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Księga o naszym spojrzeniu na świat



Horyzont.
Coś, co jest zawsze.

Coś, co jest nasze wspólne.
Coś, co nas jednoczy. Inspiruje nas.

Pokazuje jak robić rzeczy.
Pokazuje jak widzieć świat, pracę, 

korporację, nasze odpowiedzialności, idee 
oraz wartości.

Nasza wspólna ścieżka.
Jasna i inspirująca wizja przyszłości.

I jak ją zbudujemy.
Horyzont.
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TO MY
TACY
JESTEŚMY

Nasz Kodeks Etyki nie powstał z papieru, nawet jeśli 
właśnie czytasz jego wersję drukowaną. Nie składa 
się bajtów, nawet jeżeli czasami spojrzysz na jego 
zasady zamieszczone na stronie internetowej lub 
innym nośniku elektronicznym.
Nasz kodeks zachowania to rzeczywiste sytuacje, 
nasza codzienna praca, praca dobrze wykonana. Nie 
przekazuje jedynie sposobu, w jaki należy wykonywać 
różne czynności. Stanowi raczej naszą kwintesencję. 
To dlatego znaczy on więcej niż papier, na którym 
został spisany. Wykracza znacznie poza jego ramy. 
To żyjący i w pełni skuteczny dokument, dlatego że 
pracujemy dla ochrony zdrowia ludzi na całym świecie, 
działamy uczciwie i transparentnie, z poszanowaniem 
różnorodności, pełnym zaangażowaniem w sprawy 
społeczności i środowiska.
Dlatego Kodeks Etyki leży u podstaw naszego 
zachowania, stanowi nasz kompas. Z tego samego 
powodu musimy go dokładnie znać i wypełniać jego 
założenia, zarówno jako pojedynczy pracownicy, jak i 
całe zespoły. To jedyny sposób, aby zachować i 
chronić duszę naszej Organizacji i to nas definiuje. 
Jednym słowem, to stanowi o naszej istocie. 
Zapraszam Was wszystkich do uważnego przeczytania 
Kodeksu, wprowadzenia go w zespołach i codzienne 
stosowanie. Jako, że wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za przestrzeganie i ochronę reputacji 
naszej firmy, zachęcam Was także do zgłaszania przy 
pomocy narzędzia Chemo Group Direct Line wszelkich 
działań i uczynków, które stoją w sprzeczności z 
niniejszym kodeksem i mogą zagrozić wartościom, 
które definiują nas od samego początku istnienia firmy
Dziękuję.

Leandro Sigman

Chemo Group  
Managing Director



NASZA MISJA
NASZ CEL Poprawa zdrowia ludzi na całym świecie

poprzez dostarczenie dostępnego, 
skutecznego i bezpiecznego leczenia 
farmakologicznego o wysokiej jakości. 



NASZE
WARTOŚCI
NASZE
ZASADY

Prawość i transparentność to wartości, 
które stanowią naszą siłę napędową w 
codziennych działaniach. Dodają nam 
energii w biznesie i pozwalają nam 
posuwać się naprzód poprzez działania 
pełne takich wartości jak pasja, innowacja, 
duch przedsiębiorczości oraz oczywiście 
różnorodność.

Te wartości są naszym znakiem, 
definiującym nas w ponad 40 krajach, w 
których działamy. Stanowią nie tylko część 
naszej filozofii, ale definiują naszą 
tożsamość od samego początku istnienia 
firmy.  



PRAWOŚĆ I 
TRANSPARENTNOŚĆ
Leżą u postaw naszej codziennej 
działalności.
Te wartości i zasady nas napędzają, 
umożliwiają propagowanie różnorodności i 
pracę z pasją, innowacyjnością i w zgodzie z 
duchem przedsiębiorczości.
Te wartości definiują nas w ponad 40 
krajach, w których działamy. Stanowią nie 
tylko cześć naszej filozofii, ale definiują 
naszą tożsamość od początku istnienia 
firmy.
Z tego właśnie powodu każdy pracownik 
Chemo jest uczciwy i transparentny w 
swoich relacjach z klientami, 
współpracownikami, firmami 
konkurencyjnymi oraz społeczeństwem jako 
całością.
Podążamy za tymi zasadami oraz 
dostarczamy wszelkiej pomocy i informacji 
w celu zapewnienia pracy według 
najlepszych standardów doskonałości. Kiedy 
mówimy, że coś zrobimy, robimy to. To w 
taki sposób buduje się więzi oparte na 
zaufaniu. Cechujemy się uczciwością i 
odpowiedzialnością. Nieustannie dążymy do 
tego, aby sprostać oczekiwaniom klientów i 
partnerów w zakresie jakości, 
bezpieczeństwa, ochrony prywatności, 
niezawodności oraz uczciwości biznesowej. 
Naszym priorytetem zawsze jest dobre 
zdrowie pacjentów i konsumentów.
Od samego początku, firma Chemo stawia 
czoła wyzwaniom. Duże wyzwania mają mało 
wspólnego z konkretnym zadaniem, czy 
projektem, a bardzo dużo z wizją, pasją i 
odwagą naszych ludzi.

PASJA

Jesteśmy młodym, doświadczonym oraz 
entuzjastycznym zespołem. Życie 
traktujemy z pasją. Najwyższym szacunkiem 
darzymy to dla czego pracujemy: zdrowie. Z 
pasją uprawiamy sport, który jest częścią 
naszego ducha samodoskonalenia się i 
pracy zespołowej.

INNOWACJA

Innowacyjność polega na łamaniu barier, 
non-konformizmie, na otwartości na zmianę, 
kwestionowaniu tego, co robimy na co 
dzień, obserwacji i nauce. Ważnym jej 
elementem jest także umiejętność 
aktywnego słuchania, co w Chemo 
praktykujemy każdego dnia w kontaktach z 
klientami i dostawcami, jak również naszymi 
pracownikami. Identyfikacja oraz wdrażanie 
nowych możliwości. Innowacja oznacza 
śmiałe patrzenie w przyszłość.

RÓŻNORODNOŚĆ

Różnorodność wzbogaca nas. Oznacza 
interakcję nie tylko z innymi kulturami, lecz 
również z innymi punktami widzenia, 
językami oraz przekonaniami. Z tych właśnie 
powodów Chemo ceni i propaguje 
różnorodność. Żyjemy i pracujemy w 
globalnym i zróżnicowanym świecie, gdzie 
jest miejsce dla każdego. Świecie, który 
budujemy wszyscy. 

