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Misja +rmy Boston Scienti+c
Firma Boston Scienti+c stara si! zmienia" 

ludzkie *ycie poprzez innowacyjne 

rozwi%zania z dziedziny medycyny, 

dzi!ki którym poprawia si! jako&" opieki 

zdrowotnej na ca$ym &wiecie.

Spis tre&ci



Warto&ci +rmy Boston Scienti+c
Wyznawane warto&ci stanowi% punkt odniesienia 
naszych dzia$a). S% jasne i proste. To taki nasz 
wewn!trzny kompas. Stanowi% podstaw! naszych 
dzia$a) – wewn!trznych i zewn!trznych.

Troska: kierujemy si! uczciwo&ci% i empati%, dzia$aj%c na rzecz 
pacjentów, klientów, naszych spo$eczno&ci oraz siebie nawzajem.

Ró*norodno&": szanujemy zró*nicowanie i doceniamy 
indywidualne uzdolnienia, pomys$y oraz do&wiadczenia naszych 
pracowników.

Globalna wspó$praca: pracujemy razem, aby wykorzysta" 
globalne szanse na zwi!kszenie zasi!gu naszych rozwi%za) 
medycznych.

Wysokie standardy: wyznaczamy sobie wysokie standardy 
z my&l% o pacjentach, pracownikach s$u*by zdrowia 
i udzia$owcach.

Innowacyjno&": staramy si! tworzy" &rodowisko sprzyjaj%ce 
przekuwaniu pomys$ów w prze$omowe us$ugi i rozwi%zania, 
przynosz%ce korzy&ci pacjentom, klientom i pracownikom.

Duch walki: reagujemy na zmiany i dzia$amy szybko, 
sprawnie oraz odpowiedzialnie, nieustannie d%*%c do poprawy 
standardów opieki nad pacjentem.

Pracownicy +rmy Boston Scienti+c tworz% 
spo$eczno&" oddan% prze$omowym 
technologiom zmieniaj%cym ludzkie *ycie. 
Wspólnie z naszymi klientami s$u*ymy 
pacjentom, systemom s$u*by zdrowia 
i sobie nawzajem.

Uczciwo&" stanowi podstaw! dzia$a) 
+rmy Boston Scienti+c. Sposób, w jaki 
wypowiadamy si! oraz dzia$amy w imieniu 
+rmy Boston Scienti+c, wp$ywa na 
postrzeganie naszych produktów przez 
klientów, a tak*e na to, jak udzia$owcy 
oceniaj% nas w kategoriach inwestycyjnych. 
Nasza reputacja zale*y od nas samych. 

Uczciwo&" gwarantuje, *e to, co robimy, 
jest s$uszne. Oznacza to obowi%zek 
post!powania w sposób rzetelny 
oraz traktowania klientów, pacjentów, 
dostawców oraz siebie nawzajem 
sprawiedliwie i z powag%. Dzia$aj%c 
uczciwie, pokazujemy warto&ci i reputacj! 
Spó$ki oraz jej oddzia$ów w ponad 
100,krajach, w których dzia$amy. 

W naszych staraniach o zachowanie 
zgodno&ci z przepisami i zadowolenie 
klientów zawsze nadrz!dna pozostaje 
uczciwo&", niezale*nie od roli lub funkcji, 
jak% pe$nimy. Nieprzestrzeganie zapisów 
kodeksu post!powania, naszych zasad 
i stosownych przepisów nara*a na szwank 
wypracowane relacje, nasz% dzia$alno&" 
i reputacj!. 

Kodeks post!powania („Kodeks”) ma stanowi" fundament 
obowi%zuj%cych zasad i regu$. Kodeks:

• Pozwala mie" pewno&", *e wszystkie relacje 
biznesowe, których celem jest dbanie 
o zadowolenie klientów, opieraj% si! na uczciwo&ci 
i etyce. 

• Mo*e stanowi" punkt wyj&cia do dyskusji 
nad zagadnieniami etycznymi w zwi%zku 
z poprawianiem modeli rozwi%zywania dylematów 
etycznych i nieoczywistych kwestii w codziennej 
pracy.

Wszyscy chcemy post!powa" s$usznie – z my&l% o sobie 
oraz o +rmie Boston Scienti+c. Musimy przestrzega" 
prawa i zawsze kierowa" si! uczciwo&ci% oraz rzetelno&ci%. 
Musimy przyj%" odpowiedzialno&" za swoje czyny. 
Uczciwo&" to co& wi!cej ni* tylko dbanie o wizerunek 
i reputacj! Spó$ki czy unikanie k$opotów prawnych. To 
tworzenie &rodowiska, w którym wszyscy pracujemy 
z dum%. 

Kodeks post!powania  
+rmy Boston Scienti+c

Boston Scienti+c Code of Conduct | 3



Uczciwe dzia$anie oznacza 
konsekwentne post!powanie 
zgodne z politykami Kodeksu, 
nie za& tylko przeczytanie go. 
Jego przestrzeganie nale*y do 
obowi%zków pracowniczych 
wszystkich cz$onków zespo$u 
+rmy Boston Scienti+c. Je&li 
wi!c jeste& &wiadkiem lub 
uczestnikiem sytuacji, która 
budzi Twoje w%tpliwo&ci, 
zwró" si! z pytaniem do 
odpowiednich dzia$ów i zg$o& 
tak% sytuacj!. Zadawaj 
pytania do czasu, a* uzyskasz 
odpowiedzi. Regularnie 
przegl%daj Kodeks, aby dobrze 
zna" jego zapisy.

Co to znaczy 
post!powa" 
uczciwie?

Boston Scienti+c Code of Conduct | 54 | Boston Scienti+c Code of Conduct



P Co mam robi" w razie braku pewno&ci, 
które zasady i procedury maj% 
zastosowanie do mojej pracy? 

O Kodeks jest najwa*niejszym 'ród$em 
informacji dla ka*dego, kto pracuje 
w +rmie Boston Scienti+c. Ewentualne 

pytania na temat konkretnych zasad i procedur 
obowi%zuj%cych w Spó$ce nale*y kierowa" do 
prze$o*onego lub dzia$ów podanych na ko)cu 
Kodeksu.

P Pracuj! w kraju, w którym przepisy 
prawa s% odmienne od przepisów kraju 
mojego sta$ego zamieszkania. Czy ten 

Kodeks dotyczy obu tych miejsc? 

OFirma Boston Scienti+c przestrzega 
litery i ducha prawa oraz zwyczajów 
wszystkich miejsc, w których prowadzi 

dzia$alno&". Celem tego Kodeksu jest 
nakre&lenie polityki na tyle ogólnej, aby 
obejmowa$a wszystkich na ca$ym &wiecie, ale 
prawo jest odmienne w ró*nych miejscach. 
Dzia$ania zgodne z prawem w jednym kraju 
mog% by" nielegalne w innym. Pracownicy 
maj% obowi%zek zawsze wykonywa" swoj% 
prac! w zgodzie ze stosownym prawem, 
zasadami i procedurami. W wypadku 
w%tpliwo&ci na temat potencjalnych kon(iktów 
pomi!dzy Kodeksem, polityk% i procedurami 
+rmy a lokalnymi przepisami b%d' zwyczajami 
nale*y skontaktowa" si! z dzia$ami lub 
osobami podanymi na ko)cu tego Kodeksu.

Kodeks nie mo*e przewidzie" ka*dej sytuacji. Musisz 
kierowa" si! w$asnym os%dem i zadawa" pytania, gdy 
potrzebujesz pomocy lub wyja&nienia. Dost!pnych jest wiele 
'róde$ pomocy. Nale*% do nich: Twoi prze$o*eni, pracownicy 
dzia$u globalnej zgodno&ci z przepisami, zasobów ludzkich, 
prawnego, globalnego audytu wewn!trznego, infolinii 
pomocy, a tak*e osoby i dzia$y wymienione na ko)cu 
Kodeksu. Oprócz Kodeksu nale*y tak*e zna" polityk! +rmy 
oraz procedury odpowiednie do wykonywanej pracy.
Ten Kodeks stosuje si! do wszystkich kategorii pracowników, 
cz$onków zarz%du i dyrektorów +rmy Boston Scienti+c 
na ca$ym &wiecie. Ten Kodeks stosuje si! do wszystkich 
kategorii pracowników, cz$onków zarz%du i dyrektorów +rmy 
Boston Scienti+c na ca$ym &wiecie. Oczekujemy równie* 
przestrzegania zapisów Kodeksu od naszych dystrybutorów, 
przedstawicieli, kontrahentów, pracowników tymczasowych, 
sta*ystów, sprzedawców i dostawców, gdy dzia$aj% oni 
w naszym imieniu. Wymaganie stosowania si! do Kodeksu 
nie oznacza w *adnym wypadku, *e jakakolwiek osoba inna 
ni* nasz pracownik jest pracownikiem +rmy Boston Scienti+c. 
Nast!puj%ca zasada dotyczy wy$%cznie cz$onków zarz%du 
i dyrektorów: Wszelkie dzia$ania cz$onków zarz%du 
i dyrektorów odbiegaj%ce od przepisów Kodeksu mog% 
nast%pi" wy$%cznie za zgod% zarz%du Spó$ki lub niezale*nych 
cz$onków rady nadzorczej. Sytuacja taka zostanie ujawniona 
zgodnie z wymogami przepisów prawa.

#yj zgodnie z duchem Kodeksu
Kodeks stanowi wyraz zaanga*owania +rmy Boston 
Scienti+c w ide! prowadzenia dzia$alno&ci w sposób 
etyczny. Wyja&nia, co to znaczy post!powa" uczciwie 
oraz w zgodzie z warto&ciami +rmy Boston Scienti+c we 
wszystkich aspektach naszych dzia$a). Firma Boston 
Scienti+c oczekuje przestrzegania zarówno litery, jak i ducha 
Kodeksu we wszelkich sprawach dotycz%cych Spó$ki. 
Dlatego jako pracownik masz obowi%zek: 

• Zrozumie" obszary, do których ma zastosowanie 
Kodeks, polityki i procedury +rmy oraz obowi%zuj%ce 
przepisy prawa dotycz%ce Twojej pracy.

• Przestrzega" stosownych wymogów prawa 
wsz!dzie, gdzie prowadzimy nasz% dzia$alno&".

• Post!powa" zgodnie z Kodeksem, polityk% 
i procedurami +rmy oraz obowi%zuj%cymi 
przepisami.

• Zg$asza" w%tpliwo&ci lub podejrzenia naruszenia 
Kodeksu, polityki i procedur +rmy lub 
obowi%zuj%cych przepisów.

• Na *yczenie potwierdzi" zapoznanie si! z Kodeksem, 
zrozumienie jego zapisów i wyrazi" zgod! na ich 
przestrzeganie.

• Przyj%" do wiadomo&ci, *e przestrzeganie tego 
Kodeksu nale*y do zakresu Twoich obowi%zków. 

Kodeks dotyczy
wszystkich

pracowników,
kadry zarz%dzaj%cej

oraz dyrektorów
Boston Scienti+c na

ca$ym &wiecie.
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Co to znaczy post!powa" uczciwie?

Pytania i Odpowiedzi

ADVICE LINE  
www.BostonScienti+cAdviceLine.ethicspoint.com  

CONTATO MUNDIAL NA INTERNET



PW ubieg$ym roku powierzono mi 
pewien projekt. Sposób zarz%dzania 
nim wydawa$ mi si! w tamtym czasie 

odpowiedni. Po sesji szkoleniowej na ten 
temat mam teraz w%tpliwo&ci dotycz%ce tej 
sprawy. Co mam zrobi"? 

