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ZAKRES I WDROŻENIE
PROCEDURY

Procedura ma zastosowanie do wszystkich pracowników Krka, których
obowiązkiem jest postępowanie zgodnie z nią we wszystkich swoich
relacjach z pracodawcą oraz innymi osobami prawnymi lub fizycznymi
(zwanymi dalej osobą trzecią).
Zgodnie z Procedurą każdy pracownik Krka i osoba trzecia mogą zgłosić podejrzenie oszustwa.
Procedura określa podstawowe wartości i zasady, które są zgodne
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oszustw i korupcji, wytycznymi, międzynarodowymi standardami postępowania i wewnętrznymi
regulacjami Grupy Krka. Pracownicy muszą zawsze brać ją pod uwagę
podczas wykonywania swoich obowiązków pracowniczych i proponując
aktywności biznesowe Krka.
Procedura jest implementacją analogicznej regulacji w spółce dominującej Krka d.d. Novo mesto w Słowenii, gdyż wszystkie jej spółki zależne wdrażają wewnętrzne regulacje w tym zakresie, przy uwzględnieniu
ewentualnych bardziej rygorystycznych wymogów krajowych.
.
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ZAKAZ NIEWŁAŚCIWYCH
PRAKTYK I NADUŻYĆ

Wszelkie niewłaściwe praktyki i oszustwa, zgodnie z definicją zawartą
w obowiązujących przepisach, są zabronione, w szczególności:
Korupcja, czyli czyn:
1.	 polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez
jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla
niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
2.	 polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej
osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
3.	 popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej,
polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu,
bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek
nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek
innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania,
które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
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4.	 popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio
przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na
rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub
przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej
samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie
lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi
społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

Defraudacja, czyli każde nieetyczne i / lub nielegalne działanie zmierzające do uzyskania bezprawnej lub nieuczciwej korzyści, powodującej szkodę po stronie Krka lub osób trzecich, m.in. kradzież, oszustwo,
przemilczenie lub naruszenie zaufania, nieuczciwa sprawozdawczość
finansowa. Defraudacja ma miejsce, jeśli pojedyncze osoby lub firmy
działają celowo w celu uzyskania korzyści materialnych (przede wszystkim w formie gotówki i własności rzeczy) lub w celu osiągnięcia korzyści
niematerialnych ale realizujących ich interesy, szkodząc w ten sposób
Krka lub stronom trzecim. Osoby lub firmy mogą próbować unikać odpowiedzialności oraz chronić swoje korzyści osobiste lub biznesowe nielegalnie, działając w nieuczciwy sposób.

Przekupstwo czyli żądanie, akceptowanie, obiecywanie, oferowanie, dawanie lub zabieganie o akceptację korzyści, rozumiane jako zachęta do
nielegalnej i nieetycznej działalności lub naruszenia zaufania.

Konflikt interesów, czyli sytuacja, która umożliwia lub nakłania do takiego zachowania, prowadzącego do korupcji, defraudacji lub innych
niezgodnych z prawem działań. W konflikcie interesów dana osoba
zwykle musi dokonać wyboru między obowiązkami i wymogami swojej
pozycji w Krka a swoimi osobistymi interesami.
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KONTROLA ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM NADUŻYĆ

Działania kontrolne w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć są
wdrażane w całej strukturze organizacyjnej Grupy Krka. Zostały one wprowadzone w celu zapewnienia jakości, przejrzystości,
bezpieczeństwa i wydajności. Opierają się one na regulacjach zewnętrznych i wewnętrznych, standardach i dobrych praktykach
biznesowych, kodeksach, systemach zatwierdzania dokumentów,
wzmacnianiu uprawnień i odpowiedzialności pracowników itp. Działania kontrolne mają również na celu zapobieganie nadużyciom,
podnoszenie świadomości pracowników i przypominanie o obowiązkach w zakresie raportowania podejrzeń nadużyć oraz wykrywanie i wyjaśnianie podejrzanych nadużyć.
Krka stworzyła środowisko, które umożliwia zarządzanie kluczowymi ryzykami strategicznymi i operacyjnymi oraz szybką identyfikację
i zarządzanie czynnikami, które mogą zagrozić osiągnięciu celów
określonych w strategii rozwoju i jakości firmy Krka. Indywidualne
działania kontrolne są również elementem przyjętego modelu zarządzania ryzykiem nadużyć.
.
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Zarząd Krka zapewnia i umożliwia stworzenie odpowiedniego środowiska kontrolnego dla utrzymania wartości i renomy firmy. W Grupie Krka
zostaje wyznaczony Chief Compliance Officer, który jest również odpowiedzialny za zapobieganie nadużyciom, ich wykrywanie i badanie.
Obowiązki i zadania Chief Compliance Officer obejmują:
• ocenę ryzyka nadużyć w tym nadużyć finansowych;
• proponowanie wewnętrznych narzędzi kontroli w celu zapobiegania nadużyciom, ich wykrywania i badania;
• odpowiednie postępowanie z każdym zgłoszonym podejrzeniem nadużycia i ochronę informatorów;
• informowanie, szkolenie i podnoszenie świadomości pracowników w obszarze Procedury za pośrednictwem osób wyznaczonych w poszczególnych spółkach zależnych;
• prowadzenie rejestru raportów i dokumentacji związanej z podejrzeniami nadużyć;
• przedstawianie Zarządowi sprawozdań dotyczących zapobiegania nadużyciom, ich wykrywania i badania;
• .

Obowiązki i zadania Zarządu spółek zależnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych obejmują:
• ocenę ryzyka nadużyć, w tym finansowych, w obszarze objętym
ich kompetencjami;
• wdrażanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć w podległych im jednostkach;
• stosowanie Zasady Zerowej Tolerancji wobec wszelkich form
oszustwa;
• .
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Obowiązki i zadania każdego pracownika Krka obejmują:
• postępowanie i wykonywanie obowiązków w sposób rzetel-ny i
uczciwy, zgodnie z Kodeksem postępowania Grupy Krka i
wszystkimi innymi odpowiednimi przepisami / regulacjami wewnętrznymi;
• zgłaszanie wszelkich zdarzeń lub transakcji, które mogą wskazywać na potencjalne nadużycie w tym oszustwo;
• zachowanie i rejestrowanie wszelkich dowodów potencjalnego
oszustwa;
• .
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POSTĘPOWANIE W OBSZARZE
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Postępowanie w obszarze Zarządzania Ryzykiem Nadużyć obejmuje
trzy kategorie: zapobieganie nadużyciom, wykrywanie nadużyć i badanie przypadków potencjalnych nadużyć.
Głównym celem jest zapobieganie nadużyciom. Działania związane
z wykrywaniem nadużyć są również ważne, jednak należy mieć na uwadze, że dochodzenie w takich sprawach ze względu na przepisy musi
być przekazywane odpowiednim służbom i instytucjom, nawet jeśli zachodzi tylko podejrzenie popełnienia przestępstwa czy wykroczenia.
Regularne działania związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć obejmują również usprawnienie wewnętrznych mechanizmów kontrolnych
w celu zmniejszenia ryzyka nadużycia poprzez wprowadzenie i zmianę
wewnętrznych regulacji.
Krka dba o to, aby wszystkie relacje z lekarzami i farmaceutami były zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi i robi wszystko, aby minimalizować możliwość wystąpienia bezprawnego zachowania jej pracowników.
Współpracownicy i pracownicy Krka wykonują swoją pracę zgodnie z przepisami, wewnętrznymi regulacjami i są odpowiednio szkoleni w zakresie
reklamy produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków oraz wyrobów medycznych.
Kształcenie i szkolenie pracowników jest podstawą skutecznego zarządzania ryzykiem wystąpienia nadużyć. Programy szkoleniowe Krka, publikowane wewnętrznie informacje, zawiadomienia, oświadczenia oraz
tablice informacyjne zapewniają odpowiedni poziom świadomości i informacji, na podstawie których pracownicy są w stanie wykryć potencjalne oszustwa lub konkretne działania, które mogą stanowić nadużycie.
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ZGŁOSZENIE
PODEJRZENIA NADUŻYCIA

Każdy pracownik Krka i osoba trzecia mogą zgłosić podejrzenie oszustwa.
Jeśli pracownik Krka wykryje jakikolwiek fakt wskazujący na podejrzenie popełnienia nadużycia, musi poinformować swojego przełożonego
Jeżeli charakter podejrzewanego nadużycia lub jego okoliczności nie
pozwalają zaraportować bezpośredniemu przełożonemu, należy bezzwłocznie poinformować o tym Chief Compliance Officer, Head of Legal
Affairs Krka d d Novo mesto i Kierownika Działu Prawnego
w KRKA-POLSKA Sp z o o
Zgłoszenie może mieć charakter anonimowy. Adres e-mail służący do
zgłaszania podejrzeń to: compliance.officer@krka.biz.
Jeśli informator nie chce pozostać anonimowy, może zgłosić podejrzenie oszustwa telefonicznie:
•
•
•

Chief Compliance Officer, pod numer: +386 7 331 26 00;
Head of Legal Affairs w Krka d.d Novo mesto pod numer:
+386 7 331 95 95;
Kierownik Działu Prawnego w KRKA-POLSKA Sp. z o .o. pod
numer: +48 22 57 37 628.

Krka zobowiązuje się traktować dane informatora w sposób poufny, profesjonalny i z należytą starannością oraz odpowiednio chronić informatora przed wszelkimi ewentualnymi działaniami odwetowymi.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA
PO WPŁYWIE ZGŁOSZENIA
PODEJRZENIA NADUŻYCIA
We współpracy z Działem Prawnym w Krka d.d. Novo mesto oraz
w KRKA-POLSKA Sp. z o .o. , Chief Compliance Officer może utworzyć specjalny zespół zajmujący się przychodzącymi zgłoszeniami.
Powołany zespół może składać się (oprócz Chief Compliance Officer)
z dwóch do czterech pracowników z różnych jednostek organizacyjnych,
którzy posiadają specjalne umiejętności w zakresie badania podejrzewanych nadużyć. Zespół odpowiednio zajmuje się każdym zgłoszonym
podejrzeniem nadużycia, bada jego przyczyny oraz sugeruje działania
naprawcze i zapobiegawcze. Dochodzenia w sprawie nadużyć są przeprowadzane przez pracowników o odpowiednich umiejętnościach i – jeśli to konieczne - również przez zewnętrznych specjalistów i funkcjonariuszy organów ścigania.
.

Chief Compliance Officer ma obowiązek rejestrowania zgłoszeń przychodzących, wdrażania procedur i prowadzenie odpowiednich działań
po wpływie zgłoszenia.
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Na podstawie wyników dochodzenia Chief Compliance Officer
proponuje odpowiedniej komórce organizacyjnej oraz jeśli konieczne
Zarządowi jedną z następujących opcji:
•

Zgłoszenie o podejrzeniu nadużycia jest bezpodstawne i nie
jest konieczne dalsze postępowanie;

•

Utworzono sprawozdanie na temat podejrzenia nadużycia, wymagane są środki wewnętrzne, takie jak sankcje i udoskonalenie procedur kontrolnych;

•

Utworzono raport na temat podejrzenia nadużycia, a dalsze dochodzenie musi być przekazane pracownikom posiadającym
odpowiednie uprawnienia, zewnętrznym specjalistom lub funkcjonariuszom odpowiednich służb czy organów ścigania.

.
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