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Уважаеми дами и господа,
С гордост Ви представям Етичния кодекс на Полфарма Груп, който определя системата на ценности, норми и принципи, които ние
искаме да следваме ежедневно. Наш дълг е да работим по най-високите стандарти с нашите колеги, клиенти и бизнес партньори. Това е
израз на нашата отговорност като фармацевтична компания, чиито
продукти влияят върху здравето и живота на пациентите.
Приетият от нас Етичен кодекс е основан на общи за служителите
на Полфарма Груп морални принципи като уважение, честност, отговорност, солидарност и сътрудничество. Неговите принципи се
отнасят за всички служители, независимо от позицията и характера
на задачите, които изпълняват, във всички дружества на Полфарма
Груп, както в Полша, така и по света.
Този документ е елемент на комплексна Етична Програма, чиято цел
е изграждане на силна етична култура в Полфарма Груп. В процеса
на нейното създаване и развитие бяха ангажирани почти 2000 служители, което доказва уникалността на този проект в нашата компания.
Създаването на Етичния кодекс доказва, че ние сме компания, на
която може да се има доверие, и чиято основа за функциониране
е уважение към закона, приложимите процедури и най-високите
стандарти за поведение. Записаните в Кодекса принципи са важен
показател за вземането на ежедневни решения и правенето на подходящи избори.
Ние изискваме много от самите нас и очакваме от нашите доставчици и контрагенти същото. За нас е важно нашите бизнес партньори
да уважават нашата ценностна система и да се ръководят от подобни принципи. Надяваме се, че нашите усилия ще бъдат пример и за
други компании, което ще доведе до повишаване на стандартите в
цялата фармацевтична индустрия.
Йежи Старек
Председател на Надзорния Съвет
Полфарма АД (Polpharma SA)
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Всеки път, когато в настоящия Етичен кодекс се появява
думата „компанията“, „Полфарма“, трябва да се подразбира
както всяко отделно предприятие, от което се състои
Полфарма Груп, така и Полфарма Груп като цяло.
Терминът „служител на Полфарма” означава служител във
всяко от предприятията, от които се състои Полфарма Груп,
както и служител на нашият стратегически партньор
– Farmaprojects.
Някои от засегнатите в Етичният кодекс теми, могат
да бъдат регулирани с подробни процедури, функциониращи
в Полфарма.
Етичният кодекс е публично достъпен на интернет сайта
www.polpharma.pl, а също така и в Intranet на Полфарма,
при Вашия пряк началник и при Compliance Officer-a.
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1.

За Полфарма

Историята на компанията Полфарма датира
от 1935 година, когато фармацевтът Курт Боскамп
основава в Старогард Гдански Полски
химико–фармацевтичен завод Полфарма.

След Втората световна война фабриката е национализирана, а през 1959 година – включена към Съюза на
фармацевтична промишленост Полфа. През 1995 година компанията възвръща историческо си наименование „Полфарма“ („Polpharma”). През 2000 г. компанията е приватизирана, което дава тласък на нейното
динамично развитие.
Полфа Варшава, която се присъединява към Полфарма Груп през 2012 година, може да се похвали с още
по-дълга история, чието начало е поставено през 1824
година, когато е създаден Институтът по изкуствени
минерални води, предшественик на съвременното
дружесто Полфа Варшава АД (Polfa Warszawa SA).
Днес, ние сме лидер на полския фармацевтичен пазар
и международна фармацевтична група, която действа
на пазарите в Централна и Източна Европа, Кавказ
и Централна Азия. Ние сме една от 25-те най-големи
генерични компании в света. Освен лекарства и фармацевтични субстанции, произвеждаме и хранителни
добавки, диетични храни, медицински изделия и козметика.
7
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Полфарма Груп се състои от: Фармацевтични Заводи
Полфарма АД (Заклади Фармацевтичне Polpharma
SA) със седалище в Старогард Гдански и производствени заводи в Духнице и Нова Деба, Полфарма
Търговски Офис ООД във Варшава, Медана Фарма
АД (Medana Pharma SA) в Шерадз, Полфа Варшава
АД (Polfa Warszawa S.A.), руската компания Акрихин,
Chimpharm – водещ местен фармацевтичен производител в Казахстан и швейцарската компания Swiss
Pharma International AG.
Интегриран към дейността на Полфарма Груп е също
така нашия стратегически партньор Farmaprojects от
Испания. Също така, имаме свои представителства в
Литвa, Украйна, Беларус, Азербейджан, Узбекистан,
Чехия, България и Виетнам.
Въвеждаме иновативни решения на всички нива от
нашата дейност. Използваме технологии от световна
класа и най-високи стандарти в производството. Ние
се ангажираме с развитието на науката, както и със
здравно обучение и профилактика. Пациентите, лекарите и бизнес партньорите ни имат доверие.
Доказателство за силата ни е всеотдайността на нашите служители. Служителите на Полфарма в Полша и
чужбина са над 7000 души. Ние осигуряваме атрактивни работни места, даващи възможност на служителите да се развиват, да постигат своите цели и да носят
полза за самите тях, за компанията и нейната среда.
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2.