O Nale*y zg$osi" spraw!. Warto 
porozmawia" z prze$o*onym lub 
skontaktowa" si! z jednym z dzia$ów 

wymienianych na ko)cu tego Kodeksu. 
Rozwianie w%tpliwo&ci dotycz%cych uczciwo&ci, 
nawet w odniesieniu do zdarze) przesz$ych, 
le*y w najlepszym interesie wszystkich. 
Problem by" mo*e da si! jeszcze naprawi", 
a je&li w przysz$o&ci pojawi si! podobny, $atwiej 
b!dzie si! nim zaj%".

P W czasie rozmowy o kwestii uczciwo&ci 
moja prze$o*ona powiedzia$a, *e 
przyjrzy si! poruszanej sprawie. Jednak 

nic wi!cej si! nie wydarzy$o. Min!$o kilka 
miesi!cy, a sytuacja, która spowodowa$a 
moje w%tpliwo&ci na temat uczciwo&ci, wci%* 
wyst!puje. Boj! si! pyta" o to ponownie moj% 
prze$o*on%. Co mam zrobi"? 

ONale*y porusza" t! spraw! do czasu, 
a* zostanie rozwi%zana. W tej sytuacji 
musisz rozwa*y" skontaktowanie 

si! z osob% prze$o*on% Twojej prze$o*onej 
lub z jednym z dzia$ów +rmy wymienionych 
na ko)cu Kodeksu. Mo*liwe, *e prze$o*ona 
zapozna$a si! z sytuacj% i nie dopatrzy$a 
si! w niej problemu b%d' podj!$a dzia$ania 
naprawcze – tak czy inaczej warto si! tego 
dowiedzie". Skontaktowanie si! z inn% 
pomocn% osob% pomo*e wyja&ni" t! sytuacj!.

Zadawaj pytania i zg$aszaj 
w%tpliwo&ci
Wszyscy mamy obowi%zek natychmiastowego zg$aszania 
narusze) lub podejrze) o naruszenie Kodeksu, polityki 
oraz procedur +rmy lub obowi%zuj%cego prawa. Je&li nie 
masz pewno&ci, co nale*y zrobi", zadawaj pytania i zasi!gaj 
porady. Sprawd' na ko)cu Kodeksu wszystkie dost!pne 
dzia$y +rmy lub osoby, które mog% Ci pomóc. 

Stoj%c przed now%, niejasn% b%d' wa*n% sytuacj%, nale*y 
zada" sobie nast!puj%ce pytania:

• Czy post!powanie jest zgodne z Kodeksem, polityk% 
i procedurami +rmy oraz obowi%zuj%cym prawem?

• Co moim zdaniem jest sprawiedliwe i etyczne w tej 
sytuacji?

• Czy pomo*e to zapewni" w$a&ciw% opiek! nad 
pacjentem?

• Jakie by$yby moje odczucia, gdyby wiadomo&" 
o tym pojawi$a si! na pierwszej stronie gazety? 
Jak czuliby si! wtedy pracownicy, klienci, pacjenci 
i akcjonariusze +rmy Boston Scienti+c?

• Jakie post!powanie jest s$uszne? Polityka Boston Scienti+c w zakresie zakazu
odwetu, stanowi%ca kamie) w!gielny Kodeksu,

jest surowo egzekwowana. Nie tolerujemy
*adnej formy odwetu (czy to przez mened*era,

wspó$pracownika, czy przez inne osoby) na osobie,
która zg$osi$a spraw! lub w%tpliwo&" dotycz%c%

uczciwo&ci w dobrej wierze. Polityka Spó$ki
dotycz%ca zakazu odwetu ma tak*e zastosowanie
do ka*dej osoby, która pomaga lub wspó$pracuje
w ramach &ledztwa b%d' zg$oszenia w%tpliwo&ci

lub pytania dotycz%cego uczciwo&ci.

Co to znaczy post!powa" uczciwie?

Pytania i Odpowiedzi

Nale*y porozmawia"
ze swoim prze$o*onym

przed podj!ciem decyzji
lub dzia$a), które mog%

wywo$a" w%tpliwo&ci
co do ich legalno&ci

lub uczciwo&ci.

ADVICE LINE  
www.BostonScienti+cAdviceLine.ethicspoint.com  

WORLDWIDE INTERNET CONTACT

8 | Boston Scienti+c Code of Conduct Boston Scienti+c Code of Conduct | 9



B%d' przyk$adem dla innych
Wszyscy jeste&my wzorami do na&ladowania. Ka*dy z nas mo*e 
stanowi" wzór post!powania w kwestii dzia$ania zgodnego 
z polityk% uczciwo&ci. Tylko poprzez wspólne dzia$anie 
mo*emy podtrzyma" ide! dzia$ania opart% na uczciwo&ci 
i odpowiedzialno&ci. Dlatego jako pracownik masz obowi%zek:
• Post!powa" zawsze sprawiedliwie i uczciwie.
• Upewni" si!, *e Twoi bezpo&redni podw$adni rozumiej% 

Kodeks, polityki i procedury +rmy oraz post!puj% zgodnie 
z nimi, a tak*e z obowi%zuj%cym prawem i naszym 
d%*eniem do uczciwo&ci.

• Utrzymywa" w swojej grupie roboczej atmosfer! 
sprzyjaj%c% uczciwo&ci.

• Dowiedzie" si!, kto lub jaki dzia$ w +rmie mo*e Ci pomóc.
• Wspiera" pracowników, którzy w dobrej wierze zadaj% 

pytania, zg$aszaj% w%tpliwo&ci lub wspó$pracuj% przy 
dochodzeniach.

• Zg$asza" natychmiast wszelkie w%tpliwo&ci dotycz%ce 
uczciwo&ci, podejrzewane lub stwierdzone naruszenia 
Kodeksu, zasad i procedur +rmy lub obowi%zuj%cego 
prawa. 

Prze$o*eni w +rmie Boston Scienti+c maj% obowi%zek promowa" 
kultur! uczciwo&ci i przestrzegania przepisów. Oznacza to, *e 
powinni oni s$u*y" innym za przyk$ad i dba" o to, by pracownicy, 
którzy im podlegaj%, czuli si! komfortowo, zadaj%c pytania 
i zg$aszaj%c w%tpliwo&ci, bez obaw o dzia$ania odwetowe. 
Prze$o*eni powinni równie* dok$ada" stara), aby pytaniami 
i w%tpliwo&ciami zajmowano si! w sposób profesjonalny 
i w odpowiednim czasie oraz aby d%*enie do osi%gni!cia 
celów biznesowych nie wp$ywa$o negatywnie na standardy 
uczciwo&ci i zgodno&ci z przepisami. 
Wykonuj%c obowi%zki w imieniu +rmy Boston Scienti+c, mo*esz 
napotka" trudne sytuacje. W wielu przypadkach wystarczy 
kierowa" si! zdrowym rozs%dkiem, w$asnym os%dem, zasadami 
Kodeksu oraz politykami i procedurami naszej Spó$ki. Mo*e si! 
jednak zdarzy", *e podj!cie w$a&ciwej decyzji b!dzie wymaga$o 
uzyskania dodatkowej pomocy. W takiej sytuacji zwró" si! 
o wsparcie do jednego z dzia$ów +rmy wymienionego na ko)cu 
Kodeksu. 

PWydaje mi si!, *e jeden z moich 
wspó$pracowników narusza Kodeks. Czy 
mam co& z tym zrobi"? 

O Tak. W razie w%tpliwo&ci, czy dane 
dzia$anie jest w$a&ciwe, Twoim 
obowi%zkiem jest zg$osi" w%tpliwo&ci 

swojemu prze$o*onemu lub zwróci" si! do 
jednego z dzia$ów +rmy wymienionych na 
ko)cu Kodeksu. B!dzie lepiej dla wszystkich, 
je*eli ewentualne kwestie zwi%zane 
z uczciwo&ci% zostan% rozwi%zane mo*liwie jak 
najszybciej. Pracownicy powinni sami zg$asza" 
w%tpliwo&ci dotycz%ce uczciwo&ci. Wszyscy 
jeste&my odpowiedzialni za post!powanie 
zgodne z Kodeksem post!powania. Uczciwo&" powinna przejawia" 

si! ka*dego dnia m. in. 
w sposobie traktowania mienia 
Spó$ki, unikania kon(iktu 
interesów i ochronie danych 
osobowych oraz w dbaniu 
o higien! i bezpiecze)stwo 
&rodowiska pracy.

Jak wykazywa" 
si! uczciwo&ci% 
w miejscu 
pracy? 

Co to znaczy post!powa" uczciwie?

Pytania i Odpowiedzi

ADVICE LINE  
www.BostonScienti+cAdviceLine.ethicspoint.com  

WORLDWIDE INTERNET CONTACT
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Dbaj o jako&"
Zobowi%zanie do dba$o&ci o jako&" jest uwzgl!dnione 
w naszej polityce jako&ci: Poprawiam jako&" opieki nad 
pacjentem i wszystkiego, co dotyczy +rmy Boston Scienti+c. 
To o&wiadczenie 
daje wszystkim, 
niezale*nie od 
stanowiska, 
mo*liwo&ci 
uczestniczenia 
w procesach 
podejmowania 
decyzji oraz dzia$aniach mog%cych wp$yn%" na jako&" lub 
zgodno&" dzia$a) z obowi%zuj%cym prawem i przepisami. 
Firma Boston Scienti+c oczekuje od Ciebie wzi!cia na siebie 
odpowiedzialno&ci za jako&". Dlatego jako pracownik masz 
obowi%zek:
• Rzetelnie wykonywa" prac! i zwraca" baczn% uwag! 

na detale, niezale*nie od tego, co robisz.
• Przestrzega" polityk Spó$ki, procedur i instrukcji 

roboczych w ka*dym przypadku.
• Uko)czy" wszystkie wymagane szkolenia bez 

opó'nie). 
• Podejmowa" odpowiednie dzia$ania, gdy masz 

w%tpliwo&ci dotycz%ce jako&ci.
• Natychmiast zg$asza" wszelkie potencjalne uwagi 

dotycz%ce produktów.
• Natychmiast zg$asza" wszelkie sytuacje, które mog% 

poskutkowa" problemami dotycz%cymi jako&ci lub 
przepisów.

• Poszukiwa" sposobów poprawiania jako&ci w swojej 
pracy i w Spó$ce.

• I co najwa*niejsze: jako&" powinna pozosta" Twoim 
priorytetem. 

Twoja uczciwa praca pomo*e +rmie Boston Scienti+c 
zapewni" przestrzeganie wszystkich przepisów prawa, innych 
regulacji, wymogów klientów i spe$ni" potrzeby pacjentów.

POsoby, z którymi wspó$pracuj!, nie 
zawsze dok$adnie przestrzegaj% 
instrukcji wytwarzania. Jeden 

z pracowników opracowa$ obej&cie, którego 
u*ywa, zach!caj%c do tego innych. Nie chc!, 
aby inni pracownicy wiedzieli, *e to ja jestem 
osob% zg$aszaj%c% t! spraw!, ale martwi! 
si! o wp$yw tej sytuacji na produkt. Co mam 
zrobi"? 

O Musisz omówi" spraw! ze swoim 
prze$o*onym lub zg$osi" j% do jednego 
z dzia$ów +rmy podanych na ko)cu 

Kodeksu. Przestrzeganie instrukcji wytwarzania 
jest niezmiernie wa*ne. Niespe$nienie tego 
wymogu mo*e spowodowa" niezgodno&" 
produktu z normami, problemy z w$adzami 
nadzorczymi i inne powa*ne k$opoty. Twoje 
zg$oszenie lub pytanie zostanie w miar! 
mo*liwo&ci utrzymane w tajemnicy. Pami!taj, 
*e infolinia pomocy umo*liwia anonimowe 
zg$aszanie takich sytuacji, chyba *e nie pozwalaj% 
na to miejscowe przepisy prawa. W takich 
sytuacjach dzwoni%cy zostan% poinformowani 
o alternatywnym rozwi%zaniu problemu.

