Międzynarodowe zasady działalności firmy Pfizer w
zakresie zwalczania przekupstwa i korupcji
Firma Pfizer od dawna prowadzi politykę zakazującą stosowania przekupstwa i korupcji podczas
prowadzenia działalności czy to w Stanach Zjednoczonych, czy zagranicą. Firmie Pfizer zależy
na prowadzeniu działalności w sposób uczciwy, a także oparty na etycznych działaniach,
zgodnych z wszelkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami. Firma Pfizer oczekuje
identycznego zaangażowania od konsultantów, agentów, przedstawicieli lub innych spółek
i osób indywidualnych działających w jej imieniu („Partnerów Handlowych”) w związku z pracą
dla niej, a także od wszystkich osób działających w imieniu tych Partnerów Handlowych
(np. podwykonawców).
Przekupstwo Funkcjonariuszy Publicznych
W większości państw istnieją przepisy zabraniające (bezpośredniego lub pośredniego)
wręczania, proponowania lub obiecywania pieniędzy lub rzeczy mających jakąkolwiek wartość
Funkcjonariuszom Publicznym , w przypadku gdy celem takiego czynu jest wywarcie wpływu
na czynności urzędnicze lub na decyzję o udzieleniu lub utrzymaniu kontraktu.
Pojęcie „Funkcjonariusza Publicznego” jest szeroko interpretowane i oznacza:
(i)

dowolnego wybranego lub powołanego Funkcjonariusza Publicznego (np.
ustawodawcę lub członka ministerstwa);

(ii)

dowolnego pracownika lub dowolną osobę fizyczną działającą na rzecz lub w imieniu
Funkcjonariusza Publicznego , agencji lub przedsiębiorstwa pełniącego funkcję na rzecz
Administracji państwowej, będącego jej własnością lub przez nią kierowaną (np.
pracownika służby zdrowia zatrudnionego przez szpital państwowy lub badacza
zatrudnionego przez szpital państwowy);

(iii)

dowolnego urzędnika partii politycznej, kandydata na urząd publiczny, urzędnika,
pracownika lub dowolną osobę fizyczną działającą na rzecz lub w imieniu partii
politycznej lub kandydata na urząd publiczny;

(iv)

dowolnego pracownika lub dowolną osobę indywidualną działającą na rzecz lub
w imieniu publicznej organizacji międzynarodowej;

(v)

dowolnego członka armii, oraz

(vi)

dowolną osobę fizyczną w inny sposób mieszczącą się zgodnie z prawem w kategorii
Funkcjonariusza Państwowego.

„Rząd” oznacza wszystkie szczeble administracji państwowej (tj. władze lokalne, regionalne,
krajowe, administracyjne, ustawodawcze lub wykonawcze).
Ponieważ definicja „Funkcjonariusza Publicznego” jest tak szeroka, prawdopodobne jest, że
w toku zwykłej działalności w imieniu firmy Pfizer Wspólnicy w interesach będą nawiązywać
relacje z Urzędnikami państwowymi. Za „Funkcjonariuszy Publicznych” uważa się przykładowo
lekarzy zatrudnionych w szpitalach państwowych .
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Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych („FCPA”) zakazuje wręczania,
obiecywania wręczania lub zezwalania na wręczanie pieniędzy lub rzeczy mających jakąkolwiek
wartość Funkcjonariuszowi Publicznemu spoza USA w celu wywarcia na tego urzędnika
niestosownego lub nieuczciwego wpływu podczas wykonywania czynności urzędowej lub
podejmowania decyzji, która pomoże przedsiębiorstwu uzyskać lub utrzymać kontrakt bądź
uzyskać inną niestosowną korzyść. FCPA zakazuje także wykorzystywania przez przedsiębiorstwo
lub osobę innych przedsiębiorstw lub osób indywidualnych do podejmowania takich działań.
Firma Pfizer, jako amerykańskie przedsiębiorstwo, musi przestrzegać FCPA i może zostać
obciążona odpowiedzialnością za działania podjęte w dowolnym miejscu na świecie przez
jej Partnera Handlowego.
Zasady w zakresie zwalczania przekupstwa i korupcji regulujące interakcje z Rządem
i urzędnikami państwowymi
Wspólnicy w interesach muszą propagować następujące zasady dotyczące interakcji
z Administracją państwową i Urzędnikami państwowymi oraz zastosować się do nich:
•

Partnerom Handlowym oraz wszystkim osobom działającym w ich imieniu w związku
z pracą dla firmy Pfizer nie wolno bezpośrednio ani pośrednio wręczać, obiecywać
wręczania lub zezwalać na wręczanie pieniędzy lub rzeczy mających jakąkolwiek wartość
Urzędnikowi państwowemu w celu zachęcenia tego Urzędnika państwowego do
wykonania czynności administracyjnej lub podjęcia decyzji, która pomoże firmie Pfizer
uzyskać lub utrzymać kontrakt. Partnerom Handlowym oraz wszystkim osobom
działającym w ich imieniu w związku z pracą dla firmy Pfizer nie wolno dokonywać
płatności ani zapewniać świadczeń na rzecz Urzędnika państwowego ani wręczać mu
żadnych przedmiotów, niezależnie od ich wartości, jako niestosownej zachęty dla takiego
Urzędnika państwowego do aprobowania, refundowania, zalecania lub nabywania
produktu firmy Pfizer lub do wywierania wpływu na wyniki badań klinicznych lub do
innego niewłaściwego działania mającego na celu przyniesienie korzyści firmie Pfizer.

•

Podczas prowadzenia działalności związanej z firmą Pfizer Partnerzy Handlowi oraz
wszystkie osoby działające w ich imieniu w związku z pracą dla firmy Pfizer muszą
przestrzegać i wykazać się zrozumieniem dla lokalnych przepisów, rozporządzeń
i procedur działania (w tym wymagań jednostek Administracji państwowej takich jest
szpitale i instytuty badań będące własnością Rządu), narzucających limity lub
ograniczenia bądź nakładających obowiązek ujawnienia informacji w odniesieniu do
refundacji, wsparcia finansowego, darowizn lub prezentów, których odbiorcami są
Funkcjonariusze Publiczni. Jeżeli Partner Handlowy nie ma pewności co do znaczenia lub
stosowalności wszelkich wskazanych limitów, ograniczeń lub wymagań ujawnienia
informacji w związku z interakcjami z Funkcjonariuszami Państwowymi, przed
nawiązaniem takich relacji Partner Handlowy powinien skonsultować się z główną osobą
ds. kontaktów z nim w firmie Pfizer.
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•

Partnerom Handlowym oraz wszystkim osobom działającym w ich imieniu w związku
z pracą dla firmy Pfizer nie wolno składać propozycji płatności przyspieszających tok
spraw. „Płatność przyspieszająca tok spraw” to symboliczna płatność na rzecz
Funkcjonariusza Państwowego mająca na celu zapewnienie lub ułatwienie realizacji
rutynowej czynności administracyjnej o charakterze nieuznaniowym. Przykłady płatności
przyspieszających tok spraw obejmują płatności mające na celu usprawnienie
wydawania licencji, pozwoleń i wiz, w stosunku do których formalności są w zwykłym
toku spraw. W przypadku gdy Partner Handlowy lub ktokolwiek działający w jego
imieniu w związku z pracą dla firmy Pfizer otrzymuje propozycję lub żądanie dokonania
płatności przyspieszającej tok spraw lub wręczenia łapówki bądź gdy dowiaduje się o
takich propozycjach lub żądaniach, przed podjęciem dalszych działań Partner Handlowy
musi bezzwłocznie zgłosić ten fakt głównej osobie ds. kontaktów z nim w firmie Pfizer.

Przekupstwo w sektorze komercyjnym
Przekupstwo i korupcja mogą także wystąpić w stosunkach między przedsiębiorstwami
niezwiązanymi z Rządem. W większości państw istnieją przepisy zabraniające proponowania,
obiecywania, wręczania, przyjmowania lub zezwalania na przyjmowanie pieniędzy lub rzeczy
mających jakąkolwiek wartość w zamian za niestosowną korzyść biznesową. Przykłady
zabronionych praktyk obejmują m.in. wręczanie kosztownych prezentów, wystawną gościnność,
wręczanie łapówek bądź tworzenie możliwości inwestycyjnych mających na celu niewłaściwie
zachęcić do zakupu towarów lub usług. pracownikom firmy Pfizer nie wolno proponować,
wręczać, prosić o przekazanie ani przyjmować łapówek i firma Pfizer oczekuje zastosowania się
do tych zasad od swoich Partnerów Handlowych oraz wszystkich osób działających w ich imieniu
w związku z pracą dla niej.
Zasady w zakresie zwalczania przekupstwa i korupcji regulujące interakcje z podmiotami
prywatnymi i pracownikami firmy Pfizer
Partnerzy Handlowi muszą propagować następujące zasady dotyczące interakcji z podmiotami
prywatnymi i pracownikami firmy Pfizer oraz zastosować się do nich:
•

Partnerom Handlowym oraz wszystkim osobom działającym w ich imieniu w związku
z pracą dla firmy Pfizer nie wolno bezpośrednio ani pośrednio wręczać, obiecywać
wręczania lub zezwalać na nieuczciwe wręczanie pieniędzy lub rzeczy mających
jakąkolwiek wartość dowolnej osobie w celu wywarcia na nią wpływu i zaoferowania
niedozwolonej korzyści biznesowej firmie Pfizer.

•

Partnerom Handlowym oraz wszystkim osobom działającym w ich imieniu w związku
z pracą dla firmy Pfizer nie wolno bezpośrednio ani pośrednio prosić o przekazanie,
zezwalać na przyjęcie lub przyjmować pieniędzy lub rzeczy mających jakąkolwiek
wartość jako niestosownej zachęty w odniesieniu do działalności prowadzonej na rzecz
firmy Pfizer.

•

Pracownikom firmy Pfizer nie wolno przyjmować prezentów ani korzystać z usług,
dodatków, rozrywek lub innych świadczeń o wartości pieniężnej wyższej niż wartość
symboliczna od Partnerów Handlowych oraz wszystkich osób działających w ich imieniu
w związku z pracą dla firmy Pfizer. Ponadto symboliczne prezenty są dozwolone jedynie
wtedy, gdy są otrzymywane okazjonalnie i tylko w ramach zwyczajowego wręczania
prezentów.
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Zgłaszanie rzeczywistych przypadków naruszeń lub podejrzeń naruszeń
Od Partnerów Handlowych oraz wszystkich osób działających w ich imieniu w związku z pracą
dla firmy Pfizer oczekuje się zgłaszania obaw ewentualnych naruszeń prawa lub niniejszych
Międzynarodowych zasad działalności w zakresie zwalczania przekupstwa i korupcji. Zgłoszeń
należy dokonywać za pośrednictwem głównej osoby ds. kontaktów ze Partnerem Handlowym
w firmie Pfizer lub jeśli Partner Handlowy preferuje inne metody — e‐mailem do grupy ds.
zgodności z przepisami w firmie Pfizer na adres corporate.compliance@pfizer.com lub
telefonicznie na numer 1‐212‐733‐3026.
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