S integritou a
nadšením
Náš Etický kódex

Milí kolegovia,
Výraz FOCUS vyjadruje to, kým sme, ako pracujeme a čo chceme dosiahnuť. Srdce Leitbild, „to, kým sme“,
hovorí, že naším cieľom je byť sústredení na výsledok, pracovať s integritou a nadšením. „Ako pracujeme“ nám
pomáha dosiahnuť naše Ambície pre rok 2025.
Náš Etický kódex vyjadruje, že pre každého z nás je integrita „súčasťou našej DNA“. Pracujeme v globálnom
prostredí a všetci máme za úlohu robiť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú naše meno a vzájomné vzťahy, vzťahy so
zákazníkmi, obchodnými partnermi a verejnosťou. Náš Etický kódex je návodom pre naše konanie a správanie v
spoločnosti aj externe. Dodržiavame zákony a pri výkone obchodnej činnosti v Boehringer Ingelheim nás vedú
etické princípy.
My v Dozornej rade sme zaviazaní dodržiavať zákony a tieto etické princípy a žiadame, aby ste sa k tomu
zaviazali tiež.

Hubertus v. Baumbach

Carinne Brouillon

Jean Scheftsik de Szolnok

Michael Schmelmer
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Michel Pairet

Srdce Leitbild:
Kým sme
Sme nezávislá firma v rodinnom vlastníctve
a takou aj chceme zostať
Vedie nás túžba slúžiť ľudstvu tým, že budeme zlepšovať zdravie ľudí aj zvierat
Cítime zodpovednosť za naše komunity a úctu voči našim zdrojom
Plánujeme na generácie a sústredíme sa na dlhodobé ciele

Pre našich zákazníkov vytvárame Hodnotu cez inovácie
Vyvíjame prevratné liečebné postupy a riešenia zdravotnej starostlivosti v nepokrytých oblastiach
Vynikáme v inováciách a prinášame najvyššiu kvalitu pre konkurencieschopnosť
Veríme v partnerstvá s cieľom úspechu a udržateľného ekonomického zdravia firmy

Silu nám dodávajú naši ľudia
Pestujeme si rôznorodé, kolaborujúce a otvorené prostredie, ktoré volá po tých najlepších ľuďoch
Vedú nás výsledky a práca s integritou a nadšením
Chováme sa jeden k druhému s úctou, dôverou, empatiou a spoločne rastieme
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Každý z nás má zodpovednosť
Hoci sa zákony, smernice a postupy môžu v krajinách alebo regiónoch líšiť, etické princípy Boehringer
Ingelheim sú rovnaké.
Všetci zamestnanci Boehringer Ingelheim musia dodržiavať tento kódex a smernice, postupy a zákony,
ktoré platia pre jednotlivé územia a pozície. Zároveň sa musíme postarať, aby tretie strany, ktoré
pracujú v mene spoločnosti (ako sú poradcovia, zmluvní pracovníci, agentúry atď.) pochopili a
dodržiavali tento Etický kódex, smernice, postupy a zákony.

Každý z nás má hlas.
Môže sa stať, že sa dozviete o konaní alebo správaní, ktoré možno alebo určite nie je v súlade s našimi
záväzkami, ako je priestupok, nesprávne správanie, pochybné praktiky alebo porušenie tohto Etického
kódexu. V takej situácii Vás vyzývame, aby ste sa vyjadrili („speak up“) jedným z týchto spôsobov
alebo použite portál ”Speak Up“.

Každý z nás dostane pomoc.
Aby sme podporili záväzok Boehringer Ingelheim prinášať výsledky s integritou a nadšením,
zachovávame Program etiky a kompliancie (=súlad s pravidlami) postavený na Etickom kódexe.
Ak si nie ste istí, čo robiť v tejto situácii, vždy je dobré sa na začiatku porozprávať s Vaším
manažérom, ale ak vám to nie je príjemné alebo ak túto možnosť nemáte, Program etiky a
kompliancie má odkazy na kanály pre nahlasovanie a poskytuje aj viac informácií:
• Globálna stránka Etiky & kompliancie
• Portál Speak Up

• Smernica o etike & kompliancii
• Smernica Speak Up
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Naše etické princípy
S integritou a nadšením:
Obchodné princípy
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Bezpečnosť pacienta a farmakovigilancia
Zabezpečiť pozitívny pomer prínosov a rizík našich produktov má pre nás zásadný
význam. Sledujeme naše produkty, aby sme zabezpečili úroveň kvality a bezpečnosti,
akú naši zákazníci a registračné orgány od nás očakávajú.
Môj záväzok
Podporujem kultúru, ktorá verí v dodržiavanie svetových nariadení pre
farmakovigilanciu a nahlásim na lokálne oddelenie pre bezpečnosť pacienta &
farmakovigilanciu každú nežiaducu udalosť a informácie súvisiace s
farmakovigilanciou.
Viac informácií
• Smernica o bezpečnosti pacienta & farmakovigilancii
• Platné lokálne normy
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Kvalita
Pokladáme kvalitu vrátane všetkých jej aspektov kompliancie za neoddeliteľnú
súčasť výskumu, vývoja a prinášania bezpečných a účinných produktov pre našich
pacientov
Môj záväzok
Podporujem kultúru, ktorá verí v kvalitu a komplianciu ako vo faktory úspechu
našej spoločnosti a nahlásim na lokálne oddelenie všetky sťažnosti súvisiace s
produktom.
Viac
ac informácií
• Smernica pre kvalitu
• Smernice o integrite dodávateľov
• Platné lokálne normy
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Výskum a vývoj
Vo všetkých činnostiach Výskumu & vývoja sa snažíme dodržiavať práva, bezpečnosť
a pohodu všetkých účastníkov a presnosť informácií. Veríme v princípy Správnej
klinickej praxe.
Môj záväzok
Podnikám patričné kroky, aby som zabezpečil/a vhodné a zodpovedné použitie
ľudských biologických vzoriek a pohodu našich laboratórnych zvierat a zodpovedne
sa starám o zvieratá a spôsob ich použitia.
Viac informácií
• Smernica o starostlivosti o zvieratá
• Smernica o ľudských biovzorkách a súvisiacich údajoch
• Helsinská deklarácia
• Platné lokálne normy
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Interakcie so zákazníkmi a partnermi
Poskytujeme presné, spravodlivé a vyvážené informácie o našich produktoch a
nezapájame sa do činností, ktoré nevhodne ovplyvňujú našich zákazníkov alebo
partnerov. Prísne dodržiavame podmienky pre transparentnosť a poskytovanie
údajov, ktoré vyžaduje zákon, nariadenia a kódexy zásad.
Môj záväzok
Eticky spolupracujem so zákazníkmi a partnermi a cítim sa zaviazaný/á zákonmi a
postupmi, ktorými sa tieto vzťahy riadia.
Viac informácií
• Globálna smernica o interakciách so zákazníkmi a partnermi
• IFPMA Kódex zásad
• Platné lokálne normy
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Sociálne médiá a vzťahy s verejnosťou
My v Boehringer Ingelheim sústavne pracujeme na zlepšovaní reputácie integrity a
dôvery. Zástupcovia médií a ďalší partneri mimo našej spoločnosti závisia od
konzistentných, presných a zodpovedných informácií, aké od náš očakávajú, a ktoré
sme sa zaviazali im poskytovať.
Môj záväzok
Odkazujem žiadosti od novinárov, iných partnerov mimo spoločnosti priamo na
lokálneho zástupcu Boehringer Ingelheim, ktorý je zodpovedný za externú
komunikáciu a som informovaný/á a viazaný/á Smernicami o sociálnych médiách.
Viac informácií
• Smernice o sociálnych médiách
• Platné lokálne normy
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Prevencia úplatkárstva a korupcie
Nesľubujeme, neponúkame, neplatíme, nežiadame ani neprijímame nič hodnotné
ani prínosné, čo by mohlo neprimerane ovplyvniť rozhodnutie alebo konanie vo veci
našich obchodných postupov.
Môj záväzok
Vyhýbam sa všetkým činnostiam, ktoré vytvárajú skutočný alebo domnelý
neprimeraný vplyv, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretích strán.
Viac informácií
• Protikorupčná smernica
• Platné lokálne normy
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Obstarávanie a vzťahy s dodávateľmi
Keďže si uvedomujeme, že naši dodávatelia a partneri zohrávajú dôležitú úlohu v
našom úspechu, spolupracujeme len s takými partnermi, ktorých sme si vhodne
vybrali a zazmluvnili, a ktorí s nami zdieľajú náš záväzok voči kvalite, službám,
udržateľnosti, rôznorodosti a etickým obchodným praktikám.
Môj záväzok
Konám zodpovedne, aby som spolupracoval len s kvalifikovanými partnermi s
dobrým menom a zabezpečím zodpovedajúce zmluvy.
Viac informácií
• Etický kódex dodávateľa
• Smernica pre nákup
• Platné lokálne normy
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Protimonopol a spravodlivá súťaž
Ambiciózne súťažíme na trhu a robíme tak čestne, spravodlivo a v súlade so všetkými
platnými protikorupčnými zákonmi a zákonmi na ochranu proti nespravodlivej súťaži.
Môj záväzok
Vyhýbam sa každej činnosti, ktorá vytvára skutočný alebo domnelý dojem spiknutia
s konkurenciou alebo iného nevhodného bránenia spravodlivej súťaži.
Viac informácií
• Protimonopolná smernica
• Platné lokálne normy
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Kontrola exportu a obchod
Dodržiavame platné postupy pre kontrolu exportu, obchod a ďalšie, aby sme
podporovali mier, stabilitu a ľudské práva vrátane nariadení Spojených národov.
Môj záväzok
Postarám sa, aby sa u každého presunu materiálu (tovaru, softvéru, technológií a
súvisiacich služieb) dohliadlo na existujúce smernice pre kontrolu exportu a obchod,
a aby sa splnili všetky potrebné povinnosti.
Viac informácií
• Smernica pre export a obchod
• Platné lokálne normy
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Nelegálny obchod
Veríme v spravodlivé fungovanie svetových finančných trhov a zamestnancom
zakazujeme zdieľať interné informácie, ktoré súvisia s burzovými obchodnými
partnermi Boehringer Ingelheim, zakazujeme obchodovanie na základe interných
informácií a poskytovanie „tipov“ pre ovplyvnenie investovania.
Môj záväzok
Som opatrný/á, keď mám prístup k dôležitým informáciám súvisiacim s burzovými
obchodnými partnermi Boehringer Ingelheim. Takéto interné informácie
neposkytujem nikomu mimo projektového tímu a s týmito informáciami
neobchodujem, ani neposkytujem tipy.
Viac informácií
• Globálna smernica o nelegálnom obchode
• Platné lokálne normy
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S integritou a nadšením:
Princípy pracoviska
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Spravodlivé zaobchádzanie, antidiskriminácia a zaradenie
S každým zaobchádzame spravodlivo a úctivo a nesúhlasíme s akoukoľvek formou
diskriminácie alebo obťažovania. Rešpektujeme a ceníme si rôznorodosť
jednotlivcov, rôzne názory a zázemie našich ľudí. Dodržiavame ľudské práva a
medzinárodné pracovné normy.
Môj záväzok
Rešpektujem odlišnosti mojich kolegov a netolerujem ani nepraktikujem žiadnu
formu diskriminácie, obťažovania, agresivity na pracovisku alebo nerovnosti pohlaví.
Viac informácií
• Globálny kompakt OSN
• Platné lokálne normy
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Konflikt záujmov
Vykonávame obchodnú činnosť spôsobom, ktorý zabezpečuje, že naše rozhodnutia
a obchodné úsudky sú objektívne a bez neprimeraných osobných záujmov.
Môj záväzok
Vždy konám v najlepšom záujme spoločnosti a vyhýbam sa alebo odhalím situácie,
ktoré predstavujú skutočný alebo možný konflikt medzi mojimi osobnými záujmami
a záujmami Boehringer Ingelheim.
Viac informácií
• Protikorupčná smernica
• Platné lokálne normy
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Ochrana údajov
Rešpektujeme právo na súkromie našich zamestnancov, pacientov, lekárov a ďalších
dotknutých osôb. Osobné údaje spracúvame len vtedy a na tak dlho, ako ich
potrebujeme pre špecifické a určené obchodné potreby a v súlade s platnými zákonmi
a nariadeniami.
Môj záväzok
Chránim súkromie ostatných tak, že ich údaje používam len zákonným, spravodlivým
a transparentným spôsobom.
Viac informácií
• Platné lokálne normy
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Zodpovedné zaobchádzanie s informáciami
Informácie sú najcennejším aktívom a my ich chránime a starostlivo s nimi
zaobchádzame. Zachovávame ich dôvernosť a získame, vymôžeme a ochránime
naše práva na duševné vlastníctvo.
Môj záväzok
Neposkytnem dôverné informácie Boehringer Ingelheim alebo ich partnerov a som
opatrný/á a podniknem potrebné opatrenia pri zaobchádzaní s informáciami
spoločnosti na verejných miestach. Vhodne používam, spravujem, chránim a
archivujem záznamy spoločnosti.
Viac informácií
• Smernica o ochrane údajov
• Platné lokálne normy
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Úcta voči životnému prostrediu, zdraviu, bezpečnosti a
trvalej udržateľnosti
Vo všetkom, čo robíme, chránime našich zamestnancov, priestory a životné
prostredie pred škodlivými vplyvmi, chránime prírodné zdroje a biodiverzitu a
podporujeme povedomie o životnom prostredí. Vyberáme si partnerov, ktorí zdieľajú
tento postoj, ako aj ciele udržateľného rozvoja Spojených národov.
Môj záväzok
Za každých okolností verím v dobré životné prostredie, zdravie a bezpečnosť. Ak
zistím bezpečnostné riziko alebo riziko pre životné prostredie na mojom pracovisku,
nahlásim to zodpovednej osobe.
Viac informácií
• Smernica o životnom prostredí, zdraví, bezpečnosti a udržateľnosti
• Platné lokálne normy
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Politické aktivity
Rešpektujeme a podporujeme právo osôb zúčastniť sa na politických aktivitách v
súkromnom čase a so súkromnými financiami.
Môj záväzok
Nezúčastním sa aktivít, ktoré podporujú politické strany alebo kandidátov v mene
Boehringer Ingelheim. Nebudem prispievať na politické aktivity v mene Boehringer
Ingelheim. Ak sa zapojím do osobných politických aktivít, zabránim vytvoreniu
dojmu, že konám alebo hovorím v mene spoločnosti.
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Ľudské práva
Veríme v rešpektovanie všetkých ľudských práv a prispievame k ich realizácii.
Neustále zlepšujeme porozumenie našich ľudských práv a hodnotíme dopad našej
obchodnej činnosti, vrátane dopadu, ktorý môžeme spôsobiť alebo ku ktorému
musíme prispieť. Podľa potreby podnikáme nápravné opatrenia, vrátane
ovplyvňovania našich obchodných vzťahov.
Môj záväzok
Ak sa dozviem o možnom dopade na ľudské práva, ktorý spôsobila naša obchodná
činnosť alebo, ktorý vznikol v súvislosti s ňou, podniknem nápravné opatrenia, na
ktoré mám dosah a moje obavy predložím zodpovednému oddeleniu alebo na linke
Speak Up.
Viac informácií
• Smernice o ľudských právach
• Platné lokálne normy
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Speak Up
Berieme vážne všetky hlásenia o možnom nesúlade s pravidlami a podľa potreby
uskutočníme objektívne, dôsledné a včasné vyšetrovanie. Represálie voči
zamestnancom, ktorí v dobrej viere nahlásia svoje obavy, sú prísne zakázané.
Nahlásenie pomáha Bohringer Ingelheim podniknúť opatrenia a riešiť problém.
Môj záväzok
Na niektorý z komunikačných kanálov Boehringer Ingelheim nahlásim
potenciálne nedodržanie zákona, tohto Etického kódexu, smerníc alebo
postupov. Ak sa dozviem o nejakej záležitosti, konám vnímavo, rešpektujem
pritom dôvernosť údajov, zdôrazňujem, že sa nepoužijú represálie a odovzdám
záležitosť na ďalšie spracovanie. Som povinný spolupracovať na internom
vyšetrovaní.
Viac informácií
• Navštívte „speak up“ na našom intranete
• Smernica Speak Up
• Platné lokálne normy
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Ak pochybujete, pýtajte sa samých seba:
Žiadny dokument nemôže pokryť všetky situácie, s ktorými sa môžete stretnúť, ani každú smernicu,
ktorá sa Vás a Vašej práce môže týkať. Nie je to náhradou za zdravý úsudok.
Sú situácie, kedy možno neviete, čo robiť alebo sú problémy, ktoré nemusia hneď vyzerať zjavne alebo
jasne. V týchto situáciách odkazujeme na Etiku a komplianciu a pred rozhodnutím alebo reakciou sa
sami seba opýtajte nasledujúce otázky:

Ak pochybujete, pýtajte sa samých seba:
•
•
•
•

Je to zákonné?
Je to v súlade s týmto Etickým kódexom a smernicami spoločnosti?
Cítili by ste sa dobre, ak by to bolo verejné?
Máte z toho pocit správnosti?

Ak zodpovedne odpovedáte „áno“ na všetky tieto otázky, nemusíte mať pochybnosti.
Ak odpovedáte „nie“ na ktorúkoľvek z týchto otázok alebo ak si nie ste istí, poraďte sa so svojím
manažérom.
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