PMam propozycj! dotycz%c% zmniejszenia 
liczby usterek produktu na mojej linii 
produkcyjnej. S%dz!, *e to rozwi%zanie 

mog$oby wyd$u*y" czas produkcji i mam 
w%tpliwo&ci, czy je zg$osi". Co mam zrobi"?

OZg$o& swoj% sugesti!. Firma Boston 
Scienti+c ceni sugestie wszystkich 
pracowników dotycz%ce poprawy 

sposobu prowadzenia dzia$alno&ci. Je*eli 
pomys$ oka*e si! trafny, dodatkowy czas 
potrzebny na zapobieganie usterkom produktu 
mo*e zmniejszy" liczb! odrzutów. Ostatecznie 
poskutkuje to oszcz!dno&ci% czasu, a co 
wa*niejsze, mo*e ulepszy" jako&" naszych 
produktów i dba$o&" o pacjenta. Zwykle 
najlepiej jest omówi" tak% sugesti! ze swoim 
prze$o*onym lub prze$o*onym prze$o*onego, 
a je*eli uwa*asz, *e nie jest to mo*liwe, mo*esz 
si! skontaktowa" z jednym z dzia$ów podanych 
na ko)cu Kodeksu.

Pytania i Odpowiedzi

Jak wykazywa" si! uczciwo&ci% w miejscu pracy?

Poprawiam
jako!"

opieki nad 
pacjentem i!wszystkiego, 

co dotyczy Boston Scientific.

P W czasie podró*y samolotem 
siedzia$a ko$o mnie kobieta, której 
lekarz wykorzystywa$ w ramach 

leczenia urz%dzenie +rmy Boston Scienti+c. 
Powiedzia$a mi, *e ostatnio to urz%dzenie nie 
funkcjonowa$o dobrze, ale z jej wyja&nie) nie 
wynika$o dok$adnie, co si! zdarzy$o. Poda$a 
mi swoje nazwisko i numer telefonu. Czy 
musz! z tym co& zrobi"?

OTak. Nale*y post%pi" zgodnie 
z procedur% zg$aszania reklamacji. 
Je*eli nie masz pewno&ci, jak post%pi" 

w danej sytuacji, zadzwo) do centrum 
zg$aszania uwag klientów i przeka* wszystkie 
uzyskane informacje. Firma Boston Scienti+c 
zobowi%zana jest do zbierania informacji 
na temat takich do&wiadcze) w celu 
zidenty+kowania ewentualnych problemów 
z danym produktem. W pewnych sytuacjach 
+rma Boston Scienti+c ma obowi%zek 
zg$aszania do&wiadcze) zwi%zanych 
z u*ytkowaniem danego produktu do organów 
w$adz. W przysz$o&ci, je*eli kto& zg$osi Ci swoje 
uwagi, spróbuj zebra" wi!cej dodatkowych 
informacji, które u$atwi% zrozumienie 
potencjalnego problemu. W powy*szym 
przyk$adzie mo*na by$o spyta" o rodzaj i/
lub nazw! urz%dzenia. Warto by$o równie* 
dowiedzie" si!, czy kobieta lub jej lekarz 
kontaktowali si! ju* z centrum zg$aszania 
uwag klientów +rmy Boston Scienti+c w celu 
przekazania informacji. Nale*a$o te* poprosi" 
kobiet! o podanie imienia i nazwiska jej lekarza 
oraz nazwy szpitala, w którym by$a leczona 
przy u*yciu tego urz%dzenia. 

Pytania i Odpowiedzi

Twoja uczciwa praca pomo*e
Boston Scienti+c zapewni" przestrzeganie

wszystkich przepisów prawa,
innych regulacji, wymogów klientów

i spe$ni" potrzeby pacjentów.

ADVICE LINE  
www.BostonScienti+cAdviceLine.ethicspoint.com  
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Odno& si! z szacunkiem do innych
Nasze zobowi%zanie do uczciwo&ci obejmuje okazywanie 
innym szacunku i traktowanie ich sprawiedliwie. Dlatego 
jako pracownik masz obowi%zek:

• Dzia$a" profesjonalnie we wszelkich czynno&ciach 
zwi%zanych z prac%, w$%cznie z imprezami 
poza +rm% sponsorowanymi przez Spó$k! oraz 
spotkaniami towarzyskimi. 

• Dba" o to, aby podstaw% decyzji maj%cych wp$yw 
na pracowników by$y wy$%cznie kryteria zawodowe. 
Na przyk$ad decyzje dotycz%ce zatrudniania, 
awansowania, zwalniania, przenoszenia, 
udzielania urlopów lub rekompensat powinny 
by" podejmowane wy$%cznie na podstawie 
odpowiednich kryteriów zawodowych.

• Szanowa" w$asno&" Spó$ki, klientów oraz 
wspó$pracowników. 

• Nigdy nie traktowa" innych niew$a&ciwie, czy to 
s$ownie, czy +zycznie, ani nie zachowywa" si! 
w sposób obra'liwy. Obejmuje to molestowanie, 
zastraszanie, obra'liwe zachowanie, stosowanie 
nieodpowiedniego j!zyka lub gestów, agresywne 
zachowanie, przemoc i inne dzia$ania, które 
przeszkadzaj% wspó$pracownikom w wykonywaniu 
pracy.

• Przestrzega" wszystkich wytycznych +rmy 
dotycz%cych w$a&ciwego zachowania pracowników. 

• Nigdy nie rejestrowa" ani nie pobiera" danych 
dotycz%cych pomys$ów, procesów, produktów, 
bada) i opracowa), a tak*e dzia$a) i rozmów na 
tematy powi%zane z prac% w jakikolwiek sposób 
(audio ani wideo), je&li Spó$ka nie przekaza$a Ci 
odpowiednich uprawnie). 

Jak wykazywa" si! uczciwo&ci% w miejscu pracy?

Firma Boston Scienti+c zobowi%zuje si! do stosowania 
uczciwej polityki zatrudnienia i oferowania równych 
mo*liwo&ci wszystkim pracownikom. Nie dyskryminujemy 
i nie tolerujemy n!kania z powodu rasy, koloru skóry, 
wyznania, niepe$nosprawno&ci, p$ci, pochodzenia 
narodowego, orientacji seksualnej, to*samo&ci p$ciowej, 
wieku, informacji genetycznych, stosunku do s$u*by 
wojskowej ani innych kryteriów chronionych prawem. 
Firma Boston Scienti+c ponadto ceni ró*norodno&" i wierzy, 
*e zró*nicowanie w miejscu pracy czyni +rm! bardziej 
konkurencyjn%.

P Uczestniczy$em niedawno 
w spotkaniu, na którym podejmowano 
decyzje o du*ym znaczeniu. Moja 

wspó$pracownica otwarcie nie zgodzi$a si! 
ze mn% na forum. Atakowa$a mnie s$ownie 
i krzycza$a na mnie w trakcie spotkania. Czy 
nale*y zg$osi" jej zachowanie? 

O Tak. Firma Boston Scienti+c nie 
toleruje zastraszania ani obra'liwego 
zachowania. Nale*y zg$osi" 

zdarzenie prze$o*onemu lub prze$o*onemu 
prze$o*onego, do dzia$u zasobów ludzkich 
lub innych dzia$ów +rmy wymienionych na 
ko)cu Kodeksu. Chocia* +rma Boston Scienti+c 
zach!ca do otwartego dialogu, powinni&my 
traktowa" si! nawzajem z szacunkiem i dba" 
o konstruktywne &rodowisko pracy. 

P Na niedawnej imprezie +rmy Boston 
Scienti+c poza miejscem pracy jeden 
z moich wspó$pracowników robi$ 

uwagi o podtek&cie seksualnym na temat 
mojego wygl%du. By$o to dla mnie bardzo 
nieprzyjemne. Z kim mog! porozmawia" o tej 
sytuacji? 

O Firma Boston Scienti+c nie toleruje 
*adnej formy szykanowania, w tym 
molestowania seksualnego. Nale*y 

zg$osi" w%tpliwo&ci prze$o*onemu, do dzia$u 
zasobów ludzkich lub innych dzia$ów +rmy 
wymienionych na ko)cu Kodeksu. Wa*ne, 
aby pracownicy byli traktowani z szacunkiem 
i dzia$ali profesjonalnie we wszelkich 
czynno&ciach zwi%zanych z prac%, w tym 
podczas imprez poza +rm% sponsorowanych 
przez Spó$k!. 

Pytania i Odpowiedzi

Nasze zobowi%zanie do
uczciwo&ci obejmuje

okazywanie innym
szacunku i traktowanie

ich sprawiedliwie.
ADVICE LINE  
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Szanuj w$asno&" Spó$ki
Mienie Spó$ki to poj!cie du*o szersze, ni* wydaje si! to 
wi!kszo&ci ludzi. Obejmuje ono wyposa*enie, rozwi%zania 
technologiczne, strategie handlowe, listy klientów, materia$y 
zawieraj%ce dane Spó$ki i wiele innych elementów. 
Podczas korzystania z mienia Spó$ki lub dost!pu do niego 
oczekujemy od Ciebie:

• Pos$ugiwania si! mieniem Spó$ki w sposób w$a&ciwy 
i wydajny.

• Gospodarnego dysponowania pieni!dzmi Spó$ki.

• Ochrony mienia Spó$ki przed kradzie*%, utrat%, 
nieupowa*nionym dost!pem lub u*ytkowaniem, 
zniszczeniem lub zmarnowaniem.

• Powstrzymania si! od pod$%czania osobistych 
laptopów i komputerów do wewn!trznych sieci 
komputerowych +rmy Boston Scienti+c bez 
po&rednictwa zatwierdzonego po$%czenia VPN 
w celu zapobiegania nieuprawnionemu dost!powi 
lub utracie zasobów +rmy Boston Scienti+c, w tym 
danych osobowych.

Jak wykazywa" si! uczciwo&ci% w miejscu pracy?

PMój brat wysy$a wiadomo&ci e-mail na 
mój adres s$u*bowy, a czasami dzwoni 
na numer mojej komórki s$u*bowej. Czy 

jest to dozwolone? 

O Systemy informatyczne +rmy Boston 
Scienti+c s% w$asno&ci% Spó$ki i na 
ogó$ powinny by" stosowane tylko 

do celów s$u*bowych. Chocia* dozwolone 
jest sporadyczne korzystanie z nich do celów 
osobistych, nale*y kierowa" si! rozs%dkiem. 
Osobisty u*ytek musi by" zgodny z naszym 
Kodeksem i polityk% oraz procedurami +rmy 
i nie mo*e przeszkadza" w wykonywaniu 
pracy. Pami!taj, *e gdy wysy$asz wiadomo&" 
z +rmowego konta e-mail, odbiorca mo*e 
za$o*y", *e mówisz w imieniu +rmy. Nie wysy$aj 
wiadomo&ci zawieraj%cych szkaluj%ce lub 
nieodpowiednie tre&ci, które postawi$yby +rm! 
w z$ym &wietle, gdyby zosta$y upublicznione. 
Rozwa* dok$adnie, w jaki sposób Twoje 
wiadomo&ci mog% zosta" zinterpretowane 
przez innych.

P Mój prze$o*ony zleci$ mi zadanie 
z krótkim terminem realizacji, które 
wymaga ode mnie pracy w domu. 

Czy mog! wys$a" potrzebne materia$y za 
po&rednictwem osobistego konta e-mail, aby 
mie" do nich dost!p poza miejscem pracy?

ONie. Informacji Spó$ki nie wolno 
wysy$a" do systemów informatycznych 
nienale*%cych do +rmy Boston 

Scienti+c, takich jak prywatne us$ugi e-mail, ani 
ich w tych systemach umieszcza". Nale*y si! 
skontaktowa" z dzia$em centrum serwisowego 
IT i skon+gurowa" po$%czenie Virtual Private 
Network (VPN). Po$%czenie VPN umo*liwi 
prac! zdaln% i dost!p do dokumentów 
przechowywanych w &rodowisku +rmy Boston 
Scienti+c. 