 каква цел
С
разработихме
Етичният кодекс?

Ние знаем за отговорността, която носим като компания,
която помага на болните. Също така помагаме на хора,
които искат да се радват на здравето всеки ден.
Ние предоставяме нашите знания и опит на всички,
които ползват нашите продукти. Знаем колко важно е
доверието в качеството на нашата всекидневна работа.
Стремим се да работим в съответствие със стандарти и правила, основани на етиката. Техен източник е
споделената от всички служители на Полфарма ценностна система, произхождаща от нашите традиции
и култура, формирани през годините. С помощта на
тези принципи изграждаме позицията на Полфарма в
полза на средата и на самите служители.
Декларацията за етично поведение, включена в настоящия Кодекс, представлява нашата мотивация и
влияе върху вземаните от нас решения и действия. За
нашите пациенти и нашите партньори, тази декларация е гаранция за честни и социално приети правила
на нашите действия.
Етичният кодекс поставя граници и определя стандартите на нашето поведение, спомагайки да се работи в
9
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съответствие с етичните норми и приложените закони. Това не освобождава служителите от необходимостта за извършване на самостоятелна оценка дали
дадено поведение спомага за изграждане репутацията
на Полфарма като почтен и надежден бизнес партньор, а също така дали няма заплаха за уронване на
нейния престиж пред клиентите и дали не съществува
риск за липса на достъп до нашите продукти.
Всеки служител на Полфарма е длъжен да действа в
съответствие с Кодекса в отношенията си в и извън
компанията. Очакваме от хората, компаниите и организациите, с които сътрудничим, да уважават приетите от нас етични правила за поведение и да действат,
спазвайки принципите за честност и законосъобразност.
Изработеният от нас Етичен кодекс е основата на
етичната бизнес култура на Полфарма. Той е елемент
на трудовите договори, сключвани с нашите служители.
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3.

 а кого
З
е предназначен
нашят
Етичен кодекс?

Етичният Кодекс на Полфарма представлява задължение
за всички служители да спазват етичните норми
и стандарти на Полфарма и приложените закони,
без значение от позицията си, стажа и работното време.
Кодексът се отнася също и към служителите, наети на
основание, различно от трудов договор. Това означава, че както служителите, които работят въз основа
на трудов договор, така и служителите, които сътрудничат въз основа на граждански договори, временни
работници или тези, които са наети от външни компании, извършващи услуги за Полфарма, трябва да
бъдат запознати с правилата, съдържащи се в Етичния
кодекс, и да ги спазват.

11
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4.

Как се процедира?
Като хората, за които е предназначен
Етичния кодекс на Полфарма:

спазваме приложените закони;
действаме в съответствие с етичните норми и стандарти,
определени в Етичния кодекс, както в отношенията
си в компанията, така и извън нея;
спазваме процедурите, утвърдени от компанията;
противодействаме на неприемливото поведение на нашето
работно място – реагираме винаги, когато сме свидетели
на поведение, което противоречи на приетите от Полфарма
етични правила и приложените закони;
докладваме за нарушения на приетите от Полфарма етични
норми и приложените закони на прекия си ръководител,
Compliance Officer или на други отговорни за това лица, чрез
установените в компанията начини за съобщаване
на нарушенията;
в оправдани случаи даваме предложения на Compliance
Officer-а за подобряване на Етичния кодекс или за създаване
на желаната етична култура на Полфарма.
В случаите, когато националните закони са по-рестриктивни
от Етичния кодекс и фирмените процедури, или в случай,
че националният закон е по-лек от Етичния кодекс
и фирмените процедури, винаги се прилагат тези, които са
по-рестриктивни.
12
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5.

 оведение
П
на мениджърите
Представителите на ръководството на всички
нива в Полфарма Груп са индивиди,
чието поведение трябва да служи за пример
и да бъдат образец за останалите служители.

Преките началници са отговорни за:
създаване на условия, позволяващи на подчинените
им служители да реализират целите и задачите, което от своя
страна да доведе до изграждане на култура на работата,
въз основа на приетите етични ценности;
популяризиране на стандартите и правилата на поведение,
определени в Етичния кодекс, в ежедневната професионална
практика чрез разговори със служителите и прилагането
на етичните принципи по време на работа;
гарантиране на възможността за всички служители
да се запознаят със съдържанието на Кодекса;
в областта на своите компетенции да дават необходими
обяснения или съвети за решаване на етични въпроси,
повдигнати от служителите;
13
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приемане на заявления от служителите относно случаи,
представляващи нарушение на правилата, приети в Кодекса
и приложимите закони, тяхното анализиране и предприемане
на подходящи мерки;
противодействие на всяко поведение, което може да доведе
до негативни последици за Полфарма;
предоставяне на необходимата подкрепа на служители,
които докладват за етични притеснения и предпазването
им от репресивни мерки от страна на лица, извършващи
неетичните практики.
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6.

 акво да направим
К
в етично съмнителни
случаи?

Етичният кодекс е основният източник на информация
относно правилата и етичните норми на поведение,
приети от Полфарма Груп.
Осъзнаваме също, че е възможно да възникнат и ситуации, за чиято правилна преценка липсва достатъчно
информация в Етичния кодекс. В такива случаи, трябва да споделим колебанията си с прекия си началник
или с Compliance Officer-а.

Ако не знаем как да се справим в определени случаи,
помощни могат да се бъдат следните въпроси:
Дали моето поведение в дадена ситуация е в съответствие
със закона и с процедурите, прилагани от Полфарма Груп?
Дали то е в съответствие с етичните ценности и принципи,
включени в Етичния кодекс?
Дали то е в съответствие с моите ценности и правила
за поведение? Как ще чувствам аз, ако се държа по същия
начин?
15
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Дали това поведение може да окаже влияние върху
решенията, които взимам, изпълнявайки професионалните
си задължения?
Дали искам другите да се държат всеки ден по този начин?
Дали искам другите да се държат по същия начин с мен?
Как ще се чувстват моите близки, ако разберат за моето
поведение?
Как би реагирал началникът ми и моите сътрудници?
Дали тази ситуация може да причини имуществени щети
на Полфарма Груп или загуба на добър фирмен имидж?
Каква ще бъде реакцията на моите близки, моите колеги
и началници, и на общността на Полфарма Груп, когато тази
ситуация бъде представена от медиите? Как ще се чувствам
аз тогава?

16
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7.

 енностната
Ц
система
в Полфарма Груп

„Хората помагат на хората”
това е мотото на нашата дейност.

В основата си тя представлява система от етични ценности, оформени от лични и професионални нагласи
на хората, изграждащи Полфарма през годините. Тези
ценности направляват действията ни както в отношенията в компанията, така и извън нея.

Уважение
Човекът е най-важното нещо. Отнасяме се към хората
и работата с уважение, с него се обръщаме към служителите и към хората, които използват нашите продукти. Ние се стремим да създадем работна среда без
дискриминация и неетично поведение, характеризираща се с уважение към достойнството и индивидуалността на служителите. Ние искаме нашето работно
място да бъде благоприятно за развитието на служителите и за реализиране на професионалните и личните
им амбиции. Ние уважаваме правото на личен живот,
както на служителите, така и на хората, които сътрудничат с нас.
17
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Честност
Стриктното спазване на закона е в основата на авторитета и репутацията на Полфарма Груп. От нашите
служители във всяка от държавите, в които ние оперираме, се изисква да бъдат запознати с приложимите
правни изисквания и да ги спазват.
Честността, за нас, представлява и поведение, в съответствие с приетите етични принципи и добрите нрави. Това е отражение на начина, по който общуваме и
се конкурираме на пазара, както и надеждна и убедителна реклама и промоция на нашите продукти.

Отговорност
Ние, всички, се чувстваме отговорни за нашето работно място и качеството на реализираните задачи.
Нашите задължения изпълняваме със старание и ангажираност. Ние се грижим за имуществото на компанията и я предпазваме от прекомерни рискове. Изпълняваме поетите ангажименти и спазваме търговската
тайна и поверителност.
С особено внимание се отнасяме към безопасността
и качеството на нашите продукти. Чувстваме се отговорни за осигуряването на постоянна наличност на
произвежданите от нас продукти, особено на животоспасяващите лекарства.

Солидарност
Ние предоставяме помощ и подкрепа на болните и
страдащите. Стараем се непрекъснато да подобряваме
терапевтичните решения, в съответствие с най-висо18
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ките стандарти на фармацевтичния пазар. Солидарността с друг човек е основата на разбирането на нашата работа като обслужване и задължение.

Сътрудничество
Ние ценим работата в екип, основана върху знанията
и разнообразната компетентност на всички служители и организационни единици в Полфарма Груп. Ние
изграждаме позицията на компанията, използвайки
опита и желанието си за новаторски идеи, които са основата на нашата иновативност.
За нас са важни откровената комуникация и диалогът. Нашата цел е конструктивно постигане на споразумения и изграждане на партньорски отношения.
Стремим се да постигаме общите цели, подкрепяйки
се взаимно в реализирането на нашите планове. Взаимодействието между хората, екипите и всички, които
участват в Полфарма Груп, е причината за нашият успех на пазара. Това позволява и укрепване на взаимно
полезните връзки с бизнес и социалните партньори.
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7.1. К
 акви правила
да спазваме
в отношенията си
с нашите сътрудници?
Ние ценим добрата работна атмосфера, чийто източник
са положителни, основани на уважение и сътрудничество
взаимоотношения с колегите и бизнес партньорите.

Ние показваме ангажираност, отговорност и надеждност при изпълнение на възложените задължения.
Ние осигуряваме работна среда, благоприятна за развитието и професионалното удовлетворение на служителите. Грижим се за тeхните безопасност и здраве.
Ние уважаваме правото на защита на личното пространство на служителите.

Нашите етични ценности предоставят възможност
за създаването на благоприятна работна среда:
Ние създаваме равни възможности
за повишение, кариерно развитие
и награждаване
Ние мотивираме служителите да действат. Ние развиваме техните таланти и способности. Искаме да се
20
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идентифицират с компанията и да разбират своята
роля в структурата й. Ние определяме система за възнаграждения и бонусни схеми, основани на обективни критерии. Преките началници внимателно и коректно оценяват работата на служителите въз основа
на ясни критерии. Ние ценим професионализма, опита и резултатите от работата. Пътят на кариерата на
служителя в компанията зависи от нуждите й и от резултатите от работата и ангажираността на служителя
при реализиране на възложените задачи.
Ние разговаряме със служителите относно техните
възможности за професионално развитие, като им
предоставяме надеждна и пълна информация по този
въпрос. Ние предоставяме на служителите достъп до
реализираните в компанията програми, насочени към
подобряване на знанията и уменията, в съответствие с
изискванията за отделните позиции.

Ние уважаваме човешкото достойнство
Ние не приемаме поведение, което уронва достойнството на служителите, включително неуважение,
дискриминация, обидно поведение, както и такова,
засягащо личните им права. Ние защитаваме и не разпространяваме лична информация и не петним името
на колегите. Противопоставяме се на всяко действие,
засягащо служителите, състоящо се от тормоз или
заплашване, насочено към намаляване на тяхната
самооценка, изолиране или изключване от групата.
Уважаваме достойноството на другия човек и спазваме правилата на личната култура. Ние се отнасяме с
еднакво уважение към всички служители, независимо
от формата на заетостта и работодателя в Полфарма
Груп. Ние не дискриминираме никого по пол, възраст,
произход, националност, религия, сексуална ориента21
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ция, външен вид, здраве, увреждане или принадлежост към профсъюзите.

Ние общуваме и действаме почтено
При изготвяне на рекламите ни, ние действаме почтено и в съответствие с добрите нрави, не подвеждаме
тези, за които е предназначена рекламата. Спазваме
закона, вътрешните процедури и правилата на етиката. Общуваме с уважение, по професионален начин и
по начин, който поддържа добрата репутация на Полфарма. Ние не използваме форми на нечестно поведение, като например измама, пропуск или умишлено
подвеждане.
Информираме открито за решенията, взети относно
служителите и говорим за резултатите от тяхната работа. Предоставяме им информация за очакванията
и задачите. Ние осигуряваме достъп до съобщенията, свързани с функционирането на компанията, до
размер, необходим за правилното изпълнение на задачите. Ние споделяме знания и общуваме по начин,
благоприятстващ изграждането на партньорски и любезни взаимоотношения в екипите, а също и между
дружествата на Полфарма Груп.
Ние ценим сътрудничеството и взаимната подкрепа
при ефективното изпълнение на задачите, носещи
положителен резултат за компанията и нейната сфера.

Ние гарантираме безопасни и здравословни
условия на работа
Безопасността на работата и здравето на служителите
и хората, които сътрудничат с нас, са много важни за
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нас. Ние уважаваме законите и разпоредбите, отнасящи се до безопасността и защитата на здравето на работните места. Предприемаме действия за подобряване условията на работа отвъд изискванията на закона.
Наша цел е да се повиши осведомеността и ангажираността на служителите за осигуряване на безопасни
условия за работа, включително за ситуации, заплашващи здравето и живота на хората.

Ние ценим разнообразието
За нас разнообразието е предимство на Полфарма.
Нашата култура включва окритост към всички, независимо от пол, възраст, произход, националност,
религия, сексуална ориентация, външен вид, здравен
статус, физическа годност или какъвто и да е друг аспект. В нашите ежедневни дейности ние черпим от
богатия и разнообразен опит на нашите сътрудници,
клиенти и бизнес партньори. Ние уважаваме мнението на другите. Чрез диалог и обмен на знанията,
търсим източници за нашето развитие и творчески
подход при преодоляване на трудностите и предизвикателствата.

Ние се грижим за доброто име
на Полфарма Груп
Ние си вярваме взаимно и уважаваме правото на защита на личния живот на служителите. Същевременно, осъзнаваме влиянието на нашето поведение извън
работата върху репутацията и имиджа на Полфарма
Груп. В отношенията си с околните, действаме по
начин, който защитава доброто име на компанията.
Уважаваме марката и ценностите на Полфарма. Спазваме принципа, че комуникацията с медиите относно
23
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компанията и отделните предприятия, които попадат
в нейния състав, се извършва само от упълномощени
за това лица.

24
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7.2. К
 акви правила
спазваме в бизнес
отношенията?
Ние ръководим отговорно действията си и изпълняваме
поетите задължения към нашите служители , клиенти
и бизнес партньори.
Ние силно уважаваме търговската тайна и опазването
на имуществото на Полфарма. В ежедневната работа
ние предприемаме действия, предотвратяващи възникване на конфликт на интереси. Наша отговорност
е и прилагането на почтени практики по отношение
на конкуренция, доставчици и клиенти.
Всичките служители в Полфарма са отговорни пред
пациентите за качеството и безпрепятствения достъп
до произвежданите от нас продукти. Считаме това за
наш най-висш дълг. Ценим професионалната етика.
Всеки служител, без значение от заеманата позиция, в
областта на поверената му отговорност, активно противодейства на всички случаи на неспазване на приетите стандартни процедури.
Съгласно принципите на социална отговорност, ние
се грижим за добрите отношения с местните общности и опазване на околната среда в близост до нашите
заводи. Ние ценим участието на служителите в противопоставянето срещу социалните и екологични проблеми, възникващи в средата на компанията.
25
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Нашите етични ценности гарантират отговорен подход
към бизнеса:
Ние спазваме своите задължения
Ние правим всичко възможно да спазваме задълженията си. С грижа за безопасността на нашите клиенти и
бизнес партньори, и за честни отношения със служителите, ние не даваме обещания, чиято реализация не
би била възможна.

Ние пазим имуществото на Полфарма Груп
Всеки от нас е отговорен за недопускане до неправилно използване или пилеене на активите на Полфарма.
Като активи на компанията подразбираме недвижимо
и движимо имущество, информация, защитавана от
закона, търговски марки и други нематериални активи и парични средства. Важен актив също така е и
работното време, което сме задължени да използваме
ефективно. Имуществото на Полфарма Груп се употребява преимуществено за подходящо изпълнение
на задълженията от служителите. Ние не приемаме
използването на работното време за лични цели по
начин, несъвместим с приложените процедури.

Ние уважаваме интелектуалната собственост
и търговска тайна
Не използваме конфиденциална информация, включително и такава, записана на електронен носител, от
предишни работодатели или друг източник, за който
не притежаваме съответните права. Пазим и защитаваме от възможността за разпространение или из26
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ползване от неупълномощени лица информацията,
свързана с предприятията на Полфарма Груп, която
има търговски, технически или научен характер и
чието разкриване би могло да причини щети или по
всеки друг начин да навреди на Полфарма Груп. По
същият начин ние пазим и защитаваме тайна информация, предадена на нас от клиентите и бизнес партньорите. Ние не използваме продукти, под каквато и
да било форма, които са резултат от чуждо интелектуално творчество и за които не притежаваме съответните права.

Ние избягваме конфликт на интереси
Причини за възникване на конфликт на интереси могат да бъдат ситуации, при които лични или семейни
интереси на служителя или други връзки, са в противоречие с интересите на компанията. Начин за предотвратяване на конфликта е да сме наясно, че той може
да възникне и незабавно да предприемем подходящите мерки.
Служителите на Полфарма, които са в конфликт на
интереси с тези на компанията, са задължени да информират за това своите началници или Compliance
Officer-а и да се оттеглят от всякакъв тип действия,
както и да не участват при решаването на конфликта.
В такива случаи, след разпознаване на конкретната
ситуация, определено действие може да бъде предприето или може да бъде взето решение от прекия началник или назначено за това лице, което не участва в
конфликта на интереси.
Ако се съмнявате, че съществува конфликт на интереси, следва да се свържете с прекия си началник или с
Compliance Officer-а.
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Конфликт на интереси може да възникне в случаи,
когато:

служител, който възлага поръчки или като резултат
от тяхното възлагане, отговаря от страна на Полфарма Груп
за сътрудничеството със свои роднини или други близки хора,
или компании, които са собственост на служителя, неговите
роднини или други близки хора;
професионалните задължения на служителя включват
възможността за взимане на лични решения като
възнаграждение, повишение или наемане на служители,
които са негови роднини или други близки хора;
служителят участва в такава дейност на други компании или
подкрепя такава дейност на други компании, която може
да навреди на интересите на Полфарма Груп.

В случай, че служителят има намерение да купи или
друго лице има намерение да купи за служителя дялове или акции в компании, които са конкуренция, доставчици или бизнес партньори на Полфарма Груп, то
служителят трябва да уведоми прекия си ръководител
или Compliance Officer-а. Същото се отнася за закупуване на акции или дялове в компания, която Полфарма Груп има намерение да купи (ако намерението за
закупуването е известно на служителя). Компанията
има възможност да не се съгласи с този вид сделка, ако
извършването на покупката може да повлияе върху
начина на изпълнението на задълженията на служителя и най-вече върху липса на обективизъм, или ако
има негативно въздействие върху имиджа на Полфар28
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ма Груп. Задължението за информиране не се отнася
за покупка на акции, достъпни в публичния оборот.

Не предлагаме и не приемаме облаги
Не нарушаваме доброто име на Полфарма чрез предлагане или предаване на твърде високи или неподходящи лични придобивки или материални облаги с цел
създаване или поддържане на бизнес взаимоотношения. Не приемаме пряко или косвено предоставяне
или предлагане от служителите на Полфарма на: пари,
подаръци, услуги или други облаги на политици, публични чиновници, одитори, служители на организации и други органи, които биха могли да им повлияят
да предприемат или да не предприемат определени
мерки в рамките на техните професионални задължения.
Придобивките, предлагани от нас, в рамките на промоция и реклама, за лекари или фармацевти – до
степен позволена от приложимото право - не могат
да бъдат прекомерно големи, неуместни или в противоречие с приетата практика. Въздържаме се от предоставяне на такива облаги, които формално не нарушават закона, но могат да имат нежелан обществен
прием, негативна реакция за този, на когото даваме
облагите, или да уронват престижа на Полфарма Груп.
Възнаграждението, което се предлага на лекарите и
фармацевтите, в рамките на предоставяне на услуги,
допустими от закона, трябва да отговаря на квалификациите и на количеството работа, и не може да бъде
по-високо от приетите пазарни размери.
В никакъв случай служителите на Полфарма не могат
да приемат подаръци под форма на кеш или нейният
29
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еквивалент (напр. парични карти за подарък или ваучери). Нашите служители могат да приемат бизнес
подаръци от партньорите на Полфарма Груп, единствено в границите на приложимия на дадения пазар
закон, приети обичаи и единствено, когато те имат
случаен или промоционален характер и не водят до
задължение за взаимност, нито до предприемане или
непредприемане на определени мерки. Стойността на
подаръците и начина на поведение след тяхното получаване, трябва да бъдат в съответствие с вътрешните
правила на Полфарма Груп.

Не превишаваме границите
на гостоприемството
Приемаме бизнес гостите по подходящ начин, без прекомерно гостоприемство. Полагаме надлежно усърдие
нашето гостоприемство да отрази традицията и културата на госта, то е проява на уважение и добра бизнес
култура. Не предлагаме подаръци, нито покани, които
могат да се разбират като предоставяне на облаги, или
които могат да предизвикат предприемане или въздържане от определено действие, или по друг начин да
навредят на репутацията на Полфарма Груп.
Действията на нашето гостоприемство към лекарите и
фармацевтите, по време на промоционални срещи и
научни събития, са само допустимите от закона. Независимо от приложимото право, това гостоприемство
не може да бъде прекомерно по отношение на целта
и характера на срещата и не може да нарушава установените обичаи. Въздържаме се от такива знаци на
гостоприемството, които могат да имат неправилен
обществен прием, негативна реакция на нашия гост,
или да навредят на репутацията на Полфарма.
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Прилагаме почтени правила на конкуренция
и промоция
Наш принцип е спазването на правилата за честна
конкуренция. Осигуряваме съответствието на рекламните и промоционалните действия с приложимия
закон, вземайки същевременно предвид и вътрешните процедури на Полфарма Груп. Рекламирайки, ние
действаме честно, коректно и не подвеждаме потребителите.
Не приемаме предаване на клиентите и бизнес партньорите на ненадеждна или неправилна информация,
нито такава, която може да бъде разбрана двусмислено или погрешно. Не използваме форми на поведение, като измама или умишлено пропускане на информация.

Изграждаме позитивни взаимоотношения
с доставчиците
Като социално отговорна компания, за нас е важно
нашите доставчици да уважават международните
стандарти в областта на защита на човешките права,
забраната за наемане на работа на деца и принудителния труд, прилагането на правила за лоялна конкуренция, борбата с корупцията и опазването на околната среда.
За нас е важно нашите доставчици да познават и да
уважават етичните правила на Полфарма Груп.
В процеса на избор на доставчици, ние следваме вътрешните процедури на Полфарма. Ръководим се
от принципа за обективност и равнопоставеност на
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всички субекти, които искат да сътрудничат с нас. По
надежден начин предоставяме информация и оценяваме качеството на сътрудничеството с доставчиците,
стремейки се към най-обективен и бърз начин за изясняването на всякакви съмнения, свързани с него.

Осигуряваме безопасността и качеството
на продуктите
За нас, безопасността и качеството на нашите продукти са най-важен приоритет. Следим за тези техни
качества във всеки етап от тяхната разработка, производство, съхранение и продажба. Спазваме международните стандарти за Добра Производствена Практика. Всеки служител е отговорен за безопасността на
качеството на продуктите и чрез своите всекидневни
дейности спомага за спазването на приетите стандарти.

Ние сме солидарни с пациентите
и медицинската общност
Включваме се в програми, които имат за цел улеснение на достъпа до най-новата диагностика за пациентите и образование в областта на здравеопазването. В
тази област си сътрудничим с медицинската общност.
Ние подкрепяме изследователите в областта на медицината и фармацията, и чрез дейността на Научната
Фондация на Полфарма.

Ние се грижим за добра съседна среда
Ние се стараем да осигурим добри, основани на споразумение, отношения с местните общности. Ние
уважаваме взаимните очаквания и задължения. Ние се
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стараем да участваме в развитието на локалните общности чрез икономически, социален и културен принос по начин, който отговаря на обхвата на нашата
дейност в дадения регион. Одобряваме и подкрепяме
социалната ангажираност на нашите служители .
Нашата дейност е в съответствие с приложимия закон
за опазване на околната среда и се грижим за постоянното ограничаване на негативното въздействие върху
качеството и условията на живот в близост до нашите
заводи. Използваме напреднали технологични решения и най-високи стандарти за опазване на околната
среда и се стремим да запазим нейните качества, съгласно идеята за устойчиво развитие. Оформяме отношението на нашите служители към околната среда
и осъзнаване на значението на защитата на околната
среда. Ценим действията, предприети от нашите служители, за подобряване на околната среда както в работната среда, така и извън нея.
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8.

 окладване
Д
на нарушенията
Етични институции в Полфарма Груп
В Полфарма, функционира Compliance Officer, който
се грижи за спазването на Етичния кодекс, местното
законодателство и приложените процедури от служителите. Неговите отговорности включват подкрепа на
предприятията, част от Полфарма Груп, при имплементацията на Етичната Програма, която има за цел
изграждане на желаната етична култура на компанията.
Compliance Officer е неутрален по отношение случаи
на нарушаване на законодателството и етичните правила, приети от Полфарма Груп. Той води изяснително производство по този въпрос, самостоятелно или
в сътрудничество с установени в дружествата на Полфарма Екипи по Етиката. Те се състоят от лица с опит
и компетенции, необходими за решаване на въпроси, свързани с нарушаване на правото или етичните
принципи. В работата на отделни Екипи взема участие
и Compliance Officer-а, който упражнява надзор върху
правилното функциониране на процеса за докладване
на нарушенията и върху водените производства.

Система за докладване на нарушенията
Служителят на Полфарма Груп, който е свидетел на
нарушаване на закона или разпоредби на Етичния
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кодекс, може да предприеме самостоятелни мерки за
подобряване на дадената ситуация.
Служителят може също така да докладва за случая на
нарушаване на закона или Етичния кодекс по време
на отворен разговор с прекия си ръководител, който
ще му даде необходимата подкрепа. Ако служителят
не може да се обърне към прекия си ръководител или
поради характера на случая, това не е препоръчително, той трябва да се свърже директно с Compliance
Officer-а, който ще предприеме изяснителни мерки.
Служителят трябва да действа по същия начин, когато
има основателно подозрение за нарушаване на закона
или принципи от Етичния кодекс.
Заявяване за нарушаване на закона или Етичния кодекс на Полфарма Груп може да бъде извършено и от
външна заинтересована страна на Полфарма Груп.

Съобщаването на Compliance Officer-а за информация за нарушаване
на разпоредбите на закона или Етичния кодекс става по следните начини:
изпращане на e-майл съобщение на адрес: etyka@polpharma.com
попълване на формуляр на интернет сайта http://www.bg.polpharma.com
изпращане на писмо на адрес: Compliance Officer,
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.,
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, Polska.
(Полфарма Търговски Офис ООД,
ул. Бобровиецка 6, Варшава 00-728, Полша)
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Не е необходимо заявяваните нарушения да засягат
лично лицето, което докладва. Всеки служител на
Полфарма Груп трябва добросъвестно да докладва
случаите на нарушаване на закона или Етичния кодекс, дори и когато даден случай не се отнася към него
директно.
В случай на установяване в хода на изяснителното
производство, че има нарушение на приложимото право или Етичния кодекс, Compliance Officer-ът
предприема подхоящи мерки за подобряване на ситуацията, а в случаи, когато това е оправдано – също
така и действия със съответните последствия относно
лицето, което е извършило нарушението.
Compliance Officer-ът информира лицето, което съобщава за нарушението, за резултата от проведеното
изяснително производство.

Compliance Officer е компетентен орган и в случаи на нарушения на различни
от Етичния кодекс процедури в Полфарма Груп, ако тяхното съдържание
показва, че случаят трябва да бъде предаден до Compliance Officer-а.
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Защита на самоличността на лицеро,
което съобщава за нарушението
В хода на изяснителното производство ние гарантираме защита на самоличността и дискретност за всеки,
който докладва за нарушението. Това действие има за
цел предотвратяване появата на нежелани последици
за служителя, докладващ нарушението, и за лицето,
несправедливо обвинено за неправомерно поведение.
Защитата не обхваща възможността за разкриване на
личните данни на лицето, което съобщава за нарушението, с изключение на случаите, когато изискването
възниква от приложимите разпоредби на закона.

Липса на толерантност към действия срещу
лица, които съобщават за нарушение
В Полфарма Груп не толерираме никакви ответни
мерки, предприети срещу лица, съобщаващи за нарушенията на закона, Етичния кодекс или други процедури, приети от компанията. Лице, извършващо
такива действия, ще бъде участник в отделно дисциплинарно производство, което може да доведе до прекратяване на трудовото правоотношение.
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Етичният кодекс е приет с решение на Управителния съвет
на Полфарма АД (Polpharma SA)
и влиза в сила от 1-ви януари 2016 година
Предприемането на необходимите мерки за изпълнение на Етичния кодекс
за отделните дружества на Полфарма Груп се възлага
на компетентните органи на тези дружества.
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