NASZE 
WARTOŚCI 
NASZE 
ZASADY



DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Nasza firma powstała z marzenia dwóch 
przedsiębiorców, którym udało się zamienić 
swoje powołanie w projekt biznesowy z krwi i 
kości. Z tego też powodu, z chęcią 
wspieramy inicjatywy naszych pracowników i 
zachęcamy ich do jeszcze większej 
kreatywności, dynamizmu oraz decyzyjności. 
Co więcej, wierność duchowi 
przedsiębiorczości umożliwia nam ciągły 
rozwój poprzez obserwację środowiska i 
jego potrzeb. Każdy z nas ma wpływ na 
budowanie naszej Firmy i marki, a czyni to 
poprzez działanie w zgodzie z najwyższymi 
standardami etycznymi, uczciwością oraz 
prawością.

Prowadzimy działalność biznesową na 
całym świecie, a nasi ludzie to obywatele 
wielu różnych nacji o różnorodnych 
kulturach i przekonaniach. Powinniśmy 
dostrzegać globalny wpływ naszych działań 
oraz decyzji i zawsze mieć na uwadze 
obowiązujące prawa, przepisy oraz inne 
wymogi, które mogą być różne w różnych 
krajach, w których działamy.
Zarówno nasze wartości, jak i wypełnianie 
założeń nakreślonych w Kodeksie Etyki 
ucieleśniają zobowiązanie podjęte przez 
całą Grupę oraz jej pracowników. 

NASZE 
WARTOŚCI 
NASZE 
ZASADY



NASZ 
KODEKS
ETYKI
ZESTAW 
IDEI 



Maksyma Grupy Chemo  to „szanuj wszystko i 
wszystkich", w szczególności tych, którzy z nami 
pracują. Dlatego propagujemy różnorodność 
jako formę wzajemnego wzbogacania. 
Promujemy zasadę równych szans, integrację 
oraz wolność przekonań.

Naszym celem jest tworzenie środowisk, które 
będą motywować, nieformalnych przestrzeni, w 
których nasi pracownicy mogą czuć się 
komfortowo i współpracować ze sobą. Jesteśmy 
organizacją wielokulturową i traktujemy innych w 
taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być 
traktowani, zawsze szanując tajemnice i 
prywatność naszych klientów, partnerów 
biznesowych oraz pacjentów. 

SZANUJEMY
naszych pracowników, 
partnerów i pacjentów.
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Prawość i uczciwość znajdują odzwierciedlanie 
w naszych zachowaniach i relacjach 
biznesowych. Fair play cechuje wszystkie nasze 
działania. 

Pracujemy uczciwie i 
transparentnie.

NASZ 
KODEKS 
ETYKI 
NASZ 
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JESTEŚMY
WIERNI  



Bezpieczeństwo oraz jakość to 
podwaliny naszej pracy. Czujemy pełną 
odpowiedzialność za zdrowie pacjenta 
oraz dobrostan społeczeństwa. 
Poszukujemy sposobów  stworzenia 
pozytywnej rzeczywistości, 
wykazujemy się odpowiedzialnością 
społeczną  i zawsze staramy się 
upewnić, że nasze działania nie 
powodują negatywnych skutków. 

JESTEŚMY 
ZAANGAŻOWANI
w ochronę zdrowia, 
społeczeństwa i 
środowiska 
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JESTEŚMY 
OTWARCI
w stosunku do naszych 
pracowników i 
społeczeństwa

Grupa Chemo jest otwarta i transparentna w 
swoich działaniach w stosunku do klientów i 
pracowników. Naszym celem jest rozmowa, 
komunikacja oraz dzielenie się 
doświadczeniami. Kochamy media 
społecznościowe i technologię.  
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Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności 
biznesowej w zgodzie z najwyższymi standardami etyki 
i prawości oraz przestrzegając obowiązujących 
przepisów prawa.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, 
niniejszego Kodeksu Etyki oraz naszych własnych 
procedur i zasad wewnętrznych  jest nie tylko 
właściwym postępowaniem, ale jest warunkiem 
niezbędnym do osiągnięcia zrównoważonego sukcesu 
naszej Firmy. Niniejszy Kodeks Etyki, który wchodzi w 
życie w marcu 2016 roku (zwany dalej „Kodeksem") 
określa pożądane standardy zachowania, które 
stanowią fundamenty kultury naszej organizacji  i 
określają podstawy do prowadzenia działalności 
biznesowej. Kodeks odzwierciedla nasze wartości takie 
jak prawość, uczciwość, odpowiedzialność, które 
przekładają się na pasję, innowację, różnorodność i 
przedsiębiorczość.

Chociaż Kodeks odnosi się do szerokiego spektrum 
działalności biznesowej i innych związanych z nią 
działań, nie precyzuje każdej  hipotetycznej kwestii, 
która może się pojawić. Zamiast tego, nakreśla 
najważniejsze wytyczne, które definiują działalność 
naszej Firmy. Stąd, do Kodeksu dołączone są 
szczegółowe przepisy i procedury odnoszące się do 
kwestii poruszonych w Kodeksie, jak również tych, 
które nie zostały w nim wspomniane. Dostęp do tych 
przepisów można uzyskać poprzez linki w 
odpowiedniej sekcji Kodeksu.

Naszym celem jest  doskonalenie oraz dążenie do 
bycia lepszym każdego dnia. Nowe zasady i kierunki 
staną się spoiwem niniejszego Kodeksu w czasie, gdy 
będziemy ewoluować jako firma oraz jako 
odpowiedzialni obywatele świata biznesu. 
Kiedykolwiek tylko zaistnieje potrzeba włączenia 
nowych zasad pomocnych w osiąganiu naszych celów 
oraz utrzymania integralności biznesu, zostaną one 
niezwłocznie zawarte  w Kodeksie.

Oczekujemy, że poświęcisz czas na zapoznanie się z 
zasadami, które mają wpływ na Twoją pracę i będziesz  
zawsze je stosować. 

NASZ KODEKS 
ETYKI

ZASAD
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Kiedy i gdzie szukać pomocy? 

Niniejszy Kodeks nie daje odpowiedzi na 
każdą sytuację. Kodeks nakreśla wiele 
często występujących kwestii, które 
możesz napotkać w miejscu pracy i 
dostarcza wyjaśnień jak zachować się w 
takich sytuacjach. Wskazuje także gdzie 
znaleźć wiedzę – taką jak wymagane 
dokumenty czy ludzie, którzy pomogą 
wyjaśnić procedury jeśli zajdzie taka 
potrzeba lub jeśli będziesz mieć 
wątpliwość jakie podjąć działania. 

W obliczu trudnych do rozwiązania kwestii 
etycznych, zadaj sobie poniższe pytania, 
które pomogą Ci działać zgodnie z zasadą 
prawości:
• Czy to legalne?
• Czy to etyczne?
• Czy mogłoby to wpłynąć niekorzystnie
na bezpieczeństwo pacjenta,
bezpieczeństwo/jakość produktu lub
naszą reputację?
• Czy to odzwierciedla nasze wartości,
kulturę organizacyjną i misję?
• Czy jest to zgodne z Kodeksem Etyki,
polityką i procedurami Firmy?

•Jaką opinię o tym mieliby nasi klienci, 
udziałowcy, otoczenie Firmy?
•Czy chciałbyś, aby zostało to 
opublikowane w prasie?

Jeśli masz wątpliwości, poproś o radę lub 
pomoc. Każdy z nas może czasami znaleźć 
się w sytuacji, w której trudno 
zadecydować jakie podjąć działania. 
Oczekuje się od nas wszystkich, że 
zrozumiemy treść niniejszego Kodeksu 
Etyki  oraz zawarte w nim zasady i 
procedury odnoszące się do naszej pracy. 
Istnieje wiele dodatkowych źródeł, gdzie 
możesz uzyskać poradę i pomoc, jak na 
przykład:
•Twój przełożony lub inny wyższy rangą 
menedżer działu personalnego
•Dział prawny
•Narzędzie: The dIrectLine
•Narzędzie: The Local Compliance Link
•oraz oczywiście poprzez bezpośredni 
kontakt z Compliance Board, który jest 
zawsze dostępny w celu zapewnienia 
pełnego zrozumienia wymogów Kodeksu.  

NASZ KODEKS 
ETYKI
NASZ ZBIÓR 
ZASAD
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Konsekwencje płynące z nieprzestrzegania 
Kodeksu?  

Oczekujemy, że będziesz przestrzegać Kodeksu 
Etyki i polityki Firmy. Konsekwencje płynące z 
naruszenia zawartych w nim zasad mogą 
oznaczać działania dyscyplinarne włącznie z 
rozwiązaniem umowy o pracę oraz możliwością 
pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i 
karnej. Osoby, które celowo zatajają 
poinformowanie Firmy o znanych im 
naruszeniach ze strony innych osób również 
narażają się na konsekwencje dyscyplinarne.

Gdzie zgłaszać naruszenia?

W razie zauważenia naruszenia zasad zawartych 
w Kodeksie lub Księdze ABC Firmy pracownik 
ma obowiązek je zgłosić. Od  liderów wyższej 
rangi nie tylko oczekuje się lecz również 
uprasza się ich o to, aby identyfikowali, 
analizowali, zgłaszali oraz działali w kierunku  
rozwiązania kwestii związanych z 
przestrzeganiem zasad.

Jak korzystać z  directLine?

Więcej informacji na temat directLine 
znajdziesz klikając na następujący link:

_Use of directLine

NASZ KODEKS 
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Dynamizm i innowacja

Bycie na szczycie wymaga zatrudnienia 
najlepszych talentów w szybko zmieniającej 
się branży oraz inwestowanie w ich 
potencjał. Aby pozyskać oraz utrzymać 
wyjątkowych, energicznych oraz 
innowacyjnych ludzi , musimy zapewnić im 
dynamiczne, kreatywne i zróżnicowane 
środowisko pracy, które sprzyja współpracy 
oraz ułatwia rozwój osobisty i zawodowy.

Jesteśmy otwarci, uczciwi i okazujemy 
szacunek podczas dzielenia się pomysłami i 
myślami.

Różnorodność

Głęboko wierzymy w to, że tworzenie 
środowiska pracy, które umożliwia nam 
przyciągnięcie, utrzymanie oraz pełne 
zaangażowanie różnorodnych talentów jest 
sposobem na poprawienie innowacyjności i 
kreatywności w firmie.
Nie uznajemy dyskryminacji, wszyscy nasi 
pracownicy i kandydaci są zatrudniani na 
zasadach równych szans.
To zobowiązanie znajduje swoje 
odzwierciedlanie we wszystkich aspektach 
codziennej działalności firmy. Z tego powodu 
promujemy produktywność i współpracę 
poprzez wspieranie różnorodności 
kulturowej i etnicznej na wszystkich 
poziomach organizacji. Naszym wspólnym 
wyzwaniem jest poprawa wyników 
działalności poprzez docenienie i 
zrozumienie różnic.

Wolność opinii, słowa, oraz 
zrzeszania się 

Szanujemy prawo każdego to przyłączania 
się do wybranej organizacji, pod warunkiem, 
że jest to zgodne z prawem. Firma uznaje 
prawo każdego do posiadania i wyrażania 
własnej opinii, wolności słowa, pod 
warunkiem,  że nie wpływają one na 
zdolność wykonywania obowiązków pracy, 
ani nie pozostają w konflikcie z Kodeksem.

Środowisko, bezpieczeństwo, zdrowe 
miejsce pracy

Zobowiązujemy się do stworzenia 
bezpiecznego, zdrowego środowiska pracy 
poprzez przestrzeganie wymogów 
dotyczących poziomu hałasu oraz 
zachowanie praktyk bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Przestrzegamy odpowiednich 
przepisów w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Zobowiązujemy się do znajomości 
krajowych oraz lokalnych praw i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska oraz do 
przestrzegania ich.

„Szanujemy godność 
każdej osoby oraz 
honorujemy 
różnorodność." 

NASZ KODEKS 
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Nie molestowaniu 

Szanujemy godność każdego człowieka i 
honorujemy różnice między ludźmi. Ważne 
jest, aby pracownicy otwarcie zgłaszali 
wszelkie przykłady molestowania, które mogą 
pojawić się w miejscu pracy lub podczas 
związanych z pracą wydarzeń. Naszym celem 
jest zapewnienie profesjonalnego, wolnego 
od molestowania środowiska pracy w każdym 
naszym biurze na całym świecie. 
Molestowanie odnosi się do przykładów 
obraźliwego zachowania, które jest dotkliwe i 
dominujące oraz które piętnuje pojedynczego 
pracownika powodując uszczerbek na jego 
zdrowiu psychicznym lub fizycznym bądź 
powodujące jego sprzeciw, a wynikające z 
różnic chronionych przez prawo, takich jak 
rasa, płeć, kolor skóry, orientacja seksualna, 
religia, pochodzenie narodowe lub etniczne, 
narodowość, wiek, stan cywilny, 
niepełnosprawność lub status weterana.

Molestowanie odnosi się do szerokiej grupy 
zachowań, od bezpośrednich ofert natury 
seksualnej do sytuacji gdzie obraźliwe 
zachowanie (np. obelgi, obraźliwe żarty lub 
wyzwiska, obraźliwe materiały w miejscu 
pracy), do ustnych lub innych gróźb, 
maltretowania, wyśmiewania, ataków lub 
blokowania normalnego przemieszczania się 
w miejscu pracy.
Nie wolno nam dopuszczać się 
molestowania kogokolwiek. Zakazane jest 
stosowanie gróźb, obrażanie, maltretowanie 
lub ośmieszanie innych oraz tworzenie 
atmosfery zastraszania, wrogości oraz 
obrazy w środowisku pracy.
W naszej firmie obowiązuje zasada zero 
tolerancji dla molestowania.
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Otaczamy ochroną i szacunkiem poufność 
informacji zastrzeżonych należących do 
pracowników, pacjentów oraz klientów.

Informacje poufne

Naszym obowiązkiem jest utrzymywanie w 
tajemnicy poufnych informacji na temat 
Firmy.  Odnosi się to do niejawnych 
informacji pochodzących od podmiotów 
zewnętrznych (np. klientów, dostawców, 
partnerów biznesowych, itp.), które mogły 
zostać ujawnione w tajemnicy podczas 
prowadzenia działalności biznesowej.
Wymienione poniżej typy informacji są 
uważane za ściśle poufne i powinny być 
otaczane właściwą kontrolą, a dostęp do 
nich udzielany jedynie autoryzowanym 
osobom:

• Dane naukowe
• Informacje dotyczące badań klinicznych
• Strategie i plany biznesowe
• Informacje dotyczące klientów
• Wynalazki
• Zastosowania patentów
• Spory patentowe
• Proponowane znaki towarowe

Prywatność

Wiele krajów, w których działamy wdrożyło 
prawa ochrony prywatności i/lub danych, 
które nakreślają ramy dozwolonych 
czynności w zakresie danych poufnych. 
Zobowiązujemy się do przestrzegania tych 
praw.
Czujemy się odpowiedzialni za ochronę w 
granicach powszechnie przyjętych norm i 
zasad,  prywatności podmiotów, z którymi 
stykamy się podczas wykonywanie 
działalności biznesowej  w tym klientów, 
konsumentów, oraz pracowników. Nie wahaj 
się skontaktować ze swoim przełożonym lub 
działem prawnym, aby upewnić się czy 
działasz zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
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Jesteśmy uczciwi i to znajduje swój wyraz w 
naszych działaniach biznesowych. 
Chcemy, żeby nasza Firma była wolna od 
oszustwa.
Rozumiemy oszustwo jako akt lub zamiar, 
mający na celu wprowadzenie w błąd, 
kradzież, zwodzenie, lub kłamstwo 
popełnione podczas lub w stosunku do 
prowadzonych działań biznesowych. Ważne 
jest, abyśmy wszyscy rozmieli, co kryje się 
pod pojęciem 
'oszustwo', poniżej znajdziesz przykłady:
• Dostarczanie fałszywych rozliczeń
kosztów;
• Fałszowanie lub zmienianie czeków;
• Sprzeniewierzenie mienia  i obiektów
Firmy;
• Nieautoryzowane procedowanie oraz
zgłaszanie transakcji;
• Sztuczne podwyższanie danych
sprzedażowych poprzez wysyłkę towarów, 
które są wadliwe lub niezgodne ze 
standardami;
• Celowe wprowadzanie danych księgowych
w zeznaniach finansowych, które są
niedokładne i niezgodne z właściwymi
standardami księgowymi, itp;
• Zamierzone akty oszustwa podlegają
surowym karom dyscyplinarnym, włączając
zwolnienie oraz postępowanie sądowe.

Nie podejmowanie działań 
odwetowych

Nie musimy się bać odwetu. Działania na 
zasadzie odwetu w stosunku do pracownika, 
który w dobrej wierze poszukuje porady, 
podnosi jakąś kwestię, raportuje niewłaściwe 
zachowanie lub dostarcza informacji podczas 
dochodzenia, są surowo zakazane. 

W przypadku, gdy jakakolwiek osoba niezależnie 
od jej roli  w organizacji, podejmuje akty odwetu 
w stosunku do innego pracownika, który w 
zgodzie z prawdą oraz w dobrej wierze zgłosił 
potencjalne naruszenie zasad, naraża się na 
natychmiastową reakcję ze strony Firmy, nawet 
jeśli w trakcie dochodzenia nie udowodniono 
naruszenia.

Konflikt interesów

Zobowiązujemy się do takiego działania, aby 
nasze prywatne interesy oraz te należące do 
naszych rodzin lub innych związanych z nami 
osób nie miały wyższości nad interesami Firmy i 
jej udziałowców.
Naszą podstawową odpowiedzialnością jest 
działanie na korzyść Firmy i jej celów 
biznesowych, unikając sytuacji, w których może 
nastąpić konflikt naszych prywatnych interesów 
z interesami Firmy. Poniżej znajdziesz typowe 
sytuacje, gdzie może nastąpić konflikt interesów:

1. Przyjmowanie prezentów, prowizji, płatności, 
pożyczek, lub wynagrodzenia
Przyjmowanie prezentów musi następować w 
zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami 
dobrej praktyki biznesowej oraz polityką Firmy. 
Jakikolwiek prezent, który może zagrażać 
zdolności naszej lub naszych partnerów 
biznesowych  do podejmowania obiektywnych 
decyzji, należy uznać za nieodpowiedni oraz 
zabroniony.
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Celem tej zasady nie jest zabronienie 
działania według normalnych praktyk 
biznesowych pod warunkiem, że wartość 
prezentów jest niewielka i uzasadniona w 
danych okolicznościach.
Przyjmowanie płatności, prowizji, 
pożyczek, wynagrodzenia za transakcje 
wykonane przez Firmę jest zabronione, 
podobnie jak również uzyskiwanie 
jakichkolwiek korzyści płynących z pozycji 
danej osoby.
Nie będziemy akceptować gotówki ani 
pożyczek osobistych ze strony klientów, 
dostawców lub innych partnerów 
biznesowych związanych z Firmą, chyba że 
odnosi się to do instytucji finansowej w 
trakcie normalnej działalności i uzyskano 
wyraźną zgodę na takie działanie od Działu 
Kadr.
Wolno nam przyjmować:
• Artykuły promocyjne o niewielkiej wartości.
• Normalne zaproszenia nie przekraczające 
rozsądnych ram współpracy biznesowej.
• Okazjonalne dowody uprzejmości 
wynikające z konkretnych lub wyjątkowych 
powodów pod warunkiem, że nie przyjmują 
one formy gotówkowej i mieszczą się w 
umiarkowanych i rozsądnie uzasadnionych 
granicach. 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat 
przyjmowania prezentów, odwiedź link:

_ ABC book

2. Dodatkowe zatrudnienie

Jako dyrektorowi, urzędnikowi lub pracownikowi 
nie udziela się pozwolenia na podjęcie 
dodatkowego zatrudnienia jako pracownik, 
dyrektor, ani urzędnik innej firmy lub instytucji, 
jeśli podjęcie takiej pracy mogłoby zakłócić 
możliwości wykonywania zadań wynikających z 
zakresu odpowiedzialności wobec Firmy lub 
tworzyć konflikt interesów.

Należy wyjawić przełożonemu lub pracownikowi 
Działu Kadr wszelkie relacje biznesowe, które 
mogłyby powodować konflikt interesów i 
uzyskać pisemną zgodę na dalsze ich 
prowadzenie. 

Zgoda Działu Kadr jest także wymagana przed 
podjęciem dodatkowego zatrudnienia w firmie 
zewnętrznej, zaoferowaniem swoich usług 
konsultingowych, czy wejściem w skład zarządu 
dyrektorów (lub innej podobnej funkcji) innej 
firmy.

3. Relacje biznesowe

Wszelkie decyzje podejmowane w stosunku do 
dostawców, klientów lub partnerów biznesowych 
muszą być obiektywne i wolne od interesów 
prywatnych. Posiadanie „materialnego lub 
osobistego interesu” w firmie współpracującej z 
naszą Firmą (na przykład, jako konkurent na 
rynku, dostawca lub klient) nie jest zalecane. W 
przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy 
uzyskać aprobatę ze strony Compliance Board 
przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek 
transakcję z taką firmą. 

„Jesteśmy uczciwi i to 
ma wyraz w naszych 
zachowaniach 
biznesowych."
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4. Organizacje biznesowe, naukowe, oraz 
zawodowe

Firma wspiera nasz udział w organizacjach 
biznesowych, naukowych oraz zawodowych 
pod warunkiem, że nie wchodzi on w konflikt 
z interesami Firmy.
Należy dołożyć starań, aby udzielane 
doradztwo oraz dostarczone usługi nie 
wykorzystywały informacji poufnych ani też 
nie wchodziły w konflikt z interesami Firmy.

5. Możliwości biznesowe

Naszym obowiązkiem w stosunku do Firmy 
jest przedkładanie jej celów biznesowych w 
momencie kiedy pojawi się okazja do ich 
realizacji. Dla przykładu nigdy nie 
powinniśmy:
• Przejmować dla siebie - bezpośrednio lub 
pośrednio - jakiejkolwiek okazji biznesowej, 
która mogłaby prawdopodobnie 
zainteresować Firmę lub która została 
odkryta przy wykorzystaniu środków lub 
informacji korporacyjnych
• Wykorzystywać aktywów Firmy lub 
naszego stanowiska w Firmie do realizacji 
celów osobistych.
• Świadomie konkurować z Firmą w 
pozyskiwaniu lub sprzedaży aktywów lub 
mienia (zarówno materialnych, jak i 
niematerialnych), bądź zakłócać działalność 
biznesową Firmy w celu bezpośredniego lub 
pośredniego zdobycia zysków lub korzyści 
osobistych.
W przypadku kiedy któryś z pracowników 
chce zaangażować się we współpracę z 
podmiotem, w którym Firma posiada udziały 
lub inny bezpośredni interes, nawet jeśli 
Firma zrzekła się tych udziałów, musi on 
uzyskać uprzednią zgodę od Działu Kadr, 
Działu Prawnego lub Compliance Board 
potwierdzającą, że nie wystąpi żaden 
konflikt interesów oraz nie istnieje 
możliwość wystąpienia uszczerbku dla 
interesów Firmy.  
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Przeciwdziałanie korupcji

Surowo zakazuje się korumpowania urzędników 
rządowych oraz wręczania łapówek w 
jakiejkolwiek formie,  niezależnie czy ma to 
miejsce podczas współpracy z urzędnikami 
publicznymi czy podmiotami sektora prywatnego. 
Zobowiązujemy się przestrzegać standardów 
zachowania określonych w różnych krajach, w 
których prowadzimy działalność biznesową, jak 
również stosować do obowiązujących przepisów 
antykorupcyjnych oraz dotyczących zakazu 
prania pieniędzy.
Nikt nie odczuje niekorzystnych konsekwencji w 
przypadku, gdy odmówi wręczenia łapówki, bądź 
też przyjęcia jej, nawet jeśli doprowadzi to do 
utraty zysków Firmy.
Dystrybutorzy, właściciele hurtowni oraz inni 
pośrednicy handlowi muszą stosować się do 
najwyższych standardów zachowania etycznego 
oraz działać w zgodzie z literą prawa w tym 
zakresie podczas sprzedaży, dystrybucji lub 
wprowadzania na rynek naszych produktów oraz 
usług.
Nasi przedstawiciele handlowi nie będą płacić 
łapówek ani dostarczać innych wartościowych 
dóbr materialnych  w celu uzyskania nielegalnej 
korzyści w stosunku do podmiotów 
zewnętrznych, publicznych lub prywatnych, z 
którymi prowadzimy współpracę biznesową lub 
zamierzamy nawiązać  kontakty w przyszłości.

Dostawcy mają obowiązek stosowania się do 
najwyższych standardów zachowania etycznego 
oraz przestrzegać obowiązujących przepisów 
prawa i działać w interesie naszej Firmy. Wymaga 
się, aby wszyscy dostawcy przeczytali dokument 
Standardy dla Dostawców oraz stosowali się do 
zawartych w nim zaleceń.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź 
link Przeciwdziałanie korupcji , aby dowiedzieć się 
o: 

_ ABC book

_ Standards for Suppliers

Działania antymonopolowe i nieuczciwa 
konkurencja

Naszym celem jest uczciwa konkurencja. 
Sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej 
jest innowacja, cena oraz jakość naszych 
produktów, jak również odpowiedzialność naszych 
zobowiązań, nie stosowanie nieuczciwych praktyk 
biznesowych.

Działamy w zgodzie z prawami i przepisami  
promującymi zdrową konkurencję. Przepisy te 
mogą różnić się w różnych krajach. Obejmują 
swoim zakresem takie skomplikowane pojęcia jak 
działania antymonopolowe, monopol, restrykcyjny 
lub nieuczciwy handel, konkurencja, dyskryminacja 
cenowa lub prawa kartelowe. Ogólnie biorąc, 
prawa te mają na celu ochronę konkurencji w 
środowisku rynkowym oraz ograniczenie 
konkretnych praktyk biznesowych, które 
umożliwiają uzyskanie lub utrzymanie monopolu 
poprzez działania inne niż wolna konkurencja 
oparta na zaletach. W wielu krajach nielegalne jest:
• ustalanie cen z konkurentami;
• dzielenie się rynkiem lub klientami z 
konkurentami;
• wymiana informacji z konkurentami na temat cen, 
marż zysku, kosztów, warunków sprzedaży, 
warunków kredytowych, klientów, wycen oraz 
związanych z nimi rabatów, jak również innych 
informacji poufnych. 

Jeśli wydaje Ci się, że znajdujesz się w podobnej 
sytuacji nie wahaj się skontaktować oraz uzyskać 
porady z Działem Prawnym lub Compliance Board. 
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Handel i kontrola eksportu

Szanujemy wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące 
zakazów eksportowych oraz ograniczeń handlu 
międzynarodowego. Sprzedaż produktów może 
podlegać w niektórych krajach konkretnym przepisom 
kontroli eksportu i importu.

Prawa eksportowe i importowe są skomplikowane. 
Dodatkowo w wielu krajach istnieją ograniczenia 
handlowe takie jak sankcje ekonomiczne, embargo i 
bojkotowanie produktów danego kraju. W razie 
potrzeby, bez wahania skontaktuj się ze swoim 
przełożonym  lub działem prawnym, aby upewnić się, że 
podejmowane przez Ciebie działania eksportowe i 
importowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa.

Pranie pieniędzy

Nie akceptujemy, nie ułatwiamy, nie wspieramy praktyk 
prania pieniędzy. Aby nie legitymizować środków 
pochodzących z działalności przestępczej lub 
terrorystycznej:
• nie akceptujemy płatności gotówkowych
• prowadzimy współpracę wyłącznie z klientami, 
dostawcami lub partnerami, którzy są w stanie 
dostarczyć nam odpowiednie informacje tak, abyśmy 
mogli stwierdzić, czy płatności są legalne.
• nie wykonujemy płatności na rzecz podmiotów, nie 
akceptujemy płatności od podmiotów, które nie są 
stroną transakcji bądź które nie są prawnie 
upoważnione do otrzymania płatności, chyba że 
otrzymamy uprzednią zgodę od Compliance Board lub 
Działu Prawnego.  

Działalność polityczna i poparcie 
polityczne

Wyznajemy zasadę nie ingerowania w 
funkcjonowanie władz w krajach gdzie 
prowadzimy działalność biznesową.

Szanujemy prawo każdego człowieka w 
uczestnictwie w wybranym przez siebie 
ruchu politycznym. Jako Firma naszym 
wyborem jest nie popieranie żadnych 
kandydatów politycznych oraz zachowanie 
zasady neutralności.

Wiele krajów zakazuje lub reguluje kwestie 
poparcia politycznego. Jakiekolwiek 
proponowane wsparcie polityczne bądź 
zaangażowanie się w działalność polityczną 
powinno być najpierw zweryfikowane i 
zatwierdzone przez Compliance Board.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat 
Działalności Politycznej oraz poparcia 
politycznego odwiedź poniższy link:

_ ABC book

NASZ KODEKS 
ETYKI
NASZ ZBIÓR 
ZASAD

06
ZASADY FAIR PLAY
NA RYNKU



Wszystkie transakcje finansowe będą 
księgowane zgodnie z ogólnie przyjętymi 
praktykami księgowymi, a księgi finansowe 
muszą odzwierciedlać naturę transakcji w 
prawidłowy i nie wprowadzający w błąd 
sposób.

Wierzymy, że zarządzanie ciągłością 
działania przedsiębiorstwa jest krytyczne 
dla naszych pacjentów, klientów, jednostek 
stowarzyszonych oraz innych 
współpracujących z nami podmiotów oraz 
stanowi część praktyki odpowiedzialnego 
zarządzania.

W nagłych przypadkach lub wystąpieniach 
poważnych zakłóceń w prowadzeniu 
działalności biznesowej zobowiązujemy się 
do zrobienia wszystkiego co tylko możliwe, 
aby zapewnić nieprzerwane dostawy 
najważniejszych produktów oraz usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji 
na temat Integralności finansowej odwiedź 
poniższy link:

_ ABC book
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Relacje z pracownikami opieki medycznej

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących przepisów prawa, regulacji i 
kodeksów branżowych podczas kontaktów z 
pracownikami opieki medycznej, organizacjami opieki 
medycznej, organami regulacyjnymi, instytucjami 
medycznymi i innymi organizacjami opieki medycznej, 
jak również organizacjami pacjentów (wszystkie 
łącznie zwane „Społeczność opieki medycznej”). 
Pracownicy opieki medycznej oraz organizacje 
związane z opieką medyczną podlegają wielu prawom 
na całym świecie oraz standardom regulującym 
działalność promocyjną oraz reklamę.
Działamy zgodnie z tymi wymogami i zawsze 
upewniamy się, że nigdy nie wywieramy 
niewłaściwego wpływu na pracowników lub 
organizacje opieki medycznej, organizacje pacjentów 
w czasie, gdy podejmują one decyzje dotyczące 
używania naszych produktów.

Zobowiązujemy się nie dostarczać, nie oferować 
oraz nie obiecywać środków pieniężnych, towarów, 
prezentów ani innych wartościowych przedmiotów w 
celu nakłaniania lub wynagradzania korzystnego 
podejścia do naszych produktów.

Przestrzegamy obowiązujących w Firmie regulacji i 
procedur stworzonych na potrzeby naszego rynku, 
aby upewnić się, że materiały promocyjne oraz 
reklama są zgodne z wymogami regulacyjnymi oraz, 
że są one dokładne, wyważone, uczciwe i powstały w 
oparciu o badania naukowe oraz, że nie są 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. 
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Zobowiązujemy się nie promować naszych 
produktów o konkretnych wskazaniach na 
terenie kraju do momentu, kiedy wymagane 
pozwolenia na prowadzenie działań 
marketingowych dla tego wskazania w 
danym kraju zostaną udzielone.

Korzystając z usług konsultingowych, usług 
rady doradczej lub jakichkolwiek innych usług 
ze strony pracowników opieki medycznej lub 
innych członków społeczności związanej z 
opieką medyczną, będziemy posiadać 
zasadną potrzebę biznesową, a za 
dostarczone usługi  nie zapłacimy więcej niż 
powszechnie obowiązująca stawka rynkowa.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na 
temat Relacji z pracownikami opieki 
medycznej, odwiedź poniższy link:

_ ABC book

Ceny i upublicznianie cen

Dokładne i aktualne informacje dotyczące 
cen są pomocne dla instytucji rządowych, 
płatników prywatnych, dostawców 
medycznych, pacjentów oraz innych 
zainteresowanych podmiotów. Jest to także 
ważne dla osiągnięcia sukcesu handlowego 
i wynika ze stojących przed nami wymagań 
regulacyjnych.
Prawa w tym zakresie są skomplikowane 
oraz mogą różnić się w różnych krajach. 
Niedokładne informacje dotyczące cen i ich 
upubliczniania może stanowić dla nas 
poważne ryzyko prawne.

Nie wahaj się skontaktować ze swoim 
przełożonym lub Działem Prawnym, aby 
upewnić się, że działasz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje 
na temat Cen i raportowania cen odwiedź 
poniższy link:

_ ABC book
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Bezpieczeństwo i jakość produktów

Naszym największym priorytetem jest bezpieczeństwo 
pacjenta. Podczas badań, rozwoju, produkcji, 
przechowywania, dystrybucji oraz czynności po- 
marketingowych będziemy działać zgodnie z 
obowiązującym prawem i przepisami. Będziemy także 
przestrzegać naszych wewnętrznych procedur 
operacyjnych zaprojektowanych tak, aby chronić 
bezpieczeństwo pacjenta oraz zapewniać wysoką 
jakość produktu.

Staramy się nieustannie utrzymywać najwyższy 
poziom jakości w każdym obszarze naszej działalności 
i zapewniać jakość produktów według obowiązujących 
przepisów prawa, jak również najwyższych 
standardów.

Stosujemy się do solidnych zasad naukowych oraz 
jakościowych, które są odzwierciedlone w naszych 
działaniach takich jak badania, rozwój, produkcja, 
przechowywanie, wysyłka, dystrybucja, oraz czynności 
po-marketingowe. Aby stać na straży tych zasad 
przestrzegamy wszystkich obowiązujących praw 
odnoszących się najlepszych praktyk biznesowych, 
jakie obowiązują w branży farmaceutycznej.

Czujemy się odpowiedzialni za nieustanne 
identyfikowanie, ocenianie, oraz rozwiązywanie 
problemów związanych z jakością oraz 
bezpieczeństwem produktów.

Firmy farmaceutyczne podlegają globalnym przepisom 
wprowadzonym przez wiele agencji rządowych. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że agencje, klienci 
oraz inne instytucje dokonują inspekcji naszych 
obiektów i działalności. Chlubimy się długą historią 
dobrej współpracy z rządami i ciałami regulacyjnymi na 
całym świecie oraz z otwartością witamy inspektorów 
jako naszych partnerów w procesie zapewnienia 
jakości.

Zobowiązujemy się  także do gromadzenia, 
przeglądania oraz raportowania wszelkich kwestii 
dotyczących bezpieczeństwa, jakości oraz działania 
naszych produktów lub procesów na całym świecie. 
Nasze zaangażowanie w zdrowie publiczne oznacza 
szybkie i skrupulatne rozwiązywanie wszelkich 
reklamacji. W przypadku gdy otrzymasz lub wiesz 
osobiście o jakiejkolwiek reklamacji dotyczącej 
naszego produktu, oprócz wypełnienia obowiązków 
płynącej z Twojej  roli w procedurze reklamacyjnej, nie 
zapomnij niezwłocznie zgłosić tej reklamacji. 
Podchodzimy poważnie do wszystkich reklamacji i 
zbadamy ją szybko i dokładnie.

Oznacza to również niezwłoczną i odpowiedzialną 
reakcję na niepożądane skutki stosowania naszych 
produktów. Niepożądanym skutkiem stosowania leku 
nazywamy jakiekolwiek niekorzystne, niezamierzone 
wydarzenie związane ze stosowaniem leku przez ludzi, 
niezależnie czy jest uważane ze związane z lekiem, czy 
nie.

Masz obowiązek natychmiastowego zgłoszenia 
każdego niepożądanego skutku stosowania leku do 
działu Pharmacovigilance, zgodnie z procedurami 
wewnętrznej kontroli obowiązującymi w Firmie.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat 
Jakości, bezpieczeństwa produktu oraz środowiska 
odwiedź poniższe linki:

_ Pharmacovigilance Chemo

_ Pharmacovigilance Exeltis

_ Pharmacovigilance Mabxience

_ Standards for Suppliers
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Szacunek dla środowiska

Zobowiązujemy się do prowadzenia działań 
biznesowych oraz produkcji na całym świecie z 
poszanowaniem dla środowiska. Stosujemy się 
do wszystkich obowiązujących przepisów prawa 
i wymogów regulacyjnych w zakresie kwestii 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Dążymy 
do zminimalizowania użycia oraz uwalniania 
materiałów niebezpiecznych oraz do tego, aby 
zajmowanie się nimi i ich utylizacja odbywała się 
w sposób bezpieczny. Promujemy wykorzystanie 
produktów, obiektów oraz procesów 
nienaruszających równowagi środowiskowej. 
Obowiązkiem dostawców jest stosowanie się do 
standardów środowiskowych. Wszyscy dostawcy 
są zobowiązani do przeczytania oraz 
przestrzegania Standardów dla Dostawców.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
Środowiska odwiedź poniższy link:

_ Standards for Suppliers

Dobroczynność i darowizny

Firma jest społecznie odpowiedzialna za 
otaczającą ją społeczność i zawsze chętnie 
współpracuje z organizacjami non-profit, które 
działają na rzecz celów humanitarnych. Firma 
wspiera i jest dumna z tych pracowników, którzy 
angażują się w działalność jako wolontariusze i 
wspierają finansowo organizacje non-profit. Firma 
wspiera znacznymi darowiznami organizację 
Mundo Sano (www.mundosano.com) i sponsoruje 
liczne wydarzenia w obszarach związanych ze 
zdrowiem, społecznością naukową, sportową i 
środowiskiem.

Przekazując darowiznę finansową, angażując 
zasoby ludzkie lub inne chcemy się upewnić, 
że zawsze działamy w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadą transparentności i obowiązkiem 
ujawniania informacji.

Jeśli chcesz się więcej na temat Darowizn i 
dobroczynności odwiedź poniższy link:

_ ABC book
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Serwisy społecznościowe

Serwisy społecznościowe jak również media 
społecznościowe w ogóle stanowią silną i 
zróżnicowaną platformę do tworzenia i 
dzielenia się zawartością, opiniami, 
spostrzeżeniami, doświadczeniami i 
perspektywami. 
Kochamy Serwisy Społecznościowe  i 
zachęcamy każdego do wykorzystania ich w 
codziennej działalności zawodowej. Media 
społecznościowe są obecne w większości 
naszych lokalizacji, a ich wykorzystanie mile 
widziane i promowane jako sposób komunikacji 
z kolegami i koleżankami z pracy, osobami 
współpracującymi oraz naszymi 
społecznościami. Nasza Firma jest bardzo 
dumna ze swoich pracowników i czujemy się 
wolni w okazywaniu tej sympatii publicznie. 
Jedyną wytyczną jest zachowanie zdrowego 
rozsądku i to, żeby mieć na uwadze potencjalne 
konsekwencje jak również:

• powstrzymywać się od wykorzystywania
mediów społecznościowych do omawiania
kwestii  związanych z informacjami poufnymi i
tajemnicami handlowymi
• działać w zgodzie z prawami w zakresie
marketingu i promocji i polityką Firmy.

Technologia

W każdym przypadku należy obserwować 
sytuację oraz działać na zasadach zdrowego 
rozsądku, zachowywać się w sposób 
etyczny, zgodnie z prawem i praktykami 
zawodowymi oraz stosować się do 
obowiązujących procedur autoryzacyjnych 
podczas uzyskiwania dostępu i korzystania 
z rozwiązań technologicznych 
dostarczonych przez Firmę, należących do 
niej urządzeń, usług oraz związanych z nimi 
treści. 

Zezwala się na krótkie, okolicznościowe  
skorzystanie z systemów informatycznych Firmy, 
wyłączając pewne ograniczenia. Za wyjątkiem 
sytuacji, gdzie jest to wymagane przez prawo, nie 
gwarantujemy ochrony poufności prywatnych 
informacji wysłanych do lub z ani także 
przechowywanych w systemach informatycznych 
Firmy. Zgodnie z lokalnym prawem wszystkie 
dokumenty, włączając komunikację 
elektroniczną podlegają przeglądowi lub 
monitoringowi w dowolnym czasie. 
Wykorzystując urządzenia i usługi Firmy nie 
zezwala się użytkownikom na wchodzenie, 
przechowywanie, drukowanie, zabieganie ani 
wysyłanie materiałów, które mogą być 
zastraszające, molestujące, stanowią groźbę, są 
obraźliwe, o jednoznacznym podtekście 
seksualnym lub innych powszechnie uważanych 
za obelżywe lub niewłaściwe. Nie zezwala się 
także na wysyłanie komunikacji o charakterze 
fałszywym, uwłaczającym lub złośliwym

Ściąganie treści

Pracownikom nie udziela się pozwolenia na 
wykorzystanie infrastruktury technologicznej 
Firmy w sposób, który stanowi naruszenie 
własności intelektualnej. Korzystając ze sprzętu 
Firmy (takiego jak komputery, smartfony, tablety, 
serwery, strony internetowe, aplikacje, itp.), nie 
wolno ściągać i/lub zachowywać materiałów 
chronionych prawami autorskimi, materiałów 
pochodzących z praw autorskich, przesyłać dalej 
materiałów chronionych prawami autorskimi do 
innych ani wypalać nośników  zawierających 
materiały chronione prawami autorskimi przy 
pomocy zasobów Firmy, chyba że taki materiał 
chroniony posiada odpowiednią licencję. 
Materiały chronione prawami autorskimi odnoszą 
się do oprogramowania, plików zawierających 
zdjęcia, prace artystyczne, obrazy ruchome lub 
grafiki, gry komputerowe, filmy oraz muzykę i 
pliki wideo.

Jeśli masz wątpliwości w danym temacie, nie 
wahaj się skonsultować się z Działem IT lub 
Prawnym.  
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