P Widz!, *e siedz%cy przy s%siednim 
biurku wspó$pracownik odwiedza 
nieodpowiednie strony internetowe. 

Czuj! si! z tym niekomfortowo. Co mam 
zrobi"? 

OO ile nie zabraniaj% tego przepisy 
miejscowe, +rma Boston Scienti+c 
monitoruje korzystanie z internetu 

oraz poczty elektronicznej. W rezultacie 
Spó$ka blokuje wiele niebezpiecznych 
i nieodpowiednich stron internetowych. Je&li 
jednak Twój wspó$pracownik ma dost!p 
do strony internetowej, któr% uwa*asz za 
nieodpowiedni%, porozmawiaj o tym ze swoim 
prze$o*onym, prze$o*onym prze$o*onego, 
dzia$em zasobów ludzkich lub zg$o& spraw! 
do jednego z dzia$ów podanych na ko)cu 
Kodeksu. 

PProwadz! z kolegami niewielk% +rm!, 
któr% zarz%dzam po godzinach pracy. 
Moi prze$o*eni wiedz% o tym. Dzia$alno&" 

ta nie b!dzie konkurowa" z +rm% Boston 
Scienti+c i mam niezb!dne potwierdzenie, 
*e nie zachodzi w tym przypadku kon(ikt 
interesów. Czy mog! pos$ugiwa" si! 
numerem telefonu komórkowego Spó$ki jako 
g$ównym numerem mojej nowej +rmy?

O Nie. O ile mo*na prowadzi" dodatkow% 
dzia$alno&", która nie jest sprzeczna 
z prac% dla +rmy Boston Scienti+c i nie 

jest w *aden inny sposób zakazana, to jednak 
nie mo*na wykorzystywa" do tego celu czasu, 
maj%tku ani innych zasobów Spó$ki. Dotyczy to 
równie* dzia$alno&ci wspó$ma$*onka, partnera, 
znajomego lub cz$onka rodziny. Nie mo*esz 
na przyk$ad omawia" produktów innych +rm 
ni* Boston Scienti+c, a tak*e rozprowadza" ich 
próbek w&ród naszych klientów. 

Pytania i Odpowiedzi Pytania i Odpowiedzi

ADVICE LINE  
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• Niewykorzystywania mienia Spó$ki dla osi%gni!cia 
korzy&ci osobistych. Oznacza to mi!dzy innymi, *e 
nie mo*na wykorzystywa" informacji stanowi%cych 
w$asno&" +rmy Boston Scienti+c, nawet je&li jest 
si! ich autorem lub wspó$autorem, w celach 
biznesowych niedotycz%cych pracy w +rmie Boston 
Scienti+c. Nie wolno równie* wykorzystywa" 
uprawnie) administratora ani rozszerzonych praw 
u*ytkownika poza zakresem obowi%zków, w celu 
wykonywania których zosta$y przyznane.

• Pos$uguj si! mieniem Spó$ki zgodnie z przyj!t% 
polityk% +rmy i przepisami. 

Mo*esz u*ywa" systemów informatycznych Spó$ki 
sporadycznie w uzasadnionych celach osobistych. Jednak 
w *adnym wypadku nie mo*e to narusza" bezpiecze)stwa 
informacji posiadanych przez Spó$k!. Pami!taj tak*e, *e 
+rma Boston Scienti+c mo*e monitorowa", sprawdza", 
przegl%da" i ujawnia" informacje stanowi%ce mienie Spó$ki 
(w tym informacje o Spó$ce i systemach komputerowych), 
o ile nie jest to zakazane przez lokalne przepisy. Spó$ka ma 
prawo za*%da" zwrotu swego mienia w ka*dej chwili.

We' równie* pod uwag!, *e nieuprawnione korzystanie 
z mienia lub informacji nale*%cych do +rmy Boston Scienti+c 
mo*e narusza" prawo.



PJeden z kontrahentów Spó$ki zawsze 
przysy$a mi du*y kosz z owocami 
i czekoladkami w okresie &wi%tecznym. 

Czy mog! to przyj%"? 

O Poniewa* kosz ze smako$ykami ma 
ograniczon% warto&", a przysy$any 
jest niezbyt cz!sto, jest ma$o 

prawdopodobne, *e taki prezent wywo$a 
w Tobie poczucie zobowi%zania lub wp$ynie 
na Twój os%d. Je*eli faktycznie nie ma takiego 
zagro*enia, mo*esz nadal przyjmowa" takie 
upominki. Najlepiej jednak podzieli" si! nimi 
z innymi pracownikami ze swego dzia$u, 
zamiast zatrzymywa" je dla siebie.

PJestem przedstawicielem dzia$u 
sprzeda*y i przez lata zaprzyja'ni$em 
si! bardzo z lekarzem, który jest jednym 

z moich najwi!kszych klientów. Cz!sto 
spotykamy si! poza prac%. Czy nadal mog! 
odpowiada" za konto tego lekarza? 

O Spó$ka zdaje sobie spraw!, *e charakter 
prowadzonej przez nas dzia$alno&ci 
sprzyja nawi%zywaniu przyja'ni 

mi!dzy naszymi pracownikami i klientami. 
W wi!kszo&ci przypadków pracownicy mog% 
odpowiada" za konta klientów, z którymi si! 
przyja'ni%. Jednak powinni oni poinformowa" 
o istnieniu takich relacji prze$o*onych i dzia$ 
zasobów ludzkich w celu ostatecznego 
ustalenia, czy istnieje potencjalny kon(ikt 
interesów. Pracownicy powinni równie* 
zadba" o to, aby w ramach wszelkich spotka) 
o charakterze nies$u*bowym lekarze pokrywali 
rachunki z w$asnych &rodków. 

Unikaj kon(iktu interesów
Kon(ikt interesów mo*e wyst%pi", gdy Twój osobisty interes 
b!dzie sprzeczny z interesem +rmy Boston Scienti+c. Firma 
Boston Scienti+c oczekuje, *e b!dziesz dok$ada" wszelkich 
stara), aby przyczynia" si! do sukcesu Spó$ki. W pewnych 
przypadkach Twoje osobiste interesy mog% wp$ywa" na Twoj% 
zdolno&" podejmowania rozs%dnych i obiektywnych decyzji. 
Nie nale*y podejmowa" dzia$a), które rodz% lub wydaj% si! 
rodzi" sprzeczno&ci mi!dzy Twoimi interesami a interesami +rmy 
Boston Scienti+c. Twoim obowi%zkiem jest zrozumienie polityk 
Spó$ki dotycz%cych kon(iktów interesów oraz wykazywanie si! 
otwarto&ci% i inicjatyw% w zakresie ujawniania rzeczywistych lub 
potencjalnych kon(iktów. Pomo*e to podj%" odpowiednie kroki 
w celu rozwi%zania sytuacji. 
Poni*ej wymieniono przyk$ady potencjalnych kon(iktów, o których 
nale*y powiadomi" prze$o*onego, dzia$ zasobów ludzkich, 
prawny lub globalnej zgodno&ci z przepisami:
• Doradztwo lub &wiadczenie pracy na rzecz konkurenta, 

dostawcy lub klienta.
• Posiadanie znacznych udzia$ów +nansowych w +rmie 

jakiegokolwiek konkurenta, dostawcy lub klienta.
• Udzia$ w decyzji o wyborze i nadzorowaniu kontrahenta, 

w którym posiada si! istotne udzia$y +nansowe lub dla 
którego pracuje wspó$ma$*onek, partner lub inny cz$onek 
rodziny.

• Uzyskiwanie osobistych korzy&ci z mo*liwo&ci handlowych 
odkrytych w wyniku pracy dla +rmy Boston Scienti+c.

• Zak$adanie +rmy konkurencyjnej lub realizowanie 
jakichkolwiek mo*liwo&ci handlowych, które mog$yby 
sugerowa" istnienie kon(iktu z interesem +rmy Boston 
Scienti+c.

• Zatrudnianie przez +rm! Boston Scienti+c osób polecanych 
przez kontrahenta lub klienta.

• Utrzymywanie bliskich lub uczuciowych relacji z dostawc% 
b%d' klientem.

• Utrzymywanie bliskich lub uczuciowych relacji 
z podw$adnym.

• Zatrudnianie wspó$ma$*onka, partnera lub innego cz$onka 
rodziny b%d' pozostawanie z tak% osob% w relacjach 
s$u*bowych. 

• Uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze towarzyskim, 
rekreacyjnym lub w inny sposób rozrywkowym wspólnie 
z dostawcami w trakcie procedury wyboru dostawców lub 
negocjowania umowy o dostaw!. 

Podarunki i zaproszenia na imprezy, oferowane przez 
dostawców, kontrahentów, podwykonawców klientów oraz 
konkurencji utrudniaj% zachowanie obiektywno&ci w relacjach 
biznesowych i podejmowaniu decyzji w imieniu +rmy Boston 
Scienti+c. Nie nale*y przyjmowa" upominków, zaprosze) na 
imprezy ani osobistych korzy&ci od dostawców, kontrahentów, 
podwykonawców, klientów ani konkurencji, je&li mog$oby 
to sugerowa" wywieranie wp$ywu na decyzje biznesowe. 
W *adnym wypadku nie mo*na te* przyjmowa" prezentów, 
które:
• Maj% form! gotówki lub jej ekwiwalentu (np. kupony 

loterii, karty podarunkowe, bony podró*ne).
• Wywo$uj% poczucie zobowi%zania (np. drogie lub 

luksusowe bilety na wydarzanie sportowe, drogie 
prezenty lub darmowe us$ugi, produkty lub sprz!t do 
u*ytku s$u*bowego lub osobistego).

• S% nadmierne lub cz!ste (np. luksusowe przedmioty, 
posi$ki w wysokiej klasy restauracjach lub kilka prezentów 
czy korzy&ci, nawet o niewielkiej warto&ci, oferowanych 
w krótkim czasie).

• W jakikolwiek inny sposób naruszaj% zapisy Kodeksu lub 
polityki oraz procedury Spó$ki lub pracodawcy darczy)cy. 

Je&li nie masz pewno&ci, czy mo*esz zaakceptowa" prezent 
lub proponowan% form! rozrywki, zasi!gnij porady. Wszelkie 
potencjalne kon(ikty interesów nale*y ujawnia", gdy tylko 
pojawi si! w%tpliwo&". Zach!camy pracowników do omawiania 
wszelkich budz%cych w%tpliwo&ci sytuacji w pierwszej 
kolejno&ci z ich prze$o*onymi lub dzia$em zasobów ludzkich. 
Je&li jednak wed$ug Twojej oceny delikatno&" lub powaga 
sytuacji tego wymaga, mo*esz zwróci" si! bezpo&rednio do 
dzia$u prawnego lub dzia$u globalnej zgodno&ci z przepisami. 
Prze$o*eni, którzy s% dla pracowników pierwsz% osob% 
kontaktow% w sprawie kon(iktu interesów s% zobowi%zani 
zawiadomi" o zg$oszonej kwestii dzia$ zasobów ludzkich, 
prawny lub globalnej zgodno&ci z przepisami, który zadba o jej 
w$a&ciw% ocen! i dokumentacj!. 

Jak wykazywa" si! uczciwo&ci% w miejscu pracy?

Pytania i Odpowiedzi

PPracuj! w +rmie Boston Scienti+c 
i zarz%dzam relacjami z kontrahentem, 
który &wiadczy prac! na rzecz Spó$ki. 

Ostatnio zaproponowa$ mi on bilety dla ca$ej 
rodziny na mecz w ramach Pucharu -wiata. 
Czy mog! je przyj%"? 

