Zimmer Biomet
Kodeks postępowania w biznesie i etyki

Your progress. Our promise.™
W firmie Zimmer Biomet
nie tylko produkujemy urządzenia medyczne,
ale także pomagamy sprawić, aby milionom
ludzi żyło się lepiej.

Cel. Misja. Wartości.

Nasz cel
Przywracanie sprawności, łagodzenie bólu oraz poprawianie jakości życia u pacjentów na całym świecie.

Nasza misja
Dostarczanie wartościowych rozwiązań dla świadczeniodawców medycznych, pacjentów oraz akcjonariuszy przy
jednoczesnym zaakceptowaniu naszych licznych obowiązków względem społeczeństwa.

Nasze wartości
Dobro klientów przede
wszystkim
Przy każdej sposobności aktywnie dążymy do
zdobycia zaufania i przewyższania oczekiwań
klientów.

Osiąganie rezultatów
mimo przeszkód

Właściwe postępowanie
Przestrzegamy najwyższych standardów
jakości i integralności
we wszystkim, co robimy.

Innowacyjność i rozwój

Jesteśmy odpowiedzialni za wywiązywanie się
z naszych zobowiązań i zdajemy sobie sprawę,
że osiągnięcie sukcesu wymaga nastawienia
się na osiągnięcie pozytywnych rezultatów,
dyscypliny oraz poczucia pilności.

Pragniemy tworzyć innowacyjne
rozwiązania, które wprowadzą zmiany w
życiu innych ludzi oraz pozwolą nieustannie
rozwijać naszą działalność.

Kultura pozytywnego myślenia

Jedna firma Zimmer Biomet

Jesteśmy pełni optymizmu, ciekawi i
wykazujemy zaangażowanie w naszych
kontaktach z innymi.

Dla większego dobra współpracujemy
w światowej firmie zjednoczonej przez
Nasz Cel.

Wiadomość od Prezesa oraz
Dyrektora Generalnego naszej firmy

Szanowny Współpracowniku!
Firma Zimmer Biomet została stworzona poprzez połączenie dwóch szanowanych
i zaufanych światowych liderów w dziedzinie opieki medycznej w zakresie
układu mięśniowo-szkieletowego. Dzięki połączeniu naszych sił możemy pomóc
wszystkim akcjonariuszom firmy Zimmer Biomet — pacjentom, pracownikom służby
zdrowia, zwanym także „HCP” (Healthcare Professionals), członkom zespołu oraz
społecznościom, w których działamy — zmienić postrzeganie tego, co możliwe
oraz przejść do kolejnego etapu. Krótko mówiąc, zajmujemy się podnoszeniem
jakości ludzkiego życia. To nauczyło nas pokory i sprawiło, że poważnie traktujemy
nasze zobowiązania. Dlatego też sposób, w jaki postępujemy w biznesie, jest dla
nas niezwykle ważny. Kodeks postępowania w biznesie i etyki firmy Zimmer Biomet
został stworzony, aby odzwierciedlać nasze wspólne wartości i pomóc ukierunkować
podejście do tego, co robimy. Każdy z nas, bez względu na pozycję, jednostkę
biznesową lub położenie geograficzne, zobowiązany jest do zapoznania się z Kodeksem
i przestrzegania zawartych w nim zasad każdego dnia. Oznacza to przestrzeganie
wszelkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń, stosowanie najwyższych
norm etycznych oraz działanie zgodne z postawą odpowiedzialnego członka naszej
społeczności.
Zachęcam do zadawania pytań w przypadku jakichkolwiek obaw lub wątpliwości
dotyczących sposobu postępowania w określonych okolicznościach. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu postępowania zawsze lepiej jeszcze
raz o nie zapytać. Skontaktuj się z menedżerem lub odnieś się do treści tego
dokumentu.
Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie i zapoznanie się z Kodeksem.
Postępując według zasad w nim zapisanych pomagasz firmie Zimmer Biomet stać się
najbardziej szanowaną firmą w branży.

Z poważaniem,

David C. Dvorak
Prezes oraz Dyrektor Generalny
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Wprowadzenie

Firma Zimmer Biomet pełni istotną rolę jako światowy lider w branży opieki
medycznej w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego. Jesteśmy oddaniu
przywracaniu sprawności, łagodzeniu bólu oraz poprawianiu jakości życia u
pacjentów na całym świecie.
Kodeks postępowania w biznesie i etyki firmy Zimmer Biomet („Kodeks”)
odzwierciedla nasze wspólne wartości i stanowi fundament dla przepisów i
procedur firmy Zimmer Biomet. Kodeks odnosi się do firmy Zimmer Biomet
Holdings, Inc., jej filii oraz podmiotów powiązanych, a także wszystkich
jej członków zarządu, kierowników i pracowników (w tym pracowników
pełnoetatowych, niepełnoetatowych, tymczasowych i zatrudnionych na
umowę zlecenie) na całym świecie (łącznie zwanych „członkami zespołu”).
Firma Zimmer Biomet oczekuje przestrzegania Kodeksu także od swoich
dystrybutorów, przedstawicieli handlowych oraz innych niezależnych
przedstawicieli (łącznie zwanych „partnerami biznesowymi”), gdy działają oni
w imieniu firmy Zimmer Biomet lub na jej korzyść. Ważne jest, aby wszyscy
członkowie zespołu i partnerzy biznesowi zapoznali się ze zrozumieniem z
Kodeksem i przestrzegali go.
Znaczenie zadawania pytań
Jeżeli osoba nie jest pewna, czy określone zachowanie jest zgodne z Kodeksem,
powinna zadać sobie pytanie:
„Czy to działanie pozytywnie wpłynie na firmę Zimmer Biomet?”
„Czy czułbym/czułabym się komfortowo, gdyby to działanie zostało podane
do publicznej wiadomości?”
Jeżeli odpowiedź na któreś z pytań brzmi „nie” lub „nie wiem”, należy
poprosić o poradę menedżera lub Compliance Office, Legal Department lub
Human Resources Department firmy Zimmer Biomet.

Zaangażowanie w
podstawowe zasady
i normy etyczne
przedstawione w
Kodeksie zapewni
firmie Zimmer Biomet
pozostanie na pozycji
zaufanego lidera w
branży.
W celu zgłoszenia
znanych lub
domniemanych
problemów należy
skontaktować się z firmą
Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582
lub firmą Biomet
pod numerem
+1-888-469-1566.
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Sekcja 1
Zobowiązania wobec członków zespołu

Członkowie zespołu są naszym największym atutem.
W celu stworzenia kultury szacunku w firmie Zimmer Biomet wkładamy wiele
wysiłku w utrzymanie wewnętrznych, otwartych kanałów informacyjnych, tak aby
członkowie zespołu lepiej rozumieli działania oraz misję naszej firmy i mogli rozwijać
się z nastawieniem na osiągnięcie pozytywnych rezultatów, dyscypliną i poczuciem
pilności. Pragniemy działać zgodnie z przepisami, aby zapewnić zdrowe, bezpieczne,
sprawiedliwe i wolne od nękania miejsce pracy. Takie działania pomogą nam utrzymać
silną reputację w branży opieki medycznej w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego
i pozostać „pracodawcą z wyboru”.
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Sekcja 1
Zobowiązania wobec członków zespołu

Zatrudnienie i rozwój
Pragniemy przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty oraz pomagać
ludziom wykorzystywać swój pełny potencjał. Zatrudniamy, wynagradzamy
i awansujemy na podstawie kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności.
Zapewniamy członkom zespołu konieczne wsparcie i szkolenia, aby mogli
osiągnąć określone przez siebie cele. Okresowo kontrolujemy wyniki pracy
członków zespołu w celu podjęcia decyzji dotyczących wynagrodzenia,
awansowania i zatrzymania pracowników, tak aby spełnić oczekiwania
obu stron. Poprzez ciągłą edukację firma Zimmer Biomet zapewnia także
członkom zespołu możliwości rozwoju. Zachęcamy do skonsultowania się z
menedżerem lub przełożonym w sprawie dostępnych możliwości.
Promujemy sprawiedliwe i konkurencyjne środowisko pracy. Firma Zimmer
Biomet przestrzega przepisów dotyczących wynagrodzeń i godzin pracy.
Menedżerowie oraz przełożeni muszą upewnić się, że członkowie ich
zespołów przestrzegają przepisów oraz dostosowują ilość obowiązków do
możliwości poszczególnych członków zespołu. Firma Zimmer Biomet dba
o poszanowanie praw człowieka, godności i prywatności jednostki. Firma
Zimmer Biomet oraz jej partnerzy biznesowi przestrzegają obowiązujących
przepisów dotyczących zatrudnienia i sprzeciwiają się zatrudnianiu nieletnich,
pracy przymusowej oraz nielegalnemu handlowi. Firma Zimmer Biomet
przestrzega praw członków zespołu do zrzeszania się, wolności słowa oraz
prawa do bycia wysłuchanym.

Różnorodność w miejscu pracy
Różnorodność to coś więcej niż tylko odmienne kategorie osób. Różnorodność
polega także na zaakceptowaniu pomysłów i sposobu myślenia jednostek. To
właśnie ta koncepcja będzie prowadzić do dalszych sukcesów w przyszłości.
Firma Zimmer Biomet szanuje i wspiera różnorodność wśród członków
zespołu. Dążymy do zapewnienia równych szans w dziedzinie zatrudnienia
wszystkim członkom zespołu, bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie,
religię, pochodzenie, obywatelstwo, płeć, tożsamość płciową, orientację
seksualną, stan cywilny, ciążę, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, status
weterana lub stosunek do służby wojskowej.

Pragniemy zapewnić
równe szanse
zatrudnienia wszystkim
członkom zespołu.

W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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Sekcja 1
Zobowiązania wobec członków zespołu

Postępowanie oraz nękanie w miejscu pracy
Członkowie zespołu stanowią podstawę naszego sukcesu. Firma Zimmer
Biomet szanuje i docenia różnorodność i unikatowy wkład każdego członka
zespołu. Nie tolerujemy żadnych przypadków dyskryminacji lub nękania, w tym
nachalnej lub niechcianej uwagi czy działań o charakterze dyskryminacyjnym
spowodowanych rasą, kolorem skóry, wyznaniem, religią, pochodzeniem,
obywatelstwem, płcią, tożsamością płciową, orientacją seksualną, stanem
cywilnym, ciążą, wiekiem, stanem zdrowia, niepełnosprawnością, statusem
weterana lub stosunkiem do służby wojskowej danej osoby.

Nie będziemy
tolerować żadnych
przypadków
dyskryminacji lub
nękania.

Istnieją różne formy nękania: werbalne, niewerbalne, psychiczne lub
seksualne. To co jedna osoba uważa za nieszkodliwe, przez inna osobę
może być postrzegane jako działanie mające na celu nękanie, działanie
wrogie, zastraszenie lub upokorzenie. Pamiętaj: intencje działania mogą
różnić się od sposobu, w jaki to działanie jest postrzegane. Zamiar nie jest
ważny w przypadku czynności, która postrzegana jest jako nękanie. Istotny
jest sposób, w jaki czyn ten odbiera osoba, w którą jest on wymierzony.
Podczas codziennej pracy i kontaktów z innymi członkowie zespołu powinni
zachowywać się z szacunkiem, uprzejmością i rozwagą. Członkowie zespołu
nie powinni uczestniczyć w:
•

powielaniu stereotypów dotyczących rasy, religii itp.;

•

stosowaniu uwłaczających żartów i gestów;

•

formach psychicznego lub słownego zachowania o charakterze
seksualnym, rasistowskim lub oszczerczym;

•

czynach agresywnych lub mających na celu zastraszenie innej osoby;

•

niestosownych żartach;

•

rozpowszechnianiu lub ujawnianiu obraźliwych materiałów w miejscu
pracy.

Każdy członek zespołu ma swój udział w tworzeniu przyjaznego środowiska
pracy. Nasi menedżerowie i przełożeni są niezbędni do tworzenia kultury
uznania, poszanowania, sprawiedliwości i zaufania, które wpływają na dobre
fizyczne i psychiczne samopoczucie członków zespołu. Menedżerowie i
przełożeni poprzez swoje werbalne i niewerbalne zachowania stanowią
także przykład dla innych członków zespołu. Podobnie członkowie zespołu
powinni zawsze udzielać sobie wsparcia i pomocy, a także zastanawiać się nad
własnym zachowaniem werbalnym i niewerbalnym. Jeżeli wystąpi przypadek
nękania w miejscu pracy, członkowie zespołu powinni jak najszybciej zgłosić
to do swojego menedżera, przełożonego lub do Działu HR firmy Zimmer
Biomet.

Każdy członek zespołu
ma swój udział w
tworzeniu przyjaznego
środowiska pracy.
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Sekcja 1
Zobowiązania wobec członków zespołu

Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko
Firma Zimmer Biomet jest zaangażowana w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa
klientów, członków zespołu, społeczeństwa oraz środowiska.
Firma Zimmer Biomet pragnie zagwarantować członkom zespołu bezpieczne
i zdrowe miejsce pracy. Wspólnym obowiązkiem członków zespołu jest
utrzymanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy poprzez przestrzeganie
zasad i praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia firmy Zimmer Biomet.
Obejmują one zgłaszanie wypadków, urazów, niebezpiecznego sprzętu,
niebezpiecznych praktyk lub warunków pracy.

Firma Zimmer Biomet
jest zaangażowana
w ochronę zdrowia
i bezpieczeństwa
klientów, członków
zespołu, społeczeństwa
oraz środowiska.

Niektóre rodzaje zachowań nie będą akceptowane bez względu na sytuację.
Zachowania agresywne i zastraszanie nie będą tolerowane. Na terenie
firmy oraz w trakcie pracy zabronione jest używanie, posiadanie, produkcja,
sprzedaż lub dystrybucja narkotyków. Firma Zimmer Biomet wymaga od
członków zespołu, aby przychodzili do pracy w stanie, który pozwala na
wykonywanie swoich obowiązków, nie będąc pod wpływem narkotyków ani
alkoholu.
Firma Zimmer Biomet prowadzi swoje działania w sposób uwzględniający
zrównoważenie pod względem środowiskowym i minimalizujący negatywny
wpływ na środowisko. Postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony środowiska, w tym przepisami dotyczącymi emisji
zanieczyszczeń, czystości wody oraz usuwania odpadów.

W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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Sekcja 2
Oczekiwania względem członków zespołu

Od członków zespołu oczekuje się właściwego postępowania
oraz przestrzegania zapisów Kodeksu oraz przepisów i
procedur w trakcie pracy wykonywanej w imieniu firmy.
Członkowie zespołu bezpośrednio przyczyniają się do sukcesu i budowania reputacji
firmy Zimmer Biomet poprzez wykorzystywanie swoich unikalnych umiejętności,
poczucia odpowiedzialności oraz zdrowego osądu. Firma Zimmer Biomet oczekuje od
członków zespołu utrzymania standardów dotyczących uczciwości, brania na siebie
odpowiedzialności związanej z zajmowanym stanowiskiem i wykonywaną pracą oraz
bycia dobrym opiekunem zasobów firmy.
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Sekcja 2
Oczekiwania względem członków zespołu

Gratyfikacje reprezentacyjne (np. podarunki i posiłki)
Gratyfikacje reprezentacyjne, takie jak podarunki, rozrywka, posiłki oraz
podróże, stanowią dopuszczalne praktyki biznesowe i mogą być darowane
lub przyjmowane zgodnie z przepisami i procedurami firmy. Według
firmy Zimmer Biomet decyzje odnoszące się do produktów i usług należy
podejmować w najlepszym interesie pacjentów. Nie staramy się zachęcać
osób decyzyjnych do kupna naszych produktów poprzez oferowanie lub
przyjmowanie gratyfikacji reprezentacyjnych jako niewłaściwych form
zachęty.

Konflikt interesów
Konflikt interesów występuje, gdy prywatne interesy danej osoby w
jakikolwiek sposób kolidują lub nawet tylko wydają się kolidować z interesami
firmy Zimmer Biomet, działaniami członków zespołu lub ich obowiązkami i
zobowiązaniami, a także lojalnością wobec firmy Zimmer Biomet lub mają
na nie wpływ. Zaistnienie konfliktu interesów zależy od okoliczności, takich
jak charakter i względne znaczenie związanych z nim interesów. Według
niniejszego Kodeksu konflikty interesów są ściśle niedozwolone z wyjątkiem
sytuacji ujawnionych i zatwierdzonych przez Human Resources Department
firmy Zimmer Biomet w porozumieniu z Compliance Office i Legal Department
firmy Zimmer Biomet.

Nie staramy się
zachęcać osób
decyzyjnych do
kupna naszych
produktów poprzez
oferowanie lub
przyjmowanie
gratyfikacji
reprezentacyjnych
jako niewłaściwych
form zachęty.

Jeżeli członkowie zespołu nie są pewni, czy określone zachowanie lub
sytuacja może stanowić faktyczny lub potencjalny konflikt interesów, powinni
skontaktować się z Human Resources Department, Compliance Office lub
Legal Department firmy Zimmer Biomet.

Wykorzystywanie możliwości biznesowych
Członkowie zespołu firmy Zimmer Biomet nie mogą dla celów osobistych
wykorzystywać możliwości biznesowych, które zostały odkryte w wyniku
korzystania z własności, informacji lub pozycji firmy Zimmer Biomet bez zgody
zarządu firmy Zimmer Biomet. Członkowie zespołu nie mogą wykorzystywać
własności, informacji ani pozycji firmy Zimmer Biomet w celu osiągnięcia
własnego zysku ani nie mogą w sposób pośredni ani bezpośredni konkurować
z firmą Zimmer Biomet. Członkowie zespołu są zobowiązani do wspierania
interesów biznesowych firmy Zimmer Biomet przy każdej nadarzającej się do
tego okazji.

W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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Sekcja 2
Oczekiwania względem członków zespołu

Dokumentacja firmowa
Wszystkie księgi, dokumenty, rozliczenia i sprawozdania finansowe muszą
być prowadzone w sposób uwzględniający uzasadnioną ilość szczegółów,
muszą w prawidłowy sposób odzwierciedlać transakcje firmy Zimmer Biomet
i muszą być zgodne z właściwymi wymogami prawnymi oraz z systemem
wewnętrznych kontroli firmy Zimmer Biomet. Członkowie zespołu muszą na
przykład:
•

upewniać się, że dokumenty produkcyjne spełniają wewnętrzne i
zewnętrzne wymagania oraz wspierają wysiłki firmy Zimmer Biomet
dotyczące bezpieczeństwa produktów.

•

zachować zgodność danych klinicznych z przepisami oraz standardami
korporacyjnymi dotyczącymi poufności.

•

w dokładny sposób dokumentować i zapisywać koszty biznesowe.

Utrzymywanie środków lub aktywów nieudokumentowanych lub „spoza
ksiąg” jest ściśle zabronione. Firma Zimmer Biomet wymaga prowadzenia
dokumentacji i zgłaszania informacji w sposób uczciwy i dokładny,
co pozwala kontrolować procesy firmy, wykrywać i uzupełniać luki oraz
podejmować odpowiedzialne decyzje biznesowe. Dokumentację należy
zawsze przechowywać lub utylizować w sposób zgodny z zasadami firmy
Zimmer Biomet dotyczącymi przechowywania dokumentacji.
W razie wątpliwości, czy dany wydatek jest prawidłowo udokumentowany,
należy zapytać menedżera lub innego przełożonego. Zasady i wytyczne są
dostępne w dziale Finance Department.

Członkowie zespołu
są odpowiedzialni
za utrzymanie
rzetelności,
poufności oraz
bezpieczeństwa
całej dokumentacji.
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Sekcja 2
Oczekiwania względem członków zespołu

Wykorzystanie zasobów firmy
Firma Zimmer Biomet ponosi etyczną odpowiedzialność wobec akcjonariuszy
w związku z efektywnym zarządzaniem kosztami. Podobnie członkowie
zespołu ponoszą etyczną odpowiedzialność, za ochronę zasobów i własności
firmy Zimmer Biomet i zapewnienie ich efektywnego wykorzystania.
Ogólnie rzecz ujmując, przedmioty stanowiące własność firmy Zimmer
Biomet, takie jak materiały biurowe, urządzenia produkcyjne, produkty
oraz budynki nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych lub
niezwiązanych z działalnością firmy Zimmer Biomet. Firma Zimmer Biomet
zezwala na okazjonalne i właściwe wykorzystanie komputerów i telefonów do
celów osobistych, jeżeli:
•

nie wpływa to na wydajność pracy;

•

nie generuje to znacznych kosztów dla firmy Zimmer Biomet; ani

•

nie powoduje innych strat dla firmy Zimmer Biomet.

Kradzież, niedbałość i niszczenie mienia ma bezpośredni wpływ na
rentowność firmy Zimmer Biomet, co z kolei może wpływać na zdolność firmy
do ponownego inwestowania w rozwój produku, organizowanie szkoleń oraz
rozwijanie programów wynagrodzeń i motywacji członków zespołu.
Podczas reprezentowania firmy Zimmer Biomet lub podróżowania w jej
imieniu należy rozporządzać kosztami odpowiedzialnie i z umiarem.
Materiały oraz oprogramowanie komputerowe objęte prawami
autorskimi
Członkowie zespołu mogą być sporadycznie proszeni o wykonanie kserokopii
prac objętych prawami autorskimi dla celów biznesowych. Członkowie
zespołu muszą upewnić się, że takie kserokopie są zgodne z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi praw autorskich.
Podobnie członkowie zespołu mogą powielać lub wykorzystywać
licencjonowane oprogramowanie jedynie zgodnie z obowiązującą umową
licencyjną na oprogramowanie.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej kwestii członkowie zespołu
powinni skontaktować się z Legal Department firmy Zimmer Biomet.

W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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Sekcja 3
Działania zgodne z polityką integralności

Pracujemy ciężko, aby zyskać zaufanie pracowników służby
zdrowia (HCPs), pacjentów oraz organów rządowych i
przemysłowych, poprzez ponadprzeciętne zaangażowanie.
Staramy się nie zawieść zaufania poprzez stosowanie najwyższych norm etycznych,
prowadzenie działalności zgodnie z polityką integralności oraz działanie zgodnie z
wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami. Przestrzeganie przepisów
prawa, zarówno w odniesieniu do jego treści, jak i przesłania, stanowi podstawę norm
etycznych firmy Zimmer Biomet. Wszyscy członkowie zespołu muszą przestrzegać i
stosować się do obowiązujących przepisów, rozporządzeń oraz zasad, a także przepisów i
procedur firmy Zimmer Biomet.
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Sekcja 3
Działania zgodne z polityką integralności

Nieprawidłowe płatności
Firma Zimmer Biomet jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących
przepisów przeciwdziałania przekupstwu i korupcji we wszystkich krajach,
w których prowadzi działalność i interesy. Członkowie zespołu nie mogą
oferować, obiecywać, zatwierdzać lub wypłacać łapówek lub wartościowych
przedmiotów (bezpośrednio lub pośrednio) żadnym osobom prywatnym w
celu nieprawidłowego uzyskania lub nagrodzenia korzystnego postępowania
w toku transakcji biznesowych. Firma Zimmer Biomet w żadnym wypadku
nie dostarcza, nie oferuje ani nie przyjmuje nieprawidłowych płatności, nawet
jeżeli miałoby to skutkować utratą lub odstąpieniem od transakcji biznesowej.

Konkurencja, uczciwy obrót i przepisy antymonopolowe
Firma Zimmer Biomet dąży do zdobycia przewagi nad konkurencją w sposób
uczciwy i otwarty. Zabiegamy o zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej
przez wykonywanych działań z zachowaniem najwyższych standardów, nigdy
przez nieetyczne lub nielegalne praktyki biznesowe. Kradzież lub jakikolwiek
inny nieprawidłowy sposób pozyskiwania informacji zastrzeżonych od innej
firmy, wejście w posiadanie tajnych informacji handlowych uzyskanych bez
zgody właściciela lub inicjowanie ujawnienia tego typu informacji przez byłych
lub obecnych pracowników innych firm są ściśle zabronione. Firma Zimmer
Biomet oczekuje od członków zespołu uczciwych kontaktów z klientami,
dostawcami, konkurentami oraz innymi członkami zespołu. Nie czerpiemy
nieuczciwych zysków przez wykorzystywanie innych osób drogą manipulacji,
zatajenia, nadużycia informacji poufnych, nieprawidłowego przedstawienia
istotnych faktów lub jakichkolwiek innych celowych nieuczciwych praktyk.

Firma Zimmer
Biomet w żadnym
wypadku nie
dostarcza, nie oferuje
ani nie przyjmuje
nieprawidłowych
płatności, nawet
jeżeli miałoby to
skutkować utratą
lub odstąpieniem od
transakcji biznesowej.
Firma Zimmer
Biomet dąży do
zdobycia przewagi
nad konkurencją w
sposób uczciwy i
otwarty.

Członkowie zespołu firmy Zimmer Biomet nie mogą także współpracować z
konkurentem ani podejmować działań, które mogłyby mieć nieprawidłowy
skutek antykonkurencyjny bez wcześniejszego pozwolenia Legal Department
firmy Zimmer Biomet.

W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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Sekcja 3
Działania zgodne z polityką integralności

Kontakty z pracownikami służby zdrowia (HCPs)
Firma Zimmer Biomet zobowiązuje się do etycznych kontaktów z pracownikami
służby zdrowia (HCPs). Silne powiązania zawodowe z pracownikami służby
zdrowia (HCPs) są niezbędne dla sukcesu firmy Zimmer Biomet oraz do
dalszego rozwoju i promowania innowacyjności w leczeniu pacjentów.
Firma Zimmer Biomet regularnie współpracuje z doświadczonymi
pracownikami służby zdrowia (HCPs), którzy świadczą swoje usługi w
charakterze konsultantów w wielu dziedzinach, takich jak rozwój produktu,
badania kliniczne oraz szkolenie i edukacja w zakresie bezpiecznego i
skutecznego korzystania z naszych produktów. Wielu z tych pracowników
służby zdrowia (HCPs) jest także naszymi klientami, którzy polecają nasze
produkty i usługi oraz z nich korzystają.
Nasza współpraca z pracownikami służby zdrowia (HCPs) jest ściśle
regulowana przez organy rządowe i podlega dodatkowemu nadzorowi
ze względu na różnorodne role oraz zależności finansowe pomiędzy
pracownikami służby zdrowia (HCPs) a firmą Zimmer Biomet. Dlatego musimy
dokładnie przestrzegać następujących zasad:
•

Firma Zimmer Biomet nie wykorzystuje relacji z pracownikami służby
zdrowia (HCPs) w celu nieprawidłowego wpłynięcia na decyzje
związane z produktem, zakupem lub zapłatą.

•

Wszystkie decyzje związane z produktem powinny być podejmowane
w najlepszym interesie pacjenta, a nie w zamian za jakikolwiek rodzaj
zapłaty lub inną korzyść od firmy.

•

Firma Zimmer Biomet wybiera i angażuje pracowników służby zdrowia
(HCPs) w ramach usług konsultacyjnych, bazując jedynie na ich
kwalifikacjach, doświadczeniu, umiejętnościach oraz wiedzy w celu
zaspokojenia określonej potrzeby, a nie na żadnych faktycznych lub
potencjalnych działaniach biznesowych firmy Zimmer Biomet.

•

Firma Zimmer Biomet wynagradza pracowników służby zdrowia (HCPs)
za udokumentowane usługi świadczone na rzecz tej firmy, opierając się
na zasadach uczciwej wartości rynkowej (Fair Market Value, FMV).

•

Wszelkie umowy z pracownikami służby zdrowia muszą być
odpowiednio zatwierdzone i udokumentowane.

•

Firma Zimmer Biomet nigdy nie warunkuje ani nie nagradza uzgodnień
finansowych z pracownikiem służby zdrowia (HCP). Nie dostarczamy
pracownikom służby zdrowia (HCP) darmowych produktów, usług ani
dotacji w zamian za jawne lub niejawne zawarcie umowy dotyczącej
stosowania, zakupu, zamówienia lub polecenia produktów bądź usług
firmy Zimmer Biomet.

Firma Zimmer
Biomet nigdy nie
warunkuje ani nie
nagradza uzgodnień
finansowych z
pracownikiem służby
zdrowia (HCP).
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Działania zgodne z polityką integralności

Insider Trading (transakcje papierami wartościowymi z wykorzystaniem
poufnych informacji)
Wszystkie kraje przyjęły prawodawstwo zabraniające obrotu akcjami na
podstawie istotnych, niepublicznych „informacji niejawnych dotyczących
firmy”. Członkowie zespołu mogą napotkać takie informacje niejawne
dotyczące firmy w toku pracy, w tym także informacje o potencjalnych
przejęciach, zarobkach, nowych produktach lub odkryciach, zatwierdzeniu
produktów, istotnych zmianach na stanowiskach kierowniczych,
nadchodzących spraw sądowych lub postępowaniach regulacyjnych i
udziału we wspólnych przedsięwzięciach. Członek zespołu mający dostęp
do informacji niejawnych dotyczących firmy nie może wykorzystywać ani
udostępniać tego typu informacji („przekazywanie”) do celów związanych
z obrotem akcjami, zarówno dla korzyści własnej jak i innych osób, lub
jakichkolwiek celów innych niż prowadzenie interesów firmy Zimmer Biomet.
Zakaz ten obejmuje obrót akcjami i papierami wartościowymi firmy Zimmer
Biomet oraz przekazywanie informacji związanych z tą firmą, a także:
•

obecnymi lub potencjalnymi klientami lub partnerami biznesowymi
firmy Zimmer Biomet; oraz

•

firmami, z którymi firma Zimmer Biomet negocjuje umowy.

Oprócz zakazów dotyczących transakcji papierami wartościowymi z
wykorzystaniem poufnych informacji członkowie zespołu muszą zwrócić
szczególną uwagę na sposób, w jaki wewnętrzne informacje dotyczące firmy
Zimmer Biomet są przekazywane poza firmę. Przekazywanie informacji w
sposób przedwczesny, nieprawidłowy lub bez zachowania odpowiedniego
odstępu czasu — niezależnie od tego, jak błahe, nieszkodliwe lub niewinne
mogą się one wydawać — może mieć poważny wpływ na konkurencyjną
pozycję, cenę akcji, toczące się sprawy sądowe lub wartość firmy Zimmer
Biomet dla akcjonariuszy.

Osoby dopuszczające
się naruszenia
praw dotyczących
transakcji papierami
wartościowymi z
wykorzystaniem
poufnych informacji
poprzez ich obrót lub
przekazywanie mogą
podlegać surowym
sankcjom cywilnym i
karnym, nawet jeżeli
osoby te nie brały
udziału w transakcji
lub nie otrzymały w
związku z nią żadnych
osobistych korzyści.

Praktyki nabywcze
Firma Zimmer Biomet pozyskuje zaopatrzenie i usługi wyłącznie w oparciu o ich
jakość, cenę i wartość. Naszych partnerów biznesowych traktujemy uczciwie,
otwarcie i rzetelnie. Starając się wspierać społeczeństwo międzynarodowe,
którego jesteśmy częścią, firma Zimmer Biomet przestrzega obowiązujących
przepisów i rozporządzeń regulujących ujawnianie oraz postępowanie w
przypadku minerałów z obszarów ogarniętych konfliktami. Wraz z naszymi
dostawcami angażujemy się w uzasadnione procesy należytej staranności w
odniesieniu do pochodzenia, źródła oraz kontroli pochodzenia minerałów z
obszarów ogarniętych konfliktami.

Naszych partnerów
biznesowych
traktujemy uczciwie,
otwarcie i rzetelnie.

W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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Sekcja 4
Wzorcowe przestrzeganie przepisów
i doskonała jakość

Firma Zimmer Biomet skupia się na wytwarzaniu
produktów najwyższej jakości, których stosowanie
jest zarówno bezpieczne, jak i skuteczne.
Przestrzegamy przepisów i rozporządzeń wszystkich krajów, w których
prowadzimy interesy i wiemy jak ważne są nasze stosunki z organami
nadzorującymi, aby wspierać bezproblemowe prowadzenie naszych
interesów.
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Wzorcowe przestrzeganie przepisów
i doskonała jakość

Zaangażowanie na rzecz jakości
Zarówno pacjenci, jak i pracownicy służby zdrowia (HCPs) polegają na naszym
zaangażowaniu na rzecz jakości produktów, narzędzi i usług. W firmie Zimmer
Biomet przyjęliśmy i wdrożyliśmy systemy i procesy zapewniania zgodności
z przepisami, aby zapewnić najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.
Wszyscy członkowie zespołu odrywają istotną rolę w ciągłym ulepszaniu
systemów i procesów zapewniania jakości firmy Zimmer Biomet.
Liczymy, że członkowie zespołu będą przestrzegać obowiązujących przepisów,
rozporządzeń oraz przepisów i procedur. Członkowie zespołu powinni także
zadawać pytania oraz przedstawiać swoje wątpliwości dotyczące kwestii, które
mogą wpłynąć na jakość lub bezpieczeństwo naszych produktów, narzędzi i usług.

Firma Zimmer Biomet
posiada systemy i
procesy zapewniania
najwyższych
standardów jakości i
bezpieczeństwa.

Ograniczenia w handlu międzynarodowym
Jako firma międzynarodowa Zimmer Biomet regularnie wysyła i sprzedaje
swoje produkty na całym świecie. Przestrzegamy przepisów i rozporządzeń
dotyczących kontroli importu i eksportu obowiązujących w Stanach
Zjednoczonych oraz w innych krajach, w których prowadzimy interesy.
Firma Zimmer Biomet nie jest zaangażowana w handel z krajami objętymi
sankcjami ani w niedozwolone bojkoty.
Kontrole i dochodzenia urzędowe
Osoby prowadzące dochodzenie mogą sporadycznie kontaktować się z firmą
lub prosić o udostępnienie informacji. Polityka firmy Zimmer Biomet przewiduje
pełna współpracę w ramach kontroli i dochodzeń urzędowych. Podczas
jakiejkolwiek kontroli lub dochodzenia ze strony organów administracyjnych
członkowie zespołu nie mogą niszczyć ani modyfikować żadnych
dokumentów firmy Zimmer Biomet, jak również deklarować nieprawdy
ani składać osobie prowadzącej dochodzenie zeznań wprowadzających w
błąd, podejmować prób nakłonienia innego członka zespołu do zaniechania
dostarczenia dokładnych informacji i/lub utrudniać, zakłócać czy opóźniać
przepływ informacji lub danych do jakiegokolwiek organu administracyjnych.
Członkowie zespołu muszą w pełni współpracować z firmą Zimmer Biomet w
zakresie kontroli i dochodzeń.
Jeżeli z członkiem zespołu skontaktuje się osoba prowadząca dochodzenie
lub zostanie on poproszony o udzielenie informacji, powinien niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie swojego menedżera, a także Chief Compliance
Officer lub General Counsel firmy Zimmer Biomet. Członkowie zespołu nie
mogą udostępniać osobie prowadzącej dochodzenie żadnych dokumentów bez
wcześniejszej pisemnej zgody Chief Compliance Officer lub General Counsel.
W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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Sekcja 5
Komunikacja zewnętrzna oraz
zobowiązania

Firma Zimmer Biomet rozumie znaczenie współpracy z kluczowymi
akcjonariuszami na rzecz społeczności, w ramach których działa i
prowadzi interesy.
Jako spółka publiczna, a także firma działająca w branży opieki medycznej w zakresie układu
mięśniowo-szkieletowego Zimmer Biomet przestrzega określonych wytycznych dotyczących reklamy,
marketingu, komunikacji ze społeczeństwem oraz angażowania się w procesy polityczne. Dodatkowo
ochrona danych członków zespołu, klientów oraz innych danych jest kluczowa dla utrzymania zaufania
wobec firmy Zimmer Biomet wśród wewnętrznych i zewnętrznych akcjonariuszy. Jako społecznie
odpowiedzialna firma zachęcamy do wspierania oraz regularnie wspieramy dobroczynne, edukacyjne
i humanitarne organizacje z całego świata.
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Komunikacja korporacyjna
W toku prowadzenia interesów komunikujemy się z klientami, pracownikami
służby zdrowia (HCPs), urzędnikami państwowymi, analitykami finansowymi
oraz innymi pracownikami sektora publicznego. Komunikacja z tak różnymi
odbiorcami w sposób przemyślany, taktowny i odpowiedni ma kluczowe
znaczenie dla naszej reputacji.
Wszelkie informacje przekazywane w formie pisemnej lub ustnej i przeznaczone
dla odbiorców zewnętrznych – w tym przemówienia, publikacje prasowe oraz
prezentacje – muszą zostać sprawdzone przez dział Corporate Communications
firmy Zimmer Biomet lub ewentualnie inne podmioty przed ich wydaniem.
Informacje są skierowane do inwestorów/analityków muszą także zostać
sprawdzone przez dział Investor Relations firmy Zimmer Biomet. Polityka
ta odnosi się także do wszelkich informacji o firmie Zimmer Biomet, które
członkowie zespołu mogą publikować w Internecie lub udostępniać w mediach
społecznościowych.
Praktyki reklamowe oraz marketingowe
Reklama oraz marketing to ważne narzędzia przyczyniające się do osiągnięcia
przez nas sukcesu. Firma Zimmer Biomet przestrzega lokalnych, regionalnych
i krajowych przepisów i rozporządzeń regulujących praktyki reklamowe i
marketingowe. Reklama oraz promowanie produktów firmy Zimmer
Biomet podlega wcześniej zatwierdzonym, wewnętrznym procesom, w tym
zatwierdzeniu przez Legal Department firmy Zimmer Biomet.
Polityka firmy Zimmer Biomet zakłada promowanie i sprzedaż produktów w
sposób zgodny z prawem i opierający się na prawdzie. Członkowie zespołu
muszą z zachowaniem ostrożności przedstawiać możliwości oraz korzyści
płynące z korzystania z produktu lub usługi. Wszystkie materiały promocyjne,
w tym oświadczenia i porównania, powinny być dokładne, zrównoważone,
sprawiedliwe, obiektywne, jednoznaczne oraz spójne z oznaczeniem produktu.

Nasze produkty
są sprzedawane
wyłącznie do
zatwierdzonych
zastosowań.

Podobnie porównania produktów firmy Zimmer Biomet z produktami firm
konkurencyjnych powinny być sprawiedliwe, udokumentowane oraz zgodne
z wszystkimi przepisami i rozporządzeniami. Produkty firmy Zimmer Biomet
muszą być oznaczone i reklamowane w taki sposób, aby nie można było ich
pomylić z produktami konkurencji. Nie należy wyrażać się negatywnie na temat
produktów, usług lub pracowników konkurencyjnych firm.
Nasze produkty są sprzedawane wyłącznie do zatwierdzonych zastosowań
określonych przez organy nadzorujące i agencje rządowe.
Firma Zimmer Biomet ogólnie nie angażuje się w działania mające na celu
rozwijanie lub reklamowanie pracowników służby zdrowia (HCPs) czy instytucji
z którymi współpracują. Wszelkie działania związane z pracownikami służby
zdrowia (HCPs) muszą być zgodne z obowiązującymi praktykami prawnymi i
regionalnymi, a także spełniać wymogi zasad uczciwej wartości rynkowej.
W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.

24

Sekcja 5
Komunikacja zewnętrzna oraz
zobowiązania

Informacje zastrzeżone lub poufne
Członkowie zespołu muszą polegać na własnym osądzie podczas ujawniania
innym członkom zespołu informacji zastrzeżonych lub poufnych dotyczących
firmy Zimmer Biomet lub jej klientów oraz udzielać tych informacji jedynie w
oparciu o zasadę „need to know”. Członkowie zespołu nie mogą ujawniać ani
dopuszczać do ujawnienia zastrzeżonych lub poufnych informacji osobom
innym niż członkowie zespołu z wyjątkiem sytuacji, w której ujawnienie
takich informacji zostało uprzednio zatwierdzone przez Legal Department
firmy Zimmer Biomet lub jest obowiązkiem nałożonym ustawowo przez
obowiązujące przepisy lub rozporządzenia.
Jeżeli poufne lub zastrzeżone informacje zostaną przypadkowo lub celowo
przekazane niewłaściwym osobom, może to narazić firmę Zimmer Biomet
lub jej klientów na straty. Obowiązkiem członków zespołu jest utrzymanie
w tajemnicy informacji zastrzeżonych firmy Zimmer Biomet, nawet po
zakończeniu okresu zatrudnienia.
Każdy członek zespołu ma prawo do poufności określonej dokumentacji
zatrudnienia oraz danych personalnych, takich jak imię i nazwisko, adres,
data urodzenia, numer PESEL, wynagrodzenie, status zatrudnienia oraz
informacje dotyczące wyników pracy, zgodnie z lokalnymi przepisami. Firma
Zimmer Biomet gromadzi i przechowuje te dane personalne zgodnie z
obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami. Firma w odpowiedni sposób
ogranicza dostęp do tych danych i korzysta z nich jedynie w uzasadnionych
celach biznesowych, w tym do zarządzania zasobami ludzkimi.
Wszelkie zastosowania znaków handlowych i nazw handlowych firmy Zimmer
Biomet muszą być zgodne z przepisami i procedurami firmy. Firma Zimmer
Biomet szanuje własność intelektualną innych osób i umyślnie nie narusza
obowiązujących patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich
należących do innych osób. Jeżeli którykolwiek członek zespołu twierdzi,
że inna firma narusza patent, znak handlowy lub prawa autorskie firmy
Zimmer Biomet, powinien skontaktować się z działem Legal Department
firmy Zimmer Biomet.

Czym są informacje zastrzeżone lub poufne?
• Informacje zastrzeżone: własność intelektualna, taka jak tajemnice handlowe, patenty, znaki handlowe
czy prawa autorskie, a także plany biznesowe, marketingowe oraz usługowe, koncepcje inżynierskie i
produkcyjne, projekty, bazy danych, dokumentacja, informacje dotyczące wynagrodzenia, jak również wszelkie
nieopublikowane dane i sprawozdania finansowe.
• Informacje poufne obejmują: wszystkie informacje o charakterze niepublicznym, które mogą być przydatne dla
konkurencji lub mogą zaszkodzić firmie Zimmer Biomet lub jej klientom w przypadku ich ujawnienia oraz wszystkie
informacje, które mogą zostać wykorzystane w celu zidentyfikowania pacjentów stosujących produkty firmy
Zimmer Biomet.
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Informacje ujawnione
Jako firma publiczna Zimmer Biomet jest zobowiązana utrzymywać określone
standardy dotyczące informacji ujawnianych i ogłaszanych. Wszelkie
informacje ujawniane i ogłaszane akcjonariuszom lub inwestorom przez
firmę Zimmer Biomet muszą być dokładne i kompletne, muszą w sposób
rzetelny przedstawiać przedmiot ujawnionych informacji (bez względu na
to czy dotyczą kondycji finansowej, efektów działań, przepływu finansów,
płynności finansowej firmy Zimmer Biomet czy innych kwestii) oraz muszą być
ujawniane na czas, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i przepisami
dotyczącymi obrotu giełdowego.
Członkowie zespołu mogą zostać wezwani do dostarczenia lub weryfikacji
informacji, które zostaną uwzględnione w oświadczeniach firmy Zimmer
Biomet przekazywanych amerykańskiej komisji United States Securities and
Exchange Commission („SEC”) i innym agencjom rządowym lub w inny sposób
podawanych do wiadomości publicznej. Firma Zimmer Biomet oczekuje od
wszystkich członków zespołu potraktowania tego zobowiązania w sposób
bardzo poważny i dostarczania odpowiednich, obiektywnych, dokładnych i
kompletnych informacji w celu promowania ujawniania informacji przez firmę
Zimmer w sposób pełny, uczciwy, dokładny, terminowy i zrozumiały.

Firma Zimmer
Biomet wspiera
społeczność lokalną
i międzynarodową
poprzez zachęcanie
do wspierania i
wspieranie organizacji
charytatywnych,
edukacyjnych oraz
humanitarnych.

Zaangażowanie w działania dobroczynne, edukacyjne lub humanitarne
Firma Zimmer Biomet jest zaangażowana w życie społeczności, w których
prowadzi swoją działalność, poprzez zachęcanie do wspierania i wspieranie
organizacji i działań charytatywnych, edukacyjnych oraz humanitarnych.
Wysiłki te nie są nigdy uwarunkowane lub związane z polecaniem,
użytkowaniem lub zakupem naszych produktów.

Procesy polityczne i wpłaty na cele polityczne
Urzędnicy państwowi często potrzebują istotnych informacji przekazywanych
na czas, na podstawie których podejmują swoje decyzje. W niektórych
przypadkach Firma Zimmer Biomet poprzez wyznaczonych rzeczników
będzie przedstawiać opinie na temat aktów prawnych, które mogą mieć
wpływ na interesy firmy Zimmer Biomet, członków zespołu oraz klientów.
Firma Zimmer Biomet przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów
i rozporządzeń dotyczących lobbowania lub prób wywierania nacisku
na urzędników państwowych. Niemniej jednak firma Zimmer Biomet nie
dokonuje żadnych wpłat na cele polityczne.
W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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Kodeks wyszczególnia podstawowe zasady i normy
etyczne, które dotyczą wszystkich członków zespołu.
Należy postępować zgodnie z normami prawnymi i etycznymi wyszczególnionymi w
Kodeksie oraz zgodnie z przepisami i procedurami firmy Zimmer Biomet. Członkowie
zespołu powinni unikać nawet podejrzenia o nieprawidłowe zachowanie. Firma Zimmer
Biomet oczekuje od wszystkich członków zespołu zapoznania się ze zrozumieniem
z Kodeksem oraz jego przestrzegania. Cyklicznie, poza spełnieniem wymogów
szkoleniowych, od członków zespołu wymaga się podpisania pisemnego potwierdzenia,
że zapoznali się ze zrozumieniem i wyrażają zgodę na postępowanie zgodnie z Kodeksem.
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Zgłaszanie potencjalnych lub znanych naruszeń kodeksu
Czasami członkowie zespołu mogą dowiedzieć się lub mogą podejrzewać,
że inni członkowie zespołu lub partnerzy biznesowi naruszyli przepisy i
procedury firmy lub nawet obowiązujące przepisy i rozporządzenia oraz
kodeksy branżowe. Członkowie zespołu są zobowiązani do zgłoszenia
wszelkich znanych lub podejrzewanych obaw lub naruszeń osobiście swojemu
menedżerowi, przełożonemu, Compliance Office firmy Zimmer Biomet lub za
pomocą jednej z firmowych linii Compliance Hotline. Znane lub podejrzewane
działania, które wymagają zgłoszenia to:
• naruszenia obowiązujących przepisów i rozporządzeń oraz kodeksów
branżowych;

Linie Compliance
Hotline firmy Zimmer
Biomet są obsługiwane
przez niezależnych
dostawców i są
dostępne 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu.

• naruszenia wymogów amerykańskiego federalnego programu opieki
zdrowotnej;
• naruszenia niniejszego Kodeksu;
• naruszenia naszych przepisów i procedur; oraz
• problemy związane z księgowością firmy Zimmer Biomet, kontrolą
wewnętrzną księgowości lub powiązanymi kwestiami związanymi z
audytami.
Niezwłoczne zgłaszanie takich naruszeń leży we wspólnym interesie firmy gdyż
takie działania mogą pomóc firmie Zimmer Biomet zapobiec występowaniu
lub kontynuacji nielegalnego czy też nieetycznego postępowania, a także
uniemożliwić eskalację takich sytuacji.
Wszystkie przesyłane zgłoszenia są poufne i zostaną zbadane. Członkowie
mogą dokonać zgłoszenia anonimowo, chyba że prawo stanowi inaczej.
Pomimo iż firma Zimmer Biomet stara się zachować anonimowość osoby
zgłaszającej, nakaz rządowy lub sądowy może wymusić na firmie ujawnienie
tożsamości osoby zgłaszającej.
Niezgłoszenie znanych lub potencjalnych naruszeń może mieć poważne
konsekwencje. W zależności od powagi naruszenia i obowiązujących
przepisów w stosunku do członków zespołu, którzy naruszą Kodeks, nie
zgłoszą potencjalnego problemu z przestrzeganiem zasad, zatają informacje
dotyczące rzeczywistego lub podejrzewanego problemu z przestrzeganiem
zasad lub problemu prawnego lub w inny sposób nie będą współpracowały
w zakresie śledztwa zostaną podjęte odpowiednie działania dyscyplinarne,
które mogą obejmować zakończenie zatrudnienia lub świadczenia usług.
Ponadto członkowie zespołu, którzy naruszą przepisy i regulacje rządowe
mogą narazić siebie i firmę Zimmer Biomet na znaczne kary pieniężne,
grzywny czy też szkody.
W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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W celu zgłoszenia znanej lub podejrzewanej kwestii dotyczącej:
członków zespołu byłej firmy Zimmer, partnerów biznesowych lub działań biznesowych:
Należy zadzwonić pod numer +1.877.593.4582

Email zimmer-compliance-hotline@zimmer.com

Należy odwiedzić stronę
https://www.compliance-helpline.com/Zimmer.jsp

członków zespołu byłej firmy Biomet, partnerów biznesowych lub działań biznesowych:
Należy zadzwonić pod numer +1.888.469.1566

Należy odwiedzić stronę http://www.ethicspoint.com
(wybrać opcję „File a New Report” i wprowadzić „Biomet” jako nazwę organizacji)

Członków zespołu firmy Zimmer Biomet, partnerów biznesowych lub działań biznesowych:
Należy zadzwonić pod numer +1.888.469.1566

Należy odwiedzić stronę http://www.ethicspoint.com
(wybrać opcję „File a New Report” i wprowadzić „Biomet” jako nazwę organizacji)
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Zasada nie podejmowania środków odwetowych
Firma Zimmer Biomet odmawia stosowania środków odwetowych wobec
członków zespołu, którzy zgłaszają w dobrej wierze wystąpienie lub
podejrzenie wystąpienia problemu dotyczącego zgodności z przepisami lub
prawem. Działanie w „dobrej wierze” nie oznacza, że członek zespołu musi
mieć rację, a jedynie oznacza przedstawienie informacji, które w przekonaniu
członka zespołu są prawdziwe. Jeżeli członek zespołu uważa, że w stosunku
do niego stosowane są środki odwetowe, może zgłosić tę kwestię na liniach
Compliance Hotline, w Compliance Office lub dziale Legal Department
firmy Zimmer Biomet. Członek zespołu może zwrócić się z zapytaniem lub
wątpliwością do firmy Zimmer Biomet poprzez jeden z dostępnych kanałów.
Członkowie zespołu nie powinni być nigdy zniechęcani do skorzystania z
dostępnych kanałów firmy Zimmer Biomet. Nawet krótkie przesłuchanie
osoby zgłaszającej naruszenie może prowadzić do niezmierzonego podjęcia
środków odwetowych, ponieważ może sprawić, że osoba ta będzie czuła
się winna wybrania takiej, a nie innej metody komunikacji. Każda osoba
zgłaszająca naruszenie tego Kodeksu może swobodnie wybrać dogodną dla
siebie, dowolną metodę przedstawienia wątpliwości firmie Zimmer Biomet.
Każdy członek zespołu, który podejmuje środki odwetowe przeciwko innemu
członkowi zespołu z powodu zgłoszenia znanego lub podejrzewanego
naruszenia naszych zobowiązań prawnych lub etycznych narusza Kodeks
i podlega działaniom dyscyplinarnym, w tym zwolnieniu. Podejmowanie
środków odwetowych może stanowić także naruszenie przepisów i może
pociągnąć zarówno osobę dopuszczającą się takiego naruszenia jak i firmę
Zimmer Biomet do odpowiedzialności prawnej.

W celu zgłoszenia znanych lub domniemanych problemów należy skontaktować się z firmą Zimmer pod numerem
+1-877-593-4582 lub firmą Biomet pod numerem +1-888-469-1566.
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Rozbieżności
Kodeks zawiera wytyczne odnoszące się do obowiązujących przepisów i
rozporządzeń w obszarach działalności firmy Zimmer Biomet. Jednakże
te przepisy i rozporządzenia są zazwyczaj bardzo złożone i różnią się w
określonych krajach. W przypadku rozbieżności pomiędzy Kodeksem a
przepisami i rozporządzeniami, wiążący jest przepis bardziej restrykcyjny.
Członkowie zespołu, którzy uważają, że istnieją jakiekolwiek rozbieżności
pomiędzy Kodeksem a przepisami i rozporządzeniami i/lub nie mają pewności
co do swojego dalszego postępowania, powinni skontaktować się z Compliance
Office lub Legal Department firmy Zimmer Biomet.
Odstąpienie od przepisów i zmiany
W niektórych przypadkach właściwe może być odstąpienie od przepisów
Kodeksu. Każdy członek zespołu ubiegający się o odstąpienia od przepisów
musi skonsultować się z menedżerem lub przełożonym, który z kolei
skontaktuje się z Compliance Office firmy Zimmer Biomet.
Obowiązują wszystkie przepisy Kodeksu, chyba że wcześniej Chief Compliance
Officer firmy Zimmer Biomet wydał na piśmie inną decyzję.
Każde odstąpienie od przepisów Kodeksu przez dyrektorów wykonawczych
lub innych kierowników musi zostać zatwierdzone przez zarząd firmy
Zimmer Biomet i zostanie niezwłocznie ujawnione zgodnie z obowiązującymi
wymogami SEC. Każde odstąpienie od przepisów Kodeksu lub ich zmiana,
która dotyczy starszej kadry kierowniczej zostaną ujawnione na podstawie
obowiązujących wymogów SEC.
Firma Zimmer Biomet zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji
Kodeksu w celu określenia, czy istniejące zmiany są odpowiednie oraz w celu
wprowadzenia wszelkich koniecznych zmian.
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