniczych) na papiery wartościowe
Celgene, a także tzw. krótka sprzedaż
papierów wartościowych Celgene, bez
wcześniejszej pisemnej zgody Chief Executive
Officer lub innej wyznaczonej osoby.

Materiały referencyjne:
• Securities Trading Policy

•	Bardziej rygorystyczne standardy mogą mieć
zastosowanie wobec członków zarządu, dyrektorów
i niektórych innych pracowników. W ramach
Securities Trading Policy można uzyskać dodatkowe
informacje na temat procedur wcześniejszego
zatwierdzania transakcji dotyczących papierów
wartościowych.

Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 12

Media społecznościowe
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Doceniamy fakt, że media społecznościowe stały
się powszechnie używanym kanałem wymiany
informacji prywatnych i biznesowych. Jednak bez
wyraźnego upoważnienia nie należy używać mediów
społecznościowych do komunikacji służbowej
dotyczącej Celgene, jej aktualnych lub potencjalnych
produktów, pracowników, partnerów, klientów, usług
i konkurentów. Nawet jeśli uczestniczymy w wymianie
informacji prywatnych w mediach społecznościowych,
nie wolno nam reprezentować Celgene ani stwarzać
wrażenia, że komunikujemy się w imieniu Celgene. Gdy
korzystamy z prowadzonych dla Celgene wewnętrznych
blogów oraz witryn współpracy z wykorzystaniem
mediów społecznościowych, podczas interakcji ze
współpracownikami na takich platformach musimy
przestrzegać wytycznych podanych w innych częściach
niniejszego Kodeksu postępowania.

•	Social Media Policy została opracowana z myślą
o wyznaczonych „kierownikach ds. mediów
społecznościowych” (Social Media Community
Managers), którzy reprezentują Celgene na
platformach i w serwisach społecznościowych oraz
wypowiadają się na temat Celgene, jej produktów
i obszarów terapeutycznych.
•	Nie wolno używać logo ani znaków towarowych
należących do Celgene.
•	Konta e-mail Celgene nie wolno używać do prywatnej
komunikacji w mediach społecznościowych.
•	Jeśli w mediach społecznościowych natrafisz na
informacje dotyczące bezpieczeństwa naszych
produktów postępuj zgodnie z procedurami
raportowania działań niepożądanych.
•	Swój związek z Celgene można ujawnić na profilu
założonym w witrynach sieci powiązań zawodowych lub
społecznościowych, takich jak LinkedIn lub Facebook.

Za pośrednictwem kanałów
komunikacji w mediach
społecznościowych nie wolno
ujawniać poufnych lub istotnych
informacji niepublicznych.

Materiały referencyjne:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

•	Social Media Policy
• Conflicts of Interest

PYTANIE: Naprawdę odczuwam zaniepokojenie, gdy widzę nieprawdziwe informacje na temat Celgene lub
naszych produktów na blogach lub platformach społecznościowych. Czy mogę zareagować, zamieszczając
sprostowanie tych nieprawdziwych informacji?
ODPOWIEDŹ: Nie. Nawet jeśli masz dobre intencje, nie publikuj sprostowań. Tylko upoważnieni rzecznicy Celgene
i „kierownicy ds. mediów społecznościowych” (Social Media Community Managers) mogą zamieszczać posty lub
korygować informacje na temat Celgene w mediach społecznościowych. W przypadku zauważenia nieprawdziwych
informacji należy powiadomić kierowników Celgene ds. mediów społecznościowych (Social Media Community Managers).
PYTANIE: Czy mogę udostępniać wiadomości i informacje dotyczące Celgene na moich kontach w serwisach
społecznościowych?
ODPOWIEDŹ: Możesz obserwować/subskrybować dowolne konta Celgene w serwisach społecznościowych
(np. @Celgene na Twitterze lub strona Celgene w serwisie YouTube).  Treści pochodzące z konta Celgene
w serwisach społecznościowych można także retweetować, polubić, dodać do ulubionych, przypiąć, udostępnić
itd., pod warunkiem, że nie zawierają przedrejestracyjnych informacji o używaniu produktów Celgene lub terapiach
eksperymentalnych, a także nie modyfikujesz ani nie dodajesz żadnych komentarzy lub treści do jakichkolwiek
treści Celgene w mediach społecznościowych.
Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 13

Odpowiedzialność wobec
innych podmiotów
i naszej społeczności

Dyskryminacja i molestowanie
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Cenimy różnorodne pochodzenie naszych pracowników
i dążymy do stworzenia oraz rozwijania środowiska pracy,
w którym pomysły mogą być swobodnie zgłaszane na
zasadach wzajemnego zaufania, uczciwości i szacunku.
Uprzedzenia lub dyskryminacja ze względu na rasę, kolor
skóry, wyznanie, przekonania, płeć, wiek, narodowość
lub pochodzenie etniczne, orientację seksualną, stopień
niepełnosprawności, stosunek do służby wojskowej, stan
cywilny lub inny chroniony prawem status nie mogą
być częścią naszych praktyk biznesowych. Dotyczy
to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym rekrutacji
nowych pracowników, szkolenia, rozwoju zawodowego,
wynagrodzenia, awansów, przeniesień na niższe
stanowisko, zmian miejsca pracy i rozwiązania stosunku
pracy. Bez względu na miejsce pracy, Celgene zastosuje
odpowiednie sankcje dyscyplinarne wobec pracowników
uczestniczących w praktykach naruszających nasze
standardy zakazujące dyskryminacji i molestowania.
Celgene będzie dążyć do zagwarantowania, aby
niebędące pracownikami osoby działające w naszym
środowisku pracy (dyrektorzy, kontrahenci, dostawcy
i konsultanci, z którymi współpracujemy) przestrzegali
tych samych wysokich standardów.

•	Doceniaj i szanuj różnorodność naszych
współpracowników.
•	Rozwijaj środowisko pracy wolne od dyskryminacji
i molestowania.
•	Zapewniaj pracownikom szanse wynikające
z uzyskiwanych wyników oraz czynników dotyczących
wyników w pracy.
•	Przypadki molestowania i/lub dyskryminacji należy
niezwłocznie zgłaszać przełożonemu, kierownikowi
działu, do działu Human Resources lub za
pośrednictwem Compliance and Ethics Hotline.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Przedstawiciel dostawcy opowiedział seksistowski dowcip. Myślę, że nie chciał nikogo urazić, ale
w spotkaniu uczestniczyli inni pracownicy Celgene. Czy należałoby zgłosić ten incydent?
ODPOWIEDŹ: Tak. Celgene dąży do zapewnienia środowiska pracy wolnego od wszelkich form dyskryminacji
i molestowania. Dotyczy to także dowcipów, nawet jeśli nie miały nikogo urazić. Ten incydent należy zgłosić
przełożonemu lub przedstawicielowi działu Human Resources, aby można się było z nim zapoznać i podjąć
odpowiednie dalsze kroki.
PYTANIE: W trakcie rozmowy o pracę kandydatka wspomniała, że ma dwójkę małych dzieci. Wiem, że na tym
stanowisku konieczna będzie praca w godzinach nadliczbowych, dlatego zapytałam, czy ma zapewnioną
opiekunkę do dzieci. Czy było to dozwolone?
ODPOWIEDŹ: Nie. Takie czynniki jak stan cywilny, sprawowanie opieki nad dziećmi i ciąża nie mogą być brane pod
uwagę przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Dozwolone jest jednak zaznaczenie, że na danym stanowisku oczekuje
się zdolności do pracy w nadgodzinach, a następnie zapytanie, czy nie będzie to stanowiło problemu dla kandydata.
PYTANIE: Niedawno przeprowadzone badania mojego stanu zdrowia wykazały, że mogę mieć trudności
w wykonywaniu jednego z moich obowiązków służbowych. Co powinienem zrobić?
ODPOWIEDŹ: Celgene stara się zapewnić racjonalne usprawnienia wszystkim osobom ze stwierdzonym stopniem
niepełnosprawności. O swojej sytuacji należy powiadomić przełożonego, przedstawiciela działu Human Resources lub
pielęgniarkę medycyny pracy (Occupational Health Nurse), aby mogli przedyskutować z Tobą możliwe usprawnienia.

Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 15

Prywatność danych i informacje pozwalające na
identyfikację tożsamości
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych
osobowych, w tym informacji wrażliwych
umożliwiających identyfikację uzyskanych od
pracowników i osób, z którymi współpracujemy
w ramach naszej działalności, takich jak konsumenci,
personel medyczny, osoby uczestniczące w badaniach
klinicznych oraz pacjenci. Staramy się zapewnić
poufność i bezpieczeństwo tych informacji
w trakcie ich przetwarzania, zgodnie ze stosownymi
przepisami prawa. Należy sobie uświadomić, że
ochrona prywatności i zapewnienie bezpieczeństwa
danych osobowych (w szczególności wrażliwych)
stanowią problem globalny, a różne kraje i kultury mają
odmienne oczekiwania co do przedmiotu ochrony,
stopnia zabezpieczeń i kosztów ich wprowadzenia.

• G
 romadź dane osobowe wyłącznie z uzasadnionych
powodów biznesowych i przechowuj je tylko tak
długo jak to konieczne.
•	Ogranicz dostęp do danych osobowych na zasadzie
„ścisłej potrzeby” („need to know”).
•	Podejmij stosowne środki ostrożności w celu
zabezpieczenia danych osobowych.
•	Odpowiednio niszcz dokumentację zawierającą
dane osobowe, zgodnie z politykami i procedurami
Celgene.

Materiały referencyjne:
•	Personal Data Protection Policy
•	Records Management Policy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Mój laptop został skradziony z samochodu, gdy robiłem zakupy po drodze do domu.
Czy to problem?
ODPOWIEDŹ: Być może. Jeśli w laptopie znajdowały się dane osobowe umożliwiające identyfikację, może
to zostać uznane za naruszenie zasad bezpieczeństwa danych i wymagać powiadomienia o ujawnieniu
informacji, a nawet podjęcia działań naprawczych. Nawet, jeśli nie przechowujesz takich informacji w laptopie,
mogą być one dołączone do wiadomości e-mail zapisanych na jego dysku twardym. Należy niezwłocznie
skontaktować się z Legal Department oraz infolinią ds. IT w celu ustalenia odpowiednich dalszych kroków.

Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 16

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Celgene pragnie zostać globalnym liderem
w realizacji programów BHP i ochrony środowiska,
które skutecznie minimalizują zagrożenia zawodowe
i środowiskowe, a wynika to z globalnej misji Celgene
w zakresie BHP i ochrony środowiska. Dążymy do
zapewnienia bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego
dla środowiska miejsca pracy wszystkim pracownikom
i gościom w naszych zakładach, przestrzegając
stosownych regulacji w krajach, w których
prowadzimy działalność, edukując naszych
pracowników, tworząc bezwypadkowe miejsca pracy
oraz wdrażając ewentualne środki kontroli ryzyka.

•	W celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego
środowiska pracy należy przestrzegać wszystkich
polityk i procedur.

Zdajemy sobie również sprawę z konieczności
podjęcia specjalnych środków ostrożności, ponieważ
nieodpowiednie obchodzenie się z niektórymi
z naszych materiałów i produktów może powodować
negatywne skutki wynikające z ich toksyczności
(takie jak wady wrodzone). Nieustannie dążymy
do minimalizacji tych zagrożeń dzięki stosowaniu
modyfikacji technicznych i środków ochrony
indywidualnej, przeprowadzaniu szkoleń oraz
przestrzeganiu określonych praktyk i procedur.
Celgene nie zabroni żadnemu pracownikowi
wykonywania zadań z powodu płci lub ciąży,
chyba że wynika to z jego faktycznych kwalifikacji
zawodowych oraz wymogów określonych
w stosownych przepisach prawa i regulacjach.

•	Opracowanie i realizacja procedury zapewniającej
dostęp do kompetentnego specjalisty z zakresu
medycyny pracy ma służyć zagwarantowaniu
odpowiedniego poziomu takich usług w każdej
lokalizacji Celgene.
•	Każdy pracownik lub wykonawca będący w ciąży,
zaangażowany w planowanie rodziny lub mający
obawy co do swojego stanu zdrowia rozrodczego
może skonsultować się ze specjalistą z zakresu
medycyny pracy lub działem ds. BHP i ochrony
środowiska (EHS).
•	Aby skorzystać z poufnych konsultacji
z pracownikiem działu ds. BHP i ochrony środowiska,
należy wypełnić kwestionariusz dotyczący zagrożeń
dla zdrowia rozrodczego, a następnie wysłać go do
specjalisty Celgene z zakresu medycyny pracy.

Materiały referencyjne:
•	Reproductive Health and Safety Policy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje?
ODPOWIEDŹ: Możesz skontaktować się ze specjalistą Celgene z zakresu medycyny pracy, działem kadr
(Human Resources), działem ds. BHP i ochrony środowiska (EHS) i/lub swoim lekarzem pierwszego kontaktu.

Spis treści

Spis treści
Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 17

Gorliwość wobec
pacjentów to sedno
działań Celgene.

Wykluczenia i ograniczenia wobec nieuprawnionych osób
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

W każdym kraju, w którym Celgene prowadzi swoją
działalność, musimy przestrzegać przepisów
dotyczących rządowych programów zdrowotnych.

•	Jeśli dowiesz się, że jakaś osoba szukająca
zatrudnienia w Celgene jest aktualnie wykluczona,
zawieszona lub z jakiegokolwiek innego powodu
nie może uczestniczyć w amerykańskich federalnych
programach zdrowotnych, musisz niezwłocznie
ujawnić takie informacje pracownikowi
Legal Department oraz przedstawicielowi
działu Human Resources lub przełożonemu
prowadzącemu rekrutację.

Mamy obowiązek ujawniać wszelkie informacje
mogące uniemożliwiać nasz udział lub udział innej
osoby działającej w imieniu Celgene w realizacji
rządowego programu zdrowotnego lub prowadzeniu
badań klinicznych. Ograniczenia mogą obejmować
zakaz lub wykluczenie, bądź brak stosownego
zezwolenia potrzebnego do pełnienia konkretnej
roli lub spełnienia wymogów prawnych. Celgene
zastrzega sobie prawo do sprawdzania pracowników,
członków zarządu i dyrektorów, a także zewnętrznego
personelu medycznego pod kątem braku
odpowiednich kwalifikacji.

Spis treści
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Aktywność polityczna
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Ustawodawstwo wielu krajów zakazuje lub określa
rygorystyczne limity wpłat ze strony korporacji na
rzecz partii politycznych i ich kandydatów. W Stanach
Zjednoczonych prawo niektórych stanów może być
bardziej restrykcyjne niż prawo federalne. Celgene
zachęca do uczestnictwa w działalności politycznej,
jednak należy to robić w ramach indywidualnych
możliwości, a nie w imieniu Celgene.

•	Nie wolno dokonywać żadnych bezpośrednich lub
pośrednich wpłat na cele polityczne ani ponosić
takich wydatków w imieniu Celgene, chyba że rada
Celgene Corporation Political Action Committee
(Celgene PAC) udzieliła na to wyraźnej zgody.
•	Nie wolno wykorzystywać czasu, majątku,
pieniędzy ani sprzętu Celgene do osobistej
działalności politycznej.

Materiały referencyjne:
•	Policy on Political Contributions and Lobbying

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Jestem członkiem zespołu zbierającego fundusze na rzecz lokalnej partii politycznej.
Czy w godzinach pracy mogę zwrócić się do współpracowników z prośbą o dokonanie wpłat lub wysłać
do nich stosowną wiadomość e-mail z komputera służbowego?
ODPOWIEDŹ: Nie. W godzinach pracy nie wolno zabiegać o dokonywanie wpłat, jak również nie należy do
tego celu używać komputera służbowego lub adresu e-mail, ponieważ może to stwarzać mylne wrażenie,
że działalność polityczna jest wspierana przez Celgene.

Spis treści
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Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 20

Zgodność z przepisami dotyczącymi
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Popieramy zasady zrównoważonego rozwoju
i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska
we wszystkich aspektach naszej działalności, jak
również w ramach działalności socjalnej na rzecz
naszych społeczności oraz osób, na które wpływa
nasza działalność. Angażujemy się w ograniczenie
naszego oddziaływania na środowisko, poprawiając
jednocześnie wyniki uzyskiwane przez naszą
firmę i zwiększając wysiłki w imieniu naszych
pracowników i pacjentów, którym służymy. Celgene
dąży do osiągnięcia standardu doskonałości pod
względem zrównoważonego ekorozwoju oraz ładu
środowiskowego w branży biofarmaceutycznej.

•	Bierz udział w programach Celgene mających na
celu oszczędność energii i zasobów naturalnych,
redukcję odpadów, recykling oraz wykorzystanie
przetworzonych lub odnowionych produktów.
•	Niezwłocznie zgłaszaj wszelkie incydenty
środowiskowe, w szczególności potencjalnie
szkodliwe emisje do atmosfery, gleby lub wody,
przedstawicielowi w dziale ds. BHP i ochrony
środowiska (EHS) lub dziale zaopatrzenia
w media (Facilities).
•	W pełni współpracuj przy wewnętrznych
postępowaniach wyjaśniających i działaniach
naprawczych dotyczących incydentu
środowiskowego.

Skontaktuj się z działem zaopatrzenia
w media (Facilities) lub działem ds. BHP
i ochrony środowiska (EHS), jeśli masz
pomysły, w jaki sposób Celgene może
ulepszyć swoje praktyki w zakresie
zrównoważonego rozwoju.

Materiały referencyjne:
•	Sustainability and Environmental
Compliance Policy
•	Celgene Corporate Responsibility Report

Spis treści
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Kodeks postępowania biznesowego
i etyki 21

Uczciwość na rynku

Polityka antykorupcyjna
Najważniejsze zasady:
W Celgene nigdy nie ma zgody na korupcję.
Ta zasada obowiązuje w każdej kulturze lokalnej oraz
przy kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi,
personelem medycznym lub klientami komercyjnymi.
Należy przestrzegać wszystkich stosownych przepisów
i regulacji antykorupcyjnych, w szczególności ustaw U.S.
Foreign Corrupt Practises Act (FCPA) Bribery Act
i podobnych aktów prawnych obowiązujących
w krajach, w których prowadzimy działalność.

Celgene w działaniu:

Ważne definicje:
Funkcjonariusze publiczni
Funkcjonariusze publiczni to nie tylko członkowie
partii politycznych lub pracownicy urzędów. 
Pracownicy instytucji lub przedsiębiorstw
państwowych, tacy jak lekarze, pielęgniarki i inni
usługodawcy medyczni, mogą być traktowani jako
„funkcjonariusze publiczni”.

To oznacza, że nie wolno:

Łapówka

•	bezpośrednio lub pośrednio proponować ani
wręczać łapówek, kwot pieniężnych lub przedmiotów
wartościowych w celu wywarcia niedozwolonego
wpływu na funkcjonariusza publicznego lub klienta
komercyjnego, aby uzyskać lub utrzymać kontrakt,
uzyskać zgodę na zwrot kosztów, wynegocjować
korzystne ceny lub przyśpieszyć osiągnięcie korzyści
biznesowej przez Celgene;

„Łapówka” to przekazanie korzyści majątkowej,
którą mogą być pieniądze, upominki, usługi,
stypendia, wakacje i rozrywki, w celu wywarcia
niedozwolonego wpływu na osobę podejmującą
decyzję lub uzyskania bądź zachowania kontraktu.
„Łapówką” może być także częściowy zwrot płatności
poza kontraktem jako forma nagrody za udzielenie
zamówienia. Pamiętaj, że bezpośrednio lub
pośrednio wręczane łapówki są surowo zabronione.

•	bezpośrednio lub pośrednio żądać, zgadzać się
na przyjęcie ani przyjmować łapówek lub innych
płatności w związku z działalnością Celgene.

Materiały referencyjne:
•	Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
•	SOP–ABAC Third Party Due Diligence

Pamiętaj, że bezpośrednio
lub pośrednio wręczane
łapówki są surowo
zabronione.

Drobna gratyfikacja
Drobne gratyfikacje to niewielkie sumy pieniężne
lub upominki przekazywane funkcjonariuszom
publicznym niskiego szczebla lub pracownikom
w celu przyspieszenia rutynowej czynności urzędowej,
takiej jak doprowadzenie linii telefonicznej, wykonanie
przyłącza wodociągowego lub elektrycznego. Takie
płatności są niekiedy nazywane „smarowaniem”
i mogą być wręczane za przyspieszenie załadunku lub
rozładunku towarów, wydanie wizy lub pozwolenia
na pracę czy wydanie decyzji przez władze celne.
Celgene zabrania przekazywania takich drobnych
gratyfikacji.

Spis treści
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Przepisy antymonopolowe i dotyczące
uczciwej konkurencji
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

W krajach, w których prowadzimy działalność,
należy przestrzegać przepisów antymonopolowych
i dotyczących uczciwej konkurencji. Zostały one
opracowane w celu zapewnienia uczciwych
i identycznych warunków prowadzenia działalności
przez wszystkie podmioty gospodarcze, w związku
z czym zabronione są wszelkie umowy i praktyki,
które w niedozwolony sposób ograniczają
konkurencję między firmami. Naruszenia przepisów
antymonopolowych i dotyczących uczciwej
konkurencji skutkują dotkliwymi karami, które
mogą zostać nałożone zarówno na Celgene jak i jej
pracowników oraz kontrahentów.

Przepisy antymonopolowe i dotyczące uczciwej
konkurencji są często skomplikowane i różnią się
w poszczególnych krajach. Jeśli masz pytania
w kwestii przepisów antymonopolowych i dotyczących
uczciwej konkurencji, niezwłocznie skontaktuj się
z Legal Department. Nie wolno angażować się
w zawieranie umów lub porozumień
z konkurentami dotyczących:
•	polityki cenowej, zmówień przetargowych,
podziału lub alokacji rynków, terytoriów
lub klientów;
•	działań mających na celu bojkotowanie naszych
klientów lub dostawców.

Należy zachować szczególną ostrożność
w przypadku uczestnictwa w spotkaniach
stowarzyszeń branżowych. Jeśli prowadzona
będzie dyskusja dotycząca zakazanych
tematów, musisz niezwłocznie przerwać
rozmowę lub spotkanie, wyjaśnić, że nie
możesz uczestniczyć w dyskusji, a później
opuścić spotkanie. Następnie musisz jak
najszybciej zgłosić dyskusję do
Legal Department.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Uczestniczyłem niedawno w konferencji sponsorowanej przez stowarzyszenie branżowe.
W trakcie nieformalnej imprezy wieczornej dwóch przedstawicieli handlowych z innych firm rozpoczęło
rozmowę na temat strategii cenowych. Co powinienem był zrobić?
ODPOWIEDŹ: Wrażenie, że uczestniczysz w ustalaniu cen lub zmowie cenowej, można odnieść zawsze wtedy,
gdy dyskutujesz z konkurentami na temat polityki cenowej. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy konkurenci
dyskutują na temat polityki cenowej, powinieneś niezwłocznie zakomunikować, że nie możesz uczestniczyć
w takich rozmowach, pożegnać się i jak najszybciej skontaktować się z Legal Department.

Spis treści
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Zgodność z globalnymi przepisami handlowymi
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

W wielu krajach obowiązują przepisy regulujące
handel międzynarodowy poprzez ograniczenia
importu i eksportu towarów, technologii, informacji
i usług. Zgodnie z naszą polityką musimy w pełni
przestrzegać stosownych przepisów i regulacji
handlowych. Jeśli w ramach swoich obowiązków
służbowych podejmujesz działania dotyczące
handlu międzynarodowego, musisz zapoznać się
z odpowiednimi przepisami i regulacjami w tym
zakresie oraz ich przestrzegać.

•	Jeśli bezpośrednio lub pośrednio podejmujesz
działania dotyczące importu/eksportu,
w szczególności zajmujesz się wysyłką towarów do
i z zakładów Celgene zlokalizowanych w różnych
krajach, musisz znać stosowne przepisy i procedury
oraz ich przestrzegać.
•	Wiedz o tym, że przemieszczanie produktów
innych firm niż Celgene (na przykład firmowych
środków trwałych, takich jak wyposażenie) między
zakładami Celgene może być traktowane jako
działania importowe/eksportowe.
•	Wszelkie pytania i problemy dotyczące zgodności
z przepisami handlowymi należy kierować do
Legal Department.

Materiały referencyjne:
• Global Trade Compliance Policy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Jeśli wywiozę sprzęt laboratoryjny ze Stanów Zjednoczonych do zakładu Celgene w Chinach,
czy będzie to transakcja eksportowa?
ODPOWIEDŹ: Tak. To jest eksport i podlega amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu.
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Odpowiedzialność
wobec pacjentów

Bezpieczeństwo pacjentów — zapewnienie
bezpieczeństwa produktów Celgene
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Celgene stara się zapewnić bezpieczeństwo
wszystkim pacjentom używającym jej produktów.
Pracownicy i kontrahenci Celgene mają obowiązek
zgłaszania działań niepożądanych odpowiedniej
grupie w ramach Celgene w celu dokonania ich oceny
i opracowania raportu. Informacje na temat działań
niepożądanych pochodzące z badań klinicznych
powinny być zgłaszane zgodnie z określonymi
protokołami badań. Co więcej, pracownicy
i kontrahenci Celgene mają obowiązek zapewnienia
zgodności z programami zarządzania ryzykiem dla
pacjentów w przypadku określonych produktów.

•	Każdy pracownik i kontrahent ma obowiązek odbycia
szkolenia w zakresie polityki raportowania działań
niepożądanych (Adverse Event Reporting Policy).
•	Należy wiedzieć, jak zgłaszać niepożądane działania
naszych produktów.
•	Niepożądane działania należy zgłaszać do
odpowiedniego działu bezpieczeństwa leków
(Drug Safety) w ciągu 24 godzin od otrzymania
informacji. Potencjalne zagrożenie ciążowe
spowodowane przez produkt Celgene należy
zgłaszać niezwłocznie.
•	Jeśli dowiesz się o przypuszczalnej skardze
dotyczącej jakości produktu (PQC), masz obowiązek
jak najszybszego zgłoszenia tej sprawy. Można to
zrobić drogą mailową, wysyłając wiadomość na
adres Customercomplaints@celgene.com.
•	Przypuszczalne fałszerstwo produktu Celgene można
zgłosić na adres ProductSecurity@celgene.com
lub Celgene@ethicspoint.com.
•	Należy przestrzegać programów zarządzania ryzykiem
dla pacjentów w przypadku określonych produktów.

Materiały referencyjne:
•	Corporate Adverse Events Reporting Policy
•	Global Products Risk Management Policy

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Czy nadal jestem zobowiązany do zgłaszania wszelkich niepożądanych działań naszych
produktów, o których dowiedziałem się po godzinach pracy? Co w przypadku, gdy działanie jest
względnie niewielkie, na przykład ból głowy?
ODPOWIEDŹ: Tak. Jako pracowników Celgene obowiązuje nas polityka zgłaszania niepożądanego działania
naszych produktów w ciągu 24 godzin do odpowiedniego działu bezpieczeństwa leków (Drug Safety). Ten
wymóg nie zależy od poziomu ważności działania niepożądanego. Działanie niepożądane należy zgłosić
niezwłocznie, jeśli dotyczy ciąży.
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Promocja naszych produktów (praktyki handlowe)
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

Promujemy nasze produkty oraz wprowadzamy je
na rynki na całym świecie, przy czym we wszystkich
naszych działaniach marketingowych bazujemy na
uczciwości i prawdomówności oraz korzystamy
z dokładnych i wyważonych informacji naukowych.
Przestrzegamy stosownych przepisów i regulacji
z zakresu marketingu i promocji w krajach
i regionach, w których prowadzimy działalność,
jak również branżowych kodeksów dobrych praktyk,
takich jak EFPIA i PhRMA.

•	W przypadku promowania naszych produktów
należy zawsze przedstawiać informacje w sposób
uczciwy, dokładny i wyważony. Obejmuje to
dokładne oświadczenie o bezpieczeństwie,
które nigdy nie może być minimalizowane lub
wprowadzające w błąd.

Każda osoba prowadząca w imieniu Celgene
działania marketingowe i promocyjne musi
przestrzegać polityk i procedur Celgene,
w szczególności Promotional Policy oraz
zewnętrznych kodeksów marketingowych, w ramach
interakcji z personelem medycznym i pacjentami.

•	Nigdy nie promuj naszych produktów pod kątem
niezatwierdzonych zastosowań.
•	Zawsze prowadź działalność promocyjną wyłącznie
z wykorzystaniem materiałów zatwierdzonych
przez Celgene.
•	Jeśli uczestniczysz w działaniach promocyjnych,
musisz znać i rozumieć reguły rządzące promocją,
w szczególności polityki i procedury Celgene.

Materiały referencyjne:
•	Promotional Policy

Zawsze prowadź
działalność promocyjną
wyłącznie z wykorzystaniem
materiałów zatwierdzonych
przez Celgene.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Chciałbym dostosować materiały promocyjne Celgene w taki sposób, aby były w większym
stopniu poświęcone konkretnym potrzebom lekarza. Czy mogę to zrobić?
ODPOWIEDŹ: Nie. Materiały Celgene są opracowywane i sprawdzane w ramach rygorystycznego procesu.
Nie należy przerabiać zatwierdzonych materiałów Celgene ani przygotowywać własnych.
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Innowacje stanowią
istotę terapii, pozwalając
przekształcać wiedzę na
temat mechanizmów
chorobowych na poziomie
genowym i komórkowym
w kuracje umożliwiające
właściwe postępowanie
w przypadku wystąpienia
chorób, zapobieganie im,
a w efekcie ich całkowite
wyleczenie.

Współpraca z personelem
medycznym (HCP)
Najważniejsze zasady:
Nasze interakcje z personelem medycznym (HCP), do
którego zalicza się lekarzy, pielęgniarki, praktykantów
pielęgniarskich, asystentów lekarzy, farmaceutów,
administratorów systemów ubezpieczeń
zdrowotnych oraz instytucje medyczne, są określone
przez stosowne przepisy prawa, regulacje, standardy
branżowe i kodeksy stowarzyszeń. Nie wpływamy
na decyzje podejmowane przez personel medyczny
w odniesieniu do stosowania produktów Celgene
poprzez nieodpowiednią komunikację, materiały
marketingowe lub zachęty finansowe. Celgene
szczegółowo ujawni płatności lub inne transfery
korzyści majątkowych na rzecz lekarzy, organizacji
obrony praw oraz innych osób fizycznych i prawnych,
które rekomendują nasze leki bądź są uprawnione
do ich zakupu lub przepisywania, w zakresie
wymaganym przez stosowne przepisy prawa.
W Stanach Zjednoczonych istnieją przepisy federalne
i stanowe nakładające obowiązek ujawnienia takich
płatności. W innych krajach, takich jak Francja,
obowiązują podobne przepisy.

Surowo zabronione jest przekazywanie lub
obiecywanie personelowi medycznemu
niedozwolonych korzyści ekonomicznych
w jakiejkolwiek formie w celu wpływania na
stosowanie, zakup, przepisywanie lub
rekomendowanie naszych produktów.

Celgene w działaniu:
•	Przejawy gościnności i upominki, granty badawcze
i edukacyjne oraz wynagrodzenie odpowiadające
uczciwej wartości rynkowej mogą być oferowane
personelowi medycznemu (HCP) zgodnie ze
stosownymi przepisami i regulacjami,
w szczególności politykami i procedurami Celgene.
•	Należy znać i przestrzegać wszystkich polityk
i procedur Celgene odnoszących się do interakcji
z personelem medycznym.
•	Możliwe do udokumentowania transfery korzyści
majątkowych, takie jak poczęstunki organizowane
dla personelu medycznego, należy uwzględniać
w rozliczeniach wydatków, zgodnie z lokalnymi
przepisami prawa.

Materiały referencyjne:
•	Retaining Healthcare Professionals as Speakers
and Consultants Policy
•	Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals Policy
•	Grants, Donations and Sponsorships Policy
•	Spend Transparency Policy
•	Health Authority Laws and Regulatory Requirements
•	Global Fair Market Value (FMV) SOP
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Przepisy prawne w zakresie ochrony zdrowa i wymogi
regulacyjne
Najważniejsze zasady:

Celgene w działaniu:

W obszarach obejmujących cykl życia leków, takich
jak badania, rozwój, produkcja i dystrybucja, Celgene
przestrzega kodeksów branżowych (np. PhRMA i EFPIA)
i regulacji międzynarodowych, w szczególności
Good Manufacturing Practices (GMP), Good
Laboratory Practices (GLP), Good Clinical Practices
(GCP), Good Distribution Practices (GDP) oraz
Good Pharmacovigilance Practices (GPvP), zbiorczo
określanych mianem Good Operating Practices lub
GxP. Celgene opracowała systemy i wewnętrzne
procedury kontrolne w celu zapewnienia zgodności
z tymi wymogami, które obejmują:

• N
 iezmiernie ważne jest uczestniczenie w szkoleniach
i zdobywanie wiedzy na temat polityk i procedur
odnoszących się do zakresu obowiązków na danym
stanowisku.

• globalne i funkcjonalne polityki i procedury;
•	jednostki zapewnienia jakości GxP służące realizacji
różnych funkcji biznesowych na całym świecie;
•	systemy jakości GxP na potrzeby zarządzania
dokumentacją, szkoleniami i jakością;
•	globalny program audytu korporacyjnego GxP
w celu zagwarantowania zarządowi, że kwestie
zgodności z przepisami pozostają pod kontrolą
w ramach całej firmy.

•	Obowiązkiem każdego pracownika jest
przestrzeganie stosownych polityk i procedur oraz
odpowiednie dokumentowanie zgodnego
z nimi postępowania.
•	Każdy pracownik ma obowiązek współpracować
przy wszystkich ocenach i audytach wewnętrznych
w celu zapewnienia, że działalność Celgene jest
zgodna ze stosownymi przepisami prawa
i wymogami regulacyjnymi.
•	W przypadku braku zgodności z tymi przepisami
i regulacjami należy postępować zgodnie
z ustanowionymi procedurami raportowania bądź
niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu,
odpowiedniej jednostce zapewnienia jakości
i/lub przekazać sprawę Legal Department lub
Global Compliance Group.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Jestem nowo zatrudnionym pracownikiem zakładu produkcyjnego Celgene i chciałbym
uczestniczyć w pracach mojego zespołu, które są objęte regulacjami GMP. Chciałbym wykazać się
inicjatywą i pomóc w czyszczeniu jednej z linii produkcyjnych przed jej następnym użyciem. Czy mogę
to zrobić?
ODPOWIEDŹ: Niekoniecznie. Musisz odbyć przeszkolenie i uzyskać kwalifikacje do wykonywania pewnych
czynności objętych GMP, przy czym musi to zostać udokumentowane przed wykonaniem zadań. Najpierw
zapytaj się o to swojego przełożonego.
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Zgodność z przepisami
i etyka w Celgene

Program zgodności z przepisami Celgene
Globalny program zgodności z przepisami
Celgene został opracowany w celu
wspierania zgodnego z prawem i etycznego
postępowania pracowników w całej firmie.
Chief Compliance Officer podlega
Chief Executive Officer i jest odpowiedzialny
za nadzór nad programem zgodności
z przepisami Celgene oraz zapewnienie,
że nasze standardy są powszechnie
i konsekwentnie stosowane.

Wszystkie grupy i osoby w całej
firmie mają ważne obowiązki dotyczące
zapewnienia zgodności z przepisami.
W Celgene każdy jest odpowiedzialny za
zgodność z przepisami.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PYTANIE: Co powinienem zrobić, gdy mój przełożony zleci mi zrobienie czegoś, co wydaje mi się nieetyczne?
ODPOWIEDŹ: Jeśli polecono Ci zrobienie czegoś, co uważasz za nieetyczne, o swoich problemach możesz
bezpośrednio poinformować przełożonego bądź przekazać je jego przełożonemu lub członkowi kierownictwa
wyższego szczebla. Możesz także zgłosić sprawę przedstawicielowi działu Human Resources, pracownikowi
Legal Department lub członkowi Global Compliance Group. Otwarcie i szczerze informuj o swoich problemach.
Jeśli wolisz, zawsze możesz skontaktować się z Compliance and Ethics Hotline — anonimowo, jeśli uważasz
to za konieczne.
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Zadawanie pytań i uzyskiwanie pomocy
Masz obowiązek niezwłocznego zgłaszania
wszelkich przypadków postępowania, które
w Twoim przekonaniu mogą stanowić naruszenie
stosownych przepisów prawa, regulacji, polityk
firmowych i/lub tego Kodeksu. Możesz złożyć
raport, zadać pytanie lub po prostu poszukać
wytycznych w jednym z następujących źródeł
informacji:

Twój przełożony, przedstawiciel działu Human
Resources lub pracownik Legal Department
Możesz przedyskutować swoje wątpliwości
z przełożonym, przedstawicielem działu
Human Resources, członkiem Global Compliance
Group lub pracownikiem Legal Department .
Compliance and Ethics Hotline
Lista bezpłatnych numerów telefonu
w poszczególnych krajach znajduje się na końcu
tego Kodeksu . Jeśli bezpłatny numer telefonu nie jest
dostępny w Twoim kraju, możesz skorzystać
z witryny internetowej Compliance and Ethics Hotline .
Witryna internetowa Compliance and Ethics Hotline
Wszyscy pracownicy mogą także zgłaszać wszelkie
przypadki postępowania naruszającego prawo,
regulacje, politykę firmową i/lub ten Kodeks za
pośrednictwem witryny internetowej Compliance
and Ethics Hotline: celgene.alertline.com lub
https://celgeneEU.alertline.com (dotyczy
pracowników z UE).

Global Compliance Group
W Global Compliance Group możesz uzyskać poradę
lub zgłosić działania niezgodne z prawem.
Pisemne informowanie o problemach
O swoich problemach możesz poinformować
(anonimowo bądź nie), pisząc na adres:
Chief Compliance Officer:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
Stany Zjednoczone
Chairperson of the Audit Committee c/o
Corporate Secretary:
Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
Stany Zjednoczone

Zgodnie z polityką Celgene, surowo zabronione są wszelkie działania odwetowe w związku
ze zgłaszaniem w dobrej wierze przypadków naruszenia przepisów. Takie działania same w sobie
stanowią naruszenie niniejszego Kodeksu i będą skutkować podjęciem odpowiednich kroków
dyscyplinarnych, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.
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Infolinia ds. zgodności z przepisami i etyki
(Compliance and Ethics Hotline)
Co się dzieje w przypadku zatelefonowania
na Compliance and Ethics Hotline lub
złożenia raportu za pośrednictwem witryny
internetowej Compliance and Ethics Hotline?
W przypadku telefonowania na Compliance and Ethics
Hotline rozmowę przyjmuje konsultant zatrudniony
przez firmę zewnętrzną, który następnie opracowuje
szczegółowe podsumowanie zgłoszenia. Informacje
zostaną przekazane komitetowi Compliance
Investigations Committee w celu rozpatrzenia sprawy.
Z wyjątkiem pewnych sytuacji, w których występują
ograniczenia wynikające z przepisów lokalnych, nie
trzeba podawać imienia i nazwiska, chociaż jest to
stanowczo sugerowane, ponieważ może pomóc
w przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
Na zakończenie rozmowy otrzymasz numer referencyjny
zgłoszenia. Umożliwi Ci on skontaktowanie się
telefoniczne w późniejszym terminie w celu uzupełnienia
informacji przekazanych w trakcie pierwszej rozmowy
bądź sprawdzenia, czy Celgene nie ma dodatkowych
pytań, które mogłyby pomóc w przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego.

Prosimy wszystkich pracowników o niezwłoczne
zgłaszanie wszelkich przejawów postępowania
niezgodnego z prawem, ponieważ zbyt długa zwłoka
w podjęciu działań dotyczących potencjalnego
naruszenia przepisów może ograniczyć nasze możliwości
skutecznego i terminowego rozwiązania problemu oraz
narazić firmę na odpowiedzialność prawną.
Dołożymy wszelkich starań, aby szybko zareagować
na przekazane zgłoszenie.

W przypadku składania raportu za pośrednictwem
witryny internetowej Compliance and Ethics Hotline
trzeba będzie udzielić odpowiedzi na kilka pytań,
co ułatwi opracowanie szczegółowego podsumowania
zgłaszanego problemu. Podobnie jak w przypadku
kontaktu na infolinię, informacje zostaną przekazane
komitetowi Compliance Investigations Committee
w celu rozpatrzenia sprawy. Na końcu raportu
otrzymasz numer referencyjny zgłoszenia, który
umożliwi Ci ponowne zalogowanie się do witryny
internetowej Compliance and Ethics Hotline
w późniejszym terminie w celu uzupełnienia
informacji przekazanych w pierwotnym raporcie
bądź sprawdzenia, czy Celgene nie ma dodatkowych
pytań, które mogłyby pomóc w przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego.
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Zapobieganie działaniom odwetowym, zachowanie
poufności i sankcje dyscyplinarne
Zapobieganie działaniom odwetowym

Sankcje dyscyplinarne

Nie zezwalamy na działania odwetowe wobec osób,
które w dobrej wierze zgłaszają problemy dotyczące
zgodności z przepisami lub uczciwego postępowania.
W stosunku do każdego pracownika uczestniczącego
w działaniach odwetowych zostaną zastosowane
sankcje dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem
stosunku pracy.

Celgene traktuje poważnie wszelkie naruszenia
stosownych przepisów prawa lub regulacji, niniejszego
Kodeksu postępowania lub polityk i procedur Celgene.
Sankcje dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem
stosunku pracy, mogą zostać zastosowane wobec
każdego pracownika Celgene, który narusza te
przepisy, regulacje, ten Kodeks, polityki i procedury.
Dotyczy to także przełożonych, którzy ignorują
naruszenia prawa lub rozmyślnie unikają ich
wykrywania lub eliminowania. Kierownictwo
Celgene i dział Human Resources są odpowiedzialni
za nadzór nad standardami dyscyplinarnymi w celu
zagwarantowania, że wszelkie sankcje dyscyplinarne
będą stosowane konsekwentnie, zgodnie z lokalnymi
przepisami prawa pracy.

Jeśli uważasz, że wobec Ciebie lub innego pracownika
zostały podjęte działania odwetowe z powodu
zgłoszenia w dobrej wierze problemu dotyczącego
zgodności z przepisami bądź naruszenia prawa,
regulacji, polityki firmowej lub tego Kodeksu,
musisz skontaktować się niezwłocznie z Global
Compliance Group. Możesz także zatelefonować
na Compliance and Ethics Hotline lub skorzystać
z narzędzia do składania raportów w witrynie
internetowej Compliance and Ethics Hotline, gdy jest
ono dostępne i dozwolone prawem.
Jeśli jednak w wyniku przeprowadzonego
postępowania wyjaśniającego okaże się, że skarga
została złożona w złej wierze, firma zastosuje
odpowiednie sankcje dyscyplinarne, włącznie
z rozwiązaniem stosunku pracy.

Zachowanie poufności

Etyka -i
	zgodność z
przepisami

Problemy można zgłaszać anonimowo, chyba że jest
to ograniczone przepisami prawa lokalnego.
Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę
tożsamości. Jednak w pewnych przypadkach może
nie być możliwe zapewnienie poufności danych
identyfikujących osobę zgłaszającą problem z powodu
charakteru postępowania wyjaśniającego, wymagań
dotyczących jego przeprowadzenia lub pewnych
wymogów prawnych. Jeśli uczestniczysz w postępowaniu
wyjaśniającym dotyczącym zgodności z przepisami
w jakimkolwiek charakterze (na przykład jako świadek
lub strona skarżąca), nie wolno Ci dyskutować na temat
postępowania z nikim poza osobami prowadzącymi
to postępowanie chyba, że osoba prowadząca
postępowanie udzieliła na to wyraźnej zgody.
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Pracownicy Celgene
są związani ze
sobą oczywistym
dążeniem do zmiany
warunków życia
każdego z naszych
pacjentów.

Bezpłatne numery infolinii
Połączenia z infolinią spoza terytorium
Stanów Zjednoczonych lub Kanady

Połączenia z infolinią na terytorium
Stanów Zjednoczonych lub Kanady

• Wybierz kraj, z którego nawiązujesz połączenie
telefoniczne .

Bezpośrednie połączenie z infolinią pod numerem:
(866) 480-6139

• Na poniższych listach odszukaj, a następnie wybierz
odpowiedni kod dostępu .
• Po monicie wybierz numer infolinii: 866-480-6139 .
Przed numerem infolinii nie wybieraj cyfry „1”.
• Jeśli bezpłatny numer telefonu nie jest dostępny
w Twoim kraju, możesz skorzystać z witryny internetowej
Compliance and Ethics Hotline: celgene.alertline.com ub
https://celgeneEU.alertline.com jeśli znajdujesz się na
obszarze UE.

Kraj

Kod dostępu

Kraj

Kod dostępu

Australia

1-800-881-011 w sieci Telstra
1-800-551-155 w sieci Optus

Korea

00-729-11 w sieci Korea Telecom
00-309-11 w sieci Dacom

Austria

0800-200-288

Meksyk

001-800-462-4240
lub 01-800-288-2872

Belgia

0-800-100-10

Niemcy

0-800-225-5288

Brazylia

0-800-890-0288

Norwegia

800-190-11

Chiny

108-888 (Północne) lub
108-11 (Środkowe/Południowe)

Polska

00-800-111-1111

Portugalia

800-800-128

Czechy

00-800-222-55288

Rosja

8-10-800-110-101-1

Dania

800-100-10

Singapur

800-011-1111 lub 800-001-0001

Finlandia

0-8001-10015

Słowacja

0-800-000-101

Francja

0800-99-0011 lub 0805-701-288

Szwecja

020-799-111

Hiszpania

900-99-00-11

Szwajcaria

0-800-890011

Holandia

0800-022-9111

Tajwan

00-801-102-880

Turcja

0811-288-0001

Hongkong

800-96-1111 w sieci Hong Kong Telephone
800-93-2266 w sieci New World Telephone

Wielka Brytania

0800-89-0011 (BT) lub
0500-89-0011 (C&W)

Japonia

00-539-111 w sieci KDDI
00-663-5111 w sieci Softbank Telecom

Włochy

800-172-444
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Informacja specjalna dla współpracowników z UE
Compliance and Ethics Hotline stanowi jeden z kilku udostępnianych pracownikom kanałów komunikacji,
za pośrednictwem których można zgłaszać sytuacje mogące stanowić naruszenie prawa, Kodeksu postępowania
lub naszych wartości. Jednak wymogi prawa lokalnego ograniczają korzystanie z infolinii przez pracowników
znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej.
Jeśli jesteś takim pracownikiem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu możesz skontaktować się z naszą infolinią,
gdy w sposób zapewniający poufność chcesz uzyskać poradę lub zgłosić sytuację dotyczącą spraw finansowych
lub kontrolnych, takich jak budzące wątpliwości kwestie księgowe lub audytowe bądź inne obowiązki ustawowe
i regulacyjne z zakresu kontroli wewnętrznej w obszarach finansów, księgowości, bankowości lub przepisów
antyłapówkarskich. Przepisy prawa lokalnego mogą nakładać na firmę ograniczenia w przyjmowaniu anonimowych
połączeń z infolinią, których celem jest zgłoszenie potencjalnych lub oczywistych naruszeń prawa lub niniejszego
Kodeksu w odniesieniu do obszarów innych niż sprawy finansowe lub kontrolne.
W przypadku kontaktowania się z infolinią w celu zgłoszenia sytuacji dotyczącej spraw finansowych lub kontrolnych
zachęcamy do podania imienia i nazwiska. Infolinia jest tylko jednym z dostępnych kanałów komunikacji.
Jakkolwiek w myśl stosownych przepisów pracownicy znajdujący się na obszarze Unii Europejskiej nie są
zobligowani do zgłaszania naruszeń prawa, są do tego gorąco zachęcani. Przełożonemu, przedstawicielowi działu
Human Resources, Chief Compliance Officer lub pracownikowi Law Department można zgłaszać każdą sytuację lub
zachowanie sprzeczne z naszymi wartościami,
w szczególności potencjalne lub oczywiste naruszenie prawa lub niniejszego Kodeksu.
Jeśli jest pracownikiem znajdującym się na obszarze Unii Europejskiej, wszystkie odwołania do infolinii w tym
Kodeksie oraz w innych powiązanych dokumentach i informacjach podlegają opisanym wcześniej ograniczeniom
w zakresie korzystania z infolinii oraz postanowieniom zawartym w stosownych przepisach prawa lokalnego.
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Zrzeczenie się odpowiedzialności
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania
zasad i polityk przedstawionych w tym Kodeksie.
W zasadzie nie będzie udzielane prawo do zrzeczenia
się odpowiedzialności z tytułu postanowień niniejszego
Kodeksu. Jeśli takie prawo zostanie udzielone, stosowna
decyzja musi zostać podjęta na piśmie przez
Chief Compliance Officer lub jego przedstawiciela.
Jakiekolwiek zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu
postanowień niniejszego Kodeksu postępowania
w przypadku członków Zarządu lub dyrektorów wymaga
pisemnej zgody Company’s Board of Directors.
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