O Przyj!cie od klientów, kontrahentów 
lub dostawców biletów na imprezy 
sportowe lub innych podarunków 

o znacznej warto&ci mo*e rodzi" kon(ikt 
interesów wp$ywaj%cy na niezale*no&" 
podejmowania decyzji lub tworzy" pozory 
takiego kon(iktu. Ka*dy przypadek jest inny, 
ale przed podj!ciem decyzji o przyj!ciu biletów 
nale*y si! skontaktowa" z prze$o*onym, 
dzia$em globalnej zgodno&ci z przepisami 
lub innymi dzia$ami wymienionymi na ko)cu 
Kodeksu.

PPracuj! w +rmie Boston Scienti+c 
i usi$uj! zebra" fundusze na wsparcie 
udzia$u Spó$ki w nadchodz%cym 

charytatywnym marszu dla serca. Czy mog! 
si! zwróci" do lokalnych +rm?

OTak, o ile nie prosisz o darowizn! 
dostawców, kontrahentów ani 
klientów +rmy Boston Scienti+c. Przed 

zwróceniem si! do konkretnych +rm skontaktuj 
si! z dzia$em relacji ze spo$eczno&ci%.

Pytania i Odpowiedzi

Nale*y z wyprzedzeniem
zg$asza" wszelkie
mo*liwe kon(ikty

interesów swojemu
prze$o*onemu.
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Pytania i OdpowiedziPytania i Odpowiedzi

PMój Dzia$ jest na etapie wyboru kontrahenta. Jeden 
z pracowników poleci$ +rm!, której w$a&cicielk% 
jest jego siostra. Mam te* dobre opinie na temat tej 

+rmy z innych 'róde$. Czy mog! rozwa*y" wybór tej +rmy, 
mimo *e jeden z pracowników jest krewnym w$a&cicielki? 

OTa +rma mo*e si! ubiega" o wspó$prac!, ale 
pracownik spokrewniony z w$a&cicielk% nie mo*e 
uczestniczy" w podejmowaniu decyzji na temat 

wyboru kontrahenta ani zarz%dza" jego kontem, je*eli 
zostanie wybrany. Pracownik ten powinien tak*e wiedzie", 
*e nie wolno mu dostarcza" siostrze *adnych poufnych 
informacji o +rmie Boston Scienti+c ani innych korzy&ci, 
które pomog$yby w wyborze tego przedsi!biorstwa. 
Musisz te* omówi" z prze$o*onym, w jaki sposób ta relacja 
biznesowa mog$aby doprowadzi" do kon(iktu interesów 
lub sprawia" wra*enie istnienia takiego kon(iktu. Zasi!gnij 
porady w celu ustalenia najlepszego sposobu dzia$ania 
w razie wyboru w$a&nie tego kontrahenta.

Jak wykazywa" si! uczciwo&ci% w miejscu pracy?

Chro) informacje poufne Spó$ki
Informacje posiadane przez +rm! Boston Scienti+c s% cenne 
i nale*y utrzyma" je w poufno&ci. Informacjami posiadanymi 
przez Spó$k! mo*na si! pos$ugiwa" w celach zwi%zanych 
z wykonywaniem pracy, jednak pracownik odpowiada za 
ochron! takich informacji przed kradzie*%, niew$a&ciwym 
ujawnieniem b%d' niew$a&ciwym zastosowaniem. Dlatego 
jako pracownik masz obowi%zek:

• Przekazywa" poufne informacje Spó$ki w sposób 
bezpieczny, w tym nie korzysta" z prywatnych kont 
e-mail w ramach wykonywania obowi%zków na 
rzecz Spó$ki ani nie wysy$a" poufnych informacji 
Spó$ki na prywatny adres e-mail. 

• Pos$ugiwa" si! informacjami posiadanymi przez 
Spó$k! wy$%cznie do w$a&ciwych celów.

• Korzysta" wy$%cznie z takich informacji Spó$ki, które 
s% niezb!dne z perspektywy wykonywanego przez 
Ciebie zakresu obowi%zków.

• Udost!pnia" informacje Spó$ki tylko osobom, które 
maj% uzasadnion% biznesow% potrzeb! ich poznania, 
i gdy takie ujawnienie nie jest zakazane.

• Dostarcza" poufne dane Spó$ki tylko osobom 
trzecim, które maj% uzasadnion% biznesow% 
potrzeb! ich poznania i zgodzi$y si! odpowiednio 
chroni" otrzymane informacje.

• Kopiowa" dokumenty zawieraj%ce informacje 
posiadane przez Spó$k! i zabiera" takie dokumenty 
z miejsca pracy tylko w sytuacji, gdy wymagaj% 
tego obowi%zki s$u*bowe. We wszystkich tego typu 
przypadkach nale*y zadba" o poufno&" informacji, 
w chwili gdy przestaj% by" obj!te ochron% +rmy 
Boston Scienti+c.

POd niedawna jestem w zwi%zku ma$*e)skim 
z osob%, która posiada znaczn% ilo&" akcji naszego 
konkurenta. Czy stanowi to kon(ikt interesów? 

OPrawdopodobnie nie stanowi to problemu, pod 
warunkiem zachowywania pewnych &rodków 
ostro*no&ci. Spraw! nale*y omówi" z dzia$em 

globalnej zgodno&ci z przepisami lub dzia$em prawnym. Na 
ogó$ inwestowanie w +rm! b!d%c% jednym z konkurentów, 
kontrahentów lub klientów +rmy Boston Scienti+c wymaga 
uprzedniego zatwierdzenia, chyba *e jest to inwestycja 
w +rm!, której akcje s% przedmiotem obrotu gie$dowego, 
a warto&" inwestycji nie przekracza jednego procenta 
$%cznej warto&ci akcji takiej +rmy pozostaj%cych w obiegu. 
Nale*y pami!ta", aby z nikim nie omawia" danych 
stanowi%cych w$asno&" +rmy Boston Scienti+c, niezale*nie 
od tego, czy partner posiada akcje konkurencji.

POferowano mi prac! w niepe$nym wymiarze godzin 
podczas weekendów – doradztwo w +rmie kolegi. 
Firma ta nie zajmuje si! urz%dzeniami medycznymi. 

Czy stanowi to problem? 

O Mimo *e +rma kolegi nie zajmuje si! urz%dzeniami 
medycznymi, warto uprzednio porozmawia" 
o tym ze swoim prze$o*onym, aby upewni" si!, *e 

nie zachodzi kon(ikt interesów. Nale*y si! dowiedzie", 
czy +rma kolegi nie dostarcza *adnych wyrobów ani 
nie &wiadczy us$ug na rzecz +rmy Boston Scienti+c lub 
dowolnego konkurenta, klienta, dostawcy lub kontrahenta 
Spó$ki. Wa*ne jest tak*e, aby praca dodatkowa 
nie przeszkadza$a w wykonywaniu pracy dla +rmy 
Boston,Scienti+c.

PMój m%* jest w$a&cicielem +rmy sprzedaj%cej 
produkty niekonkurencyjne wobec +rmy Boston 
Scienti+c tej samej bazie klientów, z któr% ja mam do 

czynienia. Czy mog! omawia" jego ofert! i rozprowadza" 
próbki podczas rozmów z klientami +rmy Boston 
Scienti+c? Czy mog! przedstawia" go moim klientom? 

O Nie. Nie mo*na równolegle prowadzi" transakcji 
na rzecz innej osoby ani podmiotu w trakcie 
rozmów z klientami Spó$ki, nawet je&li dotyczy to 

oferty niekonkurencyjnej wobec produktów +rmy Boston 
Scienti+c. Wykorzystywanie relacji +rmy Boston Scienti+c 
z klientami w celu sprzeda*y nawet niekonkurencyjnych 
produktów mog$oby prowadzi" do rzeczywistego lub 
pozornego kon(iktu interesów po stronie pracownika 
lub,klienta. 

PW kolejce w sto$ówce dotar$y do 
mnie fragmenty rozmowy dwóch 
pracowników omawiaj%cych g$o&no 

wyniki sprzeda*y, które zostan% og$oszone 
publicznie dopiero nazajutrz. Czy jest to 
w$a&ciwe? 

ONie. Omawiaj%c sprawy +rmy Boston 
Scienti+c w miejscach publicznych, 
pracownicy powinni zachowywa" 

ostro*no&". Poufne informacje nie powinny 
by" omawiane w miejscach publicznych, w tym 
ogólnie dost!pnych pomieszczeniach +rmy 
Boston Scienti+c, takich jak +rmowe sto$ówki 
i korytarze, poniewa* mog% je us$ysze" 
osoby postronne. Warto da" pracownikom do 
zrozumienia, *e s$yszy si! prowadzon% przez 
nich rozmow!. Omawianie niepublicznych 
informacji z innymi ma pewne implikacje 
prawne wp$ywaj%ce na wycen! papierów 
warto&ciowych. Wi!cej informacji mo*na 
znale'" w cz!&ci Kodeksu po&wi!conej 
regu$om obrotu akcjami. 
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Informacje posiadane przez 
Boston Scienti+c s% cenne 

i nale*y
utrzyma" je w poufno&ci.
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Jak wykazywa" si! uczciwo&ci% w miejscu pracy?

Chro) informacje poufne Spó$ki 
continued

• Przekazywa" wszelkie poufne informacje Spó$ki 
w sposób bezpieczny i podejmowa" odpowiednie 
dodatkowe &rodki ostro*no&ci (np. usuwanie imion 
i nazwisk), udost!pniaj%c informacje pozwalaj%ce na 
identy+kacj! pracowników, pacjentów lub klientów 
osobom, które maj% uzasadnion% biznesow% potrzeb! 
poznania takich informacji.

• Usuwa" informacje posiadane przez Spó$k! 
w sposób odpowiedni. 

Wszystkie informacje posiadane przez +rm! Boston 
Scienti+c, które nie s% publicznie dost!pne, stanowi% 
informacje poufne. Obejmuje to informacje w dowolnej 
formie: pisemnej, elektronicznej, wizualnej i werbalnej. 
Obejmuje to równie* wszelkie informacje, które 
opracowujemy, kupujemy, na które udzielamy licencji i które 
otrzymujemy od innych, w tym dostawców i klientów. 
Obowi%zkiem pracownika jest w$a&ciwe zarz%dzanie danymi 
osobowymi udost!pnionymi przez wspó$pracowników, 
klientów, dostawców i inne osoby. Dane osobowe mog% 
by" gromadzone, wykorzystywane i ujawnianie, a dost!p 
do nich uzyskiwany, wy$%cznie do odpowiednich celów 
biznesowych. Ponadto nale*y pos$ugiwa" si! minimaln% 
ilo&ci% danych osobowych potrzebn% do wykonania 
zadania. Informacji tych nie nale*y udost!pnia" nikomu 
(ze,Spó$ki ani spoza niej), kto nie ma uzasadnionej potrzeby 
biznesowej ich posiadania. Nale*y zawsze podejmowa" 
odpowiednie kroki w celu w$a&ciwego zabezpieczenia 
takich,danych. 

POdchodz! z +rmy Boston Scienti+c do innego 
przedsi!biorstwa. Czy moje zobowi%zanie do 
zachowania poufno&ci wobec +rmy Boston Scienti+c 

trwa po moim odej&ciu ze Spó$ki? 

OTak. Po zako)czeniu stosunku pracy z +rm% Boston 
Scienti+c nie mo*esz u*ywa", przechowywa" ani 
ujawnia" poufnych informacji +rmy Boston Scienti+c. 

Nie wolno kopiowa" dokumentów +rmy Boston Scienti+c 
o szczególnym znaczeniu, stanowi%cych w$asno&" lub 
tajemnic! handlow% Spó$ki przed odej&ciem, nawet je&li 
jest si! ich autorem. Takie dzia$anie mog$oby zosta" 
uznane za $amanie prawa. 

PUczestnicz! w krajowym spotkaniu na temat 
sprzeda*y i musz! wys$a" strategicznemu klientowi 
wa*n% wiadomo&" e-mail, ale moja skrzynka 

jest zape$niona. Czy mog! da" mój login mojemu 
prze$o*onemu, który zaoferowa$ pomoc w usuwaniu 
niektórych starych wiadomo&ci e-mail? Zale*y nam, aby 
zd%*y" przed terminem wyznaczonym przez klienta.

O Nie. Nigdy nie nale*y udost!pnia" swoich danych 
logowania ani has$a nikomu, nawet prze$o*onemu 
i nawet w pilnych sytuacjach. Dane logowania 

oraz has$a pomagaj% w zabezpieczeniu systemów 
informatycznych +rmy Boston Scienti+c. Nigdy nie nale*y 
ujawnia" tych informacji innym osobom. Mo*esz rozwa*y" 
wywi%zanie si! ze swoich obowi%zków w inny sposób, 
np. dyktuj%c wiadomo&" e-mail innej osobie, która wy&le 
j% w Twoim imieniu, lub wykonanie telefonu do klienta 
i przekazanie informacji ustnie, a nast!pnie jej pó'niejsze 
potwierdzenie drog% mailow%.

PWyje*d*am do kraju uwa*anego przez +rm! Boston 
Scienti+c za charakteryzuj%cy si! „podwy*szonym 
ryzykiem”. Co mog! zrobi", aby zadba" 

o bezpiecze)stwo poufnych informacji Spó$ki? 

OPrzygotowuj%c si! do wyjazdu do kraju 
„podwy*szonego ryzyka”, nale*y z wyprzedzeniem 
poinformowa" o wyje'dzie dzia$ centrum 

serwisowego IT. Pracownicy dzia$u przeka*% odpowiednie 
narz!dzia, które pomog% zabezpieczy" urz%dzenia na czas 
wyjazdu (np. wypo*yczony laptop). 

PCo robi", gdy mój laptop, telefon komórkowy, tablet 
lub inne urz%dzenie nale*%ce do +rmy Boston 
Scienti+c b%d' zawieraj%ce informacje powi%zane 

z +rm% Boston Scienti+c zostanie ukradzione lub 
powstanie podejrzenie naruszenia bezpiecze)stwa?

ONale*y zg$osi" to niezw$ocznie do dzia$u centrum 
serwisowego IT lub lokalnego przedstawiciela IT. 
Dzia$ IT udokumentuje ten przypadek, zablokuje 

dost!p zdalny do takiego urz%dzenia i powiadomi 
organizacj! bezpiecze)stwa. Organizacja bezpiecze)stwa 
ustali, czy dosz$o do nara*enia informacji poufnych 
i podejmie odpowiednie dzia$ania. Konieczne b!dzie 
ujawnienie wszystkich informacji zapisanych w urz%dzeniu, 
w tym danych klientów i pacjentów, co pozwoli Spó$ce 
zastosowa" si! do odpowiednich przepisów dotycz%cych 
podejrzenia naruszenia poufno&ci danych. Zawsze nale*y 
dba" o bezpieczne przechowywanie laptopów i innych 
urz%dze) przeno&nych (np. w sej+e hotelowym, je&li 
mia$yby by" pozostawione w pokoju bez nadzoru, lub 
przykryte i schowane w przypadku pozostawienia ich 
w bezpiecznie zamkni!tym samochodzie).

P Dawna kole*anka z pracy zadzwoni$a do mnie 
i poprosi$a o nazwiska wiceprezesów +rmy i schemat 
ukazuj%cy ich zale*no&ci s$u*bowe. Pracowa$a 

dla naszej Spó$ki wcze&niej, chcia$a wróci" i próbowa$a 
dowiedzie" si!, jak wygl%da obecna struktura zarz%du. 
Czy mog! przekaza" jej te informacje?

O Nie. Informacje na temat naszych pracowników 
i struktury organizacyjnej +rmy s% poufne. Poufne 
informacje mo*na przekazywa" wy$%cznie 

osobom, które s% uprawnione do ich posiadania, zarówno 
wewn%trz Spó$ki, jak i na zewn%trz. Nie nale*y przekazywa" 
informacji, chyba *e ma si! pewno&", *e jest to w$a&ciwe. 
Dotyczy to wszystkich danych o Spó$ce i wynikach jej 
dzia$alno&ci. W takiej sytuacji nale*y powiedzie" osobie 
dzwoni%cej, *e dane takie s% poufne i *e nie mo*esz ich 
przekaza".

Pytania i Odpowiedzi



Szanuj prywatno&" pacjentów, 
klientów i pracowników
W wyniku prowadzenia dzia$alno&ci +rma Boston Scienti+c 
otrzymuje dane medyczne i inne dane osobowe swoich 
pacjentów, klientów i pracowników. Ten obszar jest 
&ci&le regulowany, a my szanujemy prywatny charakter 
takich informacji i podejmujemy odpowiednie kroki 
w celu ich zabezpieczenia. Ty tak*e masz obowi%zek 
ochrony prywatno&ci tych informacji. U*ywaj informacji 
o pacjentach, klientach i pracownikach wy$%cznie do celów 
biznesowych, dla których zosta$y zebrane. Udost!pniaj 
informacje innym tylko wówczas, gdy maj% uzasadniony 
biznesowy powód ich poznania i gdy ich ujawnienie nie 
jest zakazane. Przekazywanie danych osobowych mi!dzy 
krajami mo*e wymaga" sporz%dzenia specjalnej umowy, 
a dane wynoszone z +rmy Boston Scienti+c musz% by" 
zaszyfrowane. Jak zawsze post!puj zgodnie z Kodeksem, 
politykami i procedurami Spó$ki oraz obowi%zuj%cymi 
wymogami prawnymi.

Jak wykazywa" si! uczciwo&ci% w miejscu pracy?

PMam list! pacjentów, którzy otrzymali urz%dzenie 
+rmy Boston Scienti+c. Niektórzy z nich osi%gaj% 
wspania$e wyniki i maj% znakomite do&wiadczenia. 

Czy mog! wys$a" moim prze$o*onym wiadomo&" e-mail 
z takimi wiadomo&ciami oraz nazwiskami pacjentów?

ONie. Nazwiska pacjentów stanowi% chronione 
dane o stanie zdrowia i mo*na ich u*ywa" oraz je 
ujawnia" wy$%cznie uprawnionym osobom w &ci&le 

okre&lonych celach. Wiadomo&ci z danymi pacjentów 
mo*esz wysy$a" tylko do cz$onków swojego zespo$u 
zajmuj%cego si! pacjentem i tylko w dopuszczalnych 
prawem celach. Przyk$adem innych chronionych 
informacji o zdrowiu jest adres pacjenta, numer karty 
z histori% choroby, numer telefonu, adres e-mail, numer 
ubezpieczenia spo$ecznego, wiek oraz wszelkie informacje, 
które odnosz% si! do stanu zdrowia +zycznego lub 
psychicznego danej osoby, &wiadczenia jej us$ug opieki 
zdrowotnej b%d' uiszczania op$at za tak% opiek!.

Pytania i Odpowiedzi
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Udost!pniaj
informacje innym tylko wówczas, gdy maj% 

uzasadniony biznesowy
powód ich poznania i gdy ich ujawnienie nie 

jest zakazane.
#adnych dokumentów Boston Scienti+c 
z oznaczeniem „Poufne” i/lub „Tylko do 

u*ytku wewn!trznego” nie wolno wysy$a" 
poza Spó$k!, nawet je&li zawarte w nich 

informacje mog$yby pomóc w naszej 
dzia$alno&ci.

P Dawny pracownik +rmy Boston Scienti+c poprosi$ 
mnie o przys$anie kilku procedur i polityk, nad 
którymi osobi&cie pracowa$ w +rmie Boston 

Scienti+c. Czy mog! to zrobi"?

ONie. Te informacje s% uznawane za stanowi%ce 
w$asno&" Spó$ki i nie wolno ich przekazywa" nawet 
dawnym pracownikom, którzy je kiedy& opracowali.

PWiceprezes ds. marketingu, któremu podlegam, 
wys$a$ do dzia$u sprzeda*y bezpo&redniej 
prezentacj! z danymi naukowymi z najnowszych 

artyku$ów prasowych na temat skuteczno&ci naszych 
produktów w porównaniu do konkurencji. Na prezentacji 
widnieje oznaczenie „Poufne” i „Tylko do u*ytku 
wewn!trznego”. Czy mog! wys$a" t! prezentacj! 
kilku lekarzom, którzy s% konsultantami +rmy 
Boston,Scienti+c?

ONie. #adnych dokumentów +rmy Boston Scienti+c 
z oznaczeniem „Poufne” i/lub „Tylko do u*ytku 
wewn!trznego” nie wolno wysy$a" poza Spó$k!, 

nawet je&li zawarte w nich informacje mog$yby pomóc 
w naszej dzia$alno&ci. Je&li uznasz, *e niektóre z materia$ów 
oznaczonych jako wewn!trzne lub poufne powinny by" 
wykorzystywane na zewn%trz, skontaktuj si! z dzia$em, 
z którego pochodz%, i popro& o wszcz!cie odpowiedniej 
procedury, w ramach której materia$y zostan% przejrzane 
i zatwierdzone do zewn!trznego u*ytku. 



Post!puj rozwa*nie z dokumentacj%
Jako pracownik odpowiadasz za utrzymywanie 
dok$adnej i pe$nej dokumentacji s$u*bowej. Przygotowuj 
dokumentacj! dok$adnie, zawsze sprawdzaj swoj% prac! 
i stosuj si! do wszelkich w$a&ciwych +rmowych polityk 
dotycz%cych dokumentacji. Nikomu nie wolno fa$szowa" 
ani niew$a&ciwie zmienia" jakiejkolwiek dokumentacji 
+rmy Boston Scienti+c. Je*eli nie masz pewno&ci co do 
dok$adno&ci informacji, nie zgaduj. Zrób, co mo*esz, 
aby pozna" prawid$owe informacje lub omów sytuacj! 
z prze$o*onym. Aby uzyska" wi!cej informacji, zapoznaj si! 
z wytycznymi dobrych praktyk dotycz%cych dokumentacji. 
Ogólne dobre praktyki w zakresie zapewniania dok$adno&ci 
i kompletno&ci dokumentacji biznesowej obejmuj%: 
skrupulatno&" przy wpisywaniu czasu oraz wydatków, 
dok$adne dokumentowanie transakcji oraz dba$o&" 
o zawieranie wszystkich wymaganych informacji. Ponadto 
nie podpisuj si! nazwiskiem innej osoby, w$%cznie 
z nazwiskiem klienta lub wspó$pracownika, nie „wymazuj” 
informacji w dokumentacji +rmowej ani nie stosuj 
wstecznych dat. 
Zapoznaj si! z zasadami przechowywania 
i harmonogramami Spó$ki maj%cymi zastosowanie do 
dokumentacji, któr% posiadasz lub któr% zarz%dzasz. 
Przechowuj i usuwaj dokumenty Spó$ki zgodnie 
z ustalonymi zasadami przechowywania dokumentacji 
+rmy Boston Scienti+c. Dokumenty zwi%zane ze sporem 
s%dowym lub &ledztwem rz%dowym nie mog% zosta" 
zniszczone przed zako)czeniem sprawy. Ewentualne 
pytania o zasady przechowywania i klasy+kacji 
dokumentów mo*esz skierowa" do dzia$ów wymienianych 
na ko)cu Kodeksu. 
Posiadamy szereg procedur i metod kontroli ksi!gowej, aby 
zapewni" dok$adno&" ujawnionych przez nas informacji 
oraz ich zgodno&" z odpowiednimi przepisami prawa. 
Zawsze nale*y post!powa" zgodnie z procedurami +rmy 
dotycz%cymi raportowania i ujawniania danych +nansowych 
oraz na *%danie wspó$pracowa" przy sporz%dzaniu 
wewn!trznego audytu. W przypadku pyta) na temat 
dokumentacji +nansowej skontaktuj si! z dzia$em nadzoru 
korporacyjnego.

P Poproszono mnie o podpisanie 
sprawozdania +nansowego, które 
w moim przekonaniu zawiera 

niedok$adnie informacje. Co mam zrobi"?

ONale*y omówi" t! spraw! 
z prze$o*onym i wyja&ni" powody, dla 
których podejrzewasz nieprawid$owo&ci. 

Je*eli sprawozdanie zawiera niedok$adno&ci, 
powinno zosta" skorygowane. Je*eli po 
omówieniu tych niedok$adno&ci z prze$o*onym 
uznasz, *e sprawa nie zosta$a wystarczaj%co 
rozwi%zana, nadal j% wyja&niaj, kontaktuj%c si! 
z dzia$ami wymienionymi na ko)cu Kodeksu.

PNiedawno przypadkiem dotar$a do 
mnie rozmowa wspó$pracowników na 
temat nowego urz%dzenia, które jest 

opracowywane. Czy mog! opublikowa" 
t! informacj! na mojej stronie w sieci 
spo$eczno&ciowej?

ONie. Nie wolno udost!pnia" poufnych 
informacji oraz informacji b!d%cych 
w$asno&ci% +rmy Boston Scienti+c 

na stronach sieci spo$eczno&ciowych ani 
innych publicznych forach (takich jak blogi 
czy czaty). Ponadto, publikuj%c komentarze 
na temat +rmy Boston Scienti+c w takich 
witrynach, nale*y wyra'nie podkre&li", 
*e nie przemawia si! w imieniu Spó$ki, 
chyba *e wymaga tego pe$niona funkcja 
i ma si! do tego upowa*nienie. Wi!cej 
informacji na temat w$a&ciwego korzystania 
z mediów spo$eczno&ciowych mo*na znale'" 
w politykach +rmy Boston Scienti+c.

Pytania i Odpowiedzi

Jak wykazywa" si! uczciwo&ci% w miejscu pracy?

Nie wolno udost!pnia" poufnych

informacji oraz informacji b!d%cych

w$asno&ci% Boston Scienti+c na 

stronach sieci spo$eczno&ciowych 

ani innych publicznych forach 

(takich jak blogi czy czaty).
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Nikomu nie wolno fa$szowa" ani
niew$a&ciwie zmienia" 

jakiejkolwiek dokumentacji 
Boston Scienti+c.

Je*eli nie masz pewno&ci co 
do dok$adno&ci informacji, nie 

zgaduj.



Dbaj o bezpiecze)stwo i higien! 
miejsca pracy
Odpowiadamy za utrzymanie bezpiecznego i higienicznego 
&rodowiska pracy, za trosk! o &rodowisko i oszcz!dn% 
gospodark! zasobami naturalnymi. Chroni%c &rodowisko, 
dbamy o zdrowie, bezpiecze)stwo i dobre samopoczucie 
pracowników. Nie nale*y nara*a" na szwank swojego 
bezpiecze)stwa ani bezpiecze)stwa pozosta$ych pracowników 
poprzez wykonywanie powierzonych zada) w niew$a&ciwy 
sposób. Ka*dy pracownik +rmy Boston Scienti+c odpowiada 
za bezpiecze)stwo w$asne i wspó$pracowników. Dlatego jako 
pracownik masz obowi%zek:
• Przestrzega" wszystkich przepisów o ochronie 

&rodowiska oraz BHP. 
• Post!powa" zgodnie z obowi%zuj%cymi przepisami 

i politykami +rmy dotycz%cymi u*ywania narkotyków/
alkoholu w pracy, gdy prowadzisz dzia$ania w imieniu 
+rmy lub uczestniczysz w imprezach zorganizowanych 
lub op$aconych przez +rm!, a tak*e podczas 
reprezentowania +rmy w zwi%zku z wykonywan% prac%.

• Niezw$ocznie zg$asza" przypadki nieodpowiednich 
warunków pracy za pomoc% systemów lokalnych (np. 
kart obserwacji bezpiecze)stwa, tablic pomys$ów itp.) 
b%d' prze$o*onemu. 

• Podejmowa" dzia$ania maj%ce na celu popraw! 
niebezpiecznych warunków pracy na w$asn% r!k!, o ile 
jest to w$a&ciwe i bezpieczne; je&li nie masz pewno&ci, 
jakie dzia$anie b!dzie odpowiednie, zg$o& panuj%ce 
warunki do dzia$u BHP, skonsultuj si! z prze$o*onym lub 
skontaktuj si! z dowolnym dzia$em wymienionym na 
ko)cu Kodeksu.

• Post!powa" prawid$owo z wszelkimi materia$ami 
niebezpiecznymi.

• Usuwa" wszelkie odpady zgodnie z zasadami Spó$ki 
i przepisami prawa.

• Przestrzega" procedur bezpiecze)stwa.
• Wykorzystywa" zasoby w sposób efektywny i tam, gdzie 

to mo*liwe, d%*y" do ich ponownego u*ytkowania oraz 
przetwarzania, a tak*e do ograniczenia marnotrawstwa.

Dbaj o bezpiecze)stwo &rodowiska 
pracy
Odpowiadamy za bezpiecze)stwo swojego &rodowiska 
pracy. Firma Boston Scienti+c nie toleruje *adnego rodzaju 
aktów przemocy w miejscu pracy, dokonywanych przez 
osoby przebywaj%ce w budynkach Spó$ki lub w stosunku do 
takich osób, w tym aktów takich jak: 
• U*ycie przemocy lub jawna b%d' niejawna gro'ba jej 

u*ycia, wyra*ona w jakikolwiek sposób (np. w li&cie, 
wiadomo&ci e-mail, w mediach spo$eczno&ciowych, 
na zdj!ciach, ustnie itp.). 

• Agresywny j!zyk lub inne akty agresji, przemocy 
lub +zycznego zastraszania, dokonywane przez 
lub wobec pracownika +rmy Boston Scienti+c b%d' 
spó$ki powi%zanej (np. niezale*nego podwykonawc!, 
kontrahenta, dystrybutora), niezale*nie od tego, czy 
post!powanie takie ma miejsce na terenie Spó$ki czy 
poza nim, w trakcie standardowych godzin pracy 
czy nie, a tak*e niezale*nie od u*ytych &rodków 
komunikacji. 

• Niszczenie, oszpecanie i uszkadzanie mienia 
nale*%cego do Spó$ki, jej klientów, kontrahentów, 
go&ci lub pracowników, w sposób zamierzony b%d' 
niezamierzony w trakcie aktu agresji lub przemocy. 

Pracownicy +rmy Boston Scienti+c powinni nieustannie 
wspiera" d%*enia do zapewnienia bezpiecze)stwa obiektów 
nale*%cych do Spó$ki. Oznacza to, *e od osób wpuszczanych 
do obiektów +rmy Boston Scienti+c nale*y wymaga" 
okazania identy+katora. Osoby wchodz%ce za pracownikiem, 
które nie posiadaj% identy+katora, nale*y niezw$ocznie 
skierowa" do stanowiska ochrony przy wej&ciu. 
Nale*y informowa" dzia$ globalnego bezpiecze)stwa 
o wszelkich sytuacjach, równie* w *yciu prywatnym, 
które mog$yby narazi" na szwank bezpiecze)stwo Twoje 
lub innych pracowników +rmy Boston Scienti+c (np. 
niebezpieczna osoba, która mog$aby usi$owa" nachodzi" 
Ci! w miejscu pracy w +rmie Boston Scienti+c). Dzia$ 
globalnego bezpiecze)stwa podejmie wszelkie dzia$ania, 
zachowuj%c poufno&", aby zapewni" bezpiecze)stwo Tobie 
oraz innym osobom w danym miejscu pracy. 

Jak wykazywa" si! uczciwo&ci% w miejscu pracy?

Pracownicy Boston 
Scienti+c

powinni nieustannie
wspiera" d%*enia do

zapewnienia 
bezpiecze)stwa

obiektów nale*%cych
do Spó$ki.
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PMusz! umie&ci" chemiczne &rodki 
czyszcz%ce w ma$ych pojemnikach, na 
potrzeby wykorzystania na linii produkcyjnej. 

Nie mam pewno&ci, czy te substancje stanowi% 
zagro*enie i z jakich &rodków ochrony osobistej 
nale*y skorzysta". Co mam zrobi"?

O Je&li nie masz pewno&ci, jakie czynno&ci 
nale*y wykona", skontaktuj si! 
z lokalnym dzia$em BHP lub skonsultuj si! 

z prze$o*onym albo prze$o*onym prze$o*onego 
przed podj!ciem jakichkolwiek dzia$a). Nigdy 
nie ryzykuj, gdy masz do czynienia z materia$ami 
niebezpiecznymi.

Pytania i Odpowiedzi



Jaki zwi%zek maj% 
kwestie uczciwo&ci 
z moimi relacjami 
s$u*bowymi poza 
miejscem pracy?

Post!powanie w sposób 
uczciwy oznacza, *e 
pracownicy +rmy Boston 
Scienti+c powinni 
zachowywa" si! 
rzetelnie i sprawiedliwie 
w stosunku do innych oraz 
przestrzega" wszystkich 
stosownych przepisów 
prawa oraz rozporz%dze). 
Uczciwo&" stanowi 
fundament dobrych 
relacji z podmiotami 
zewn!trznymi (na 
przyk$ad z klientami, 
przedstawicielami organów 
administracji pa)stwowej, 
kontrahentami) oraz 
wszystkich naszych dzia$a) 
w Spó$ce i dla Spó$ki.

Jako pracownik Boston Scienti+c
odpowiadasz za bezpiecze)stwo

swojego &rodowiska pracy.
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Jaki zwi%zek maj% kwestie uczciwo&ci z moimi 
relacjami s$u*bowymi poza miejscem pracy?

Buduj relacje z klientami oparte na 
zaufaniu
D$ugotrwa$e relacje z klientem oparte s% na uczciwo&ci 
i zaufaniu. Firma Boston Scienti+c oczekuje, *e wszystkie 
informacje o produktach b!d% prawdziwe, dok$adne, 
kompletne, funkcjonalne, rzetelne i zgodne z zatwierdzonymi 
etykietami produktu oraz stosownymi przepisami. Wszystkie 
materia$y przeznaczone do sprzeda*y i marketingu musz% 
by" prawdziwe i oparte na udokumentowanych badaniach. 
Musz% zawiera" wszystkie informacje wymagane przez 
obowi%zuj%ce przepisy i zosta" wst!pnie zatwierdzone 
zgodnie z polityk% i procedurami naszej +rmy. 
Nigdy nie po&wi!caj uczciwo&ci dla osi%gni!cia lub 
utrzymania sprzeda*y. Nasze dzia$ania w zakresie 
marketingu i sprzeda*y nie powinny zach!ca" klientów 
ani ich przedstawicieli do przedk$adania ich osobistych 
interesów nad interesy ich pracodawców lub pacjentów. 
Wszystkie warto&ciowe przedmioty, p$atno&ci i uprzejmo&ci 
biznesowe, w tym posi$ki, musz%:
• Pozostawa" w zgodzie z wymogami prawnymi, 

ogólnie przyj!tymi zasadami etyki i normami 
organizacji zatrudniaj%cej osob! obdarowan%.

• Pozostawa" w zgodzie ze wszystkimi stosownymi 
zasadami Spó$ki w krajach, w których prowadzimy 
dzia$alno&".

• Spe$nia" zobowi%zanie +rmy Boston Scienti+c do 
zachowania uczciwo&ci. 

Niektórzy lekarze i inni pracownicy s$u*by zdrowia nie s% 
jedynie naszymi klientami, lecz &wiadcz% cenne us$ugi na 
rzecz +rmy Boston Scienti+c. Na przyk$ad mog% oni prowadzi" 
badania obejmuj%ce nasze wyroby, przekazywa" krytyczne 
uwagi pomocne w naszych planach rozwoju produktu 
i pomaga" nam w edukacji innych pracowników s$u*by 
zdrowia na temat bezpiecznego i skutecznego pos$ugiwania 
si! naszymi wyrobami. Wszelkie interakcje z pracownikami 
s$u*by zdrowia s% potencjalnie przedmiotem &cis$ej kontroli 
rz%dowej i publicznej. Zasady dzia$ania naszej Spó$ki odnosz% 
si! do takich sytuacji i musz% by" zawsze przestrzegane.

PJestem przedstawicielem dzia$u 
sprzeda*y i zaprzyja'ni$em si! z jedn% 
z lekarek, która jest naszym klientem 

w moim regionie. Nasza za*y$o&" kontaktów 
poza prac% mo*e przekszta$ci" si! w relacje 
uczuciowe. Czy musz! o tym kogo& 
powiadamia"? 

OTak. W przypadku nawi%zania bliskiej 
lub uczuciowej relacji z klientem lub 
potencjalnym klientem musisz szybko 

poinformowa" o tym prze$o*onego lub 
przedstawiciela dzia$u zasobów ludzkich. 
Firma podejmie odpowiednie dzia$anie 
w celu unikni!cia realnego lub potencjalnego 
kon(iktu interesów z naszymi klientami. 
Nale*y tak*e pami!ta", *e +rma Boston 
Scienti+c na ogó$ zakazuje pracownikom 
reklamowania, sprzeda*y, usi$owania 
sprzeda*y lub promowania istniej%cych 
b%d' opracowywanych produktów, us$ug 
i technologii klientowi lub potencjalnemu 
klientowi, który jest cz$onkiem rodziny albo 
partnerem w relacji uczuciowej. Firma Boston 
Scienti+c nie zezwala tak*e pracownikom na 
uzyskiwanie prowizji w sposób bezpo&redni czy 
po&redni z tego rodzaju sprzeda*y.

Pytania i OdpowiedziPytania i Odpowiedzi Post!puj w$a&ciwie z osobami trzecimi
W post!powaniu z dostawcami, kontrahentami, 
konsultantami, dystrybutorami, przedstawicielami i innymi 
stronami trzecimi nale*y zawsze:
• Stwarza" podmiotom zewn!trznym szans! na 

uczciwe konkurowanie o dzia$alno&" na nasz% rzecz.
• Post!powa" zawsze sprawiedliwie i uczciwie.
• Bezwzgl!dnie unika" anga*owania strony 

trzeciej do jakiegokolwiek bezprawnego b%d' 
nieodpowiedniego dzia$ania. Bezwzgl!dnie unika" 
proszenia innych o robienie czego&, czego nie wolno 
robi" nam samym.

• Rozwa*y" potencjalne kon(ikty interesów przed 
nawi%zaniem wspó$pracy z osob% trzeci%.

• Wybiera" wykwali+kowane osoby trzecie, maj%ce 
dobr% opini! dotycz%c% jako&ci i uczciwo&ci.

• Dba" o to, by wszystkie umowy ze stronami trzecimi 
pozostawa$y w zgodzie z naszymi politykami.

Po nawi%zaniu wspó$pracy z osob% trzeci% nale*y 
uwa*a" na oznaki nieetycznego lub nieodpowiedniego 
post!powania. Je&li masz pytania lub w%tpliwo&ci, 
zawsze zasi!gaj porady prze$o*onego lub zwró" si! do 
odpowiedniego dzia$u wymienionego na ko)cu Kodeksu. 
Firma Boston Scienti+c uznaje zasad! p$acenia za towary 
i us$ugi tylko stronie dostarczaj%cej takie towary i us$ugi. 
Wszystkie faktury dotycz%ce sprzeda*y towarów i us$ug 
musz% w sposób dok$adny i przejrzysty odzwierciedla" 
kupowane lub sprzedawane towary wraz z cen%, zni*k%, 
rabatem lub elementami gratisowymi. Je&li zni*ka lub 
rabat nie s% znane w momencie sprzeda*y, nale*y si! 
skontaktowa" z dzia$em prawnym lub dzia$em globalnej 
zgodno&ci z przepisami w celu omówienia wymaga). 
Ponadto, z wyj%tkiem niezbyt cz!stych sytuacji wst!pnego 
zatwierdzenia przez dzia$ prawny, +rma Boston Scienti+c 
nie mo*e dokonywa" p$atno&ci dostawcom towarów i us$ug 
w kraju innym ni* kraj, w którym dany dostawca prowadzi 
dzia$alno&", utrzymuje biuro lub mia$o miejsce &wiadczenie. 

PChc! podj%" wspó$prac! z nowym 
dystrybutorem. Post!puj! zgodnie 
z odpowiednimi politykami 

i standardowymi metodami dzia$ania („SOP”), 
jednak dystrybutor zaznacza, *e aby wygra" 
przetarg dla +rmy Boston Scienti+c, musi 
natychmiast z$o*y" ofert!. Proponowany 
dystrybutor nie uko)czy$ jeszcze procedury 
wdra*ania ustalonej przez Spó$k!. Czy mog! 
zezwoli" dystrybutorowi na z$o*enie oferty 
w przetargu?

OPolityki i metody SOP +rmy Boston 
Scienti+c okre&laj% nasze oczekiwania 
w zakresie uczciwego prowadzenia 

dzia$alno&ci biznesowej. Wa*ne, aby 
stawia" naszym dystrybutorom takie same 
wymagania, jakie mamy wobec samych siebie. 
Wyj%tki musz% zosta" zatwierdzone zgodnie 
z zasadami naszych polityk i/lub metod SOP.

PJeden z zewn!trznych sprzedawców 
produktów +rmy Boston Scienti+c, 
z którym wspó$pracuj!, za*yczy$ sobie 

wyp$aty nale*nych mu prowizji na rzecz 
innego podmiotu, mieszcz%cego si! w innym 
kraju. Czy to dopuszczalne?

ONie. Wyp$aty na rzecz podmiotów 
innych ni* te, które dostarczy$y towary 
b%d' &wiadczy$y us$ugi dla +rmy Boston 

Scienti+c oraz w krajach innych ni* kraje 
dostarczenia towarów lub us$ug s% generalnie 
niedozwolone. Tego typu porozumienia 
stanowi% czytelny sygna$ ostrzegawczy 
sugeruj%cy potencjalne nieprawid$owo&ci, 
poniewa* mog% by" wykorzystywane 
w celu gromadzenia dodatkowych &rodków 
na cele korupcyjne, wyprowadzenia ich 
na potrzeby niew$a&ciwych p$atno&ci, 
przeprowadzania ukrytych transakcji i/
lub unikania opodatkowania. Firma Boston 
Scienti+c generalnie zakazuje zawierania takich 
porozumie). Mog% wyst%pi" okoliczno&ci, 
w których takie dzia$ania b!d% prawid$owe, 
przekonuj%ce i uzasadnione; wówczas takie 
p$atno&ci musz% zosta" wst!pnie zatwierdzone 
przez dzia$ prawny. 
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Jaki zwi%zek maj% kwestie uczciwo&ci z moimi 
relacjami s$u*bowymi poza miejscem pracy?

PProdukty +rmy Boston Scienti+c zosta$y 
przys$ane do mojego kraju z jednej 
z fabryk +rmy Boston Scienti+c w Irlandii. 

Dotar$y do portu w moim kraju, ale ich 
wydanie zosta$o opó'nione. Jako pracownik 
+rmy Boston Scienti+c odpowiadam za 
logistyk! na miejscu, a lokalny urz!dnik celny 
poinformowa$ mnie, *e jest bardzo zaj!ty 
i „drobne wsparcie” w gotówce mog$oby 
przyspieszy" wydanie naszych produktów 
z portu. Czy mog! dokona" takiej p$atno&ci?

ONie. Firma Boston Scienti+c nie dokonuje 
p$atno&ci za czynno&ci urz!dowe ani 
nie przekazuje nieo+cjalnie *adnych 

sum funkcjonariuszom publicznym w zamian 
za wykonywanie ich obowi%zków. Tego 
typu p$atno&ci, maj%ce na celu u$atwienie 
przeprowadzenia danej sprawy, nie s% zgodne 
ze zobowi%zaniem +rmy Boston Scienti+c do 
przestrzegania zasad etyki i uczciwo&ci oraz 
pozostaj% nielegalne w wi!kszo&ci krajów.

PLekarz w europejskim szpitalu 
pa)stwowym ko)czy 50 lat. Chc! da" 
mu bilety na +na$ Mistrzostw -wiata 

w pi$ce no*nej, który b!dzie rozegrany w jego 
mie&cie. Nie s%dz!, aby prawo zezwala$o na 
wr!czenie mu takiego prezentu osobi&cie. Czy 
mog! wr!czy" bilety jego *onie?

ONie. Nie mo*emy oferowa" nikomu 
prezentu, je*eli mamy powody 
przypuszcza", *e zostanie on 

przekazany urz!dnikowi rz%dowemu lub 
pracownikowi pa)stwowemu. W wielu krajach 
lekarze i pracownicy s$u*by zdrowia sektora 
publicznego uwa*ani s% za urz!dników 
rz%dowych i/lub pracowników pa)stwowych. 
Ogólnie rzecz ujmuj%c, wr!czanie podarunków 
podlega pewnym ograniczeniom. Kwesti! 
t!, w odniesieniu do poszczególnych 
krajów, szczegó$owo reguluj% polityki +rmy 
Boston,Scienti+c.

Pytania i Odpowiedzi

Zachowuj ostro*no&" 
w post!powaniu z przedstawicielami 
w$adz i pracownikami pa)stwowymi
Firma Boston Scienti+c wchodzi w rozmaite relacje 
z urz!dnikami rz%dowymi i pracownikami pa)stwowymi 
na ca$ym &wiecie. W wielu krajach relacje z urz!dnikami 
rz%dowymi i pracownikami pa)stwowymi obwarowane s% 
bardzo &cis$ymi regu$ami. Musz% one pozosta" zgodne z takimi 
regu$ami i by" prowadzone z zachowaniem polityki uczciwo&ci. 
Nie wolno Ci robi" niczego, co mog$oby zosta" uznane za 
prób! nieprawid$owego wywarcia wp$ywu na decyzje w$adz, 
ich przedstawicieli lub pracowników albo zach!cania ich do 
post!powania wbrew obowi%zuj%cym zasadom. Nie wolno 
Ci nigdy oferowa" ani przyjmowa" *adnego przedmiotu 
warto&ciowego, który móg$by zosta" odebrany jako $apówka 
b%d' p$atno&" za przys$ug!. Pami!taj, *e $apówki nie s% 
ograniczone do przekazywania pieni!dzy, ale mog% tak*e 
obejmowa" obietnic! przekazania prezentu, s+nansowania 
rozrywki, op$acenia podró*y lub zrealizowania innej przys$ugi. 
Je&li urz!dnik rz%dowy lub pracownik pa)stwowy poprosi 
o tak% korzy&" lub jej za*%da, zg$o& to natychmiast do jednego 
z dzia$ów wymienionych na ko)cu Kodeksu.

PProwadz! nabór na stanowisko w moim 
departamencie. Zg$osi$a si! córka 
urz!dnika rz%dowego wysokiego 

szczebla, którego przychylno&" mog$aby 
przynie&" korzy&" +rmie Boston Scienti+c. Czy 
mog! j% zatrudni"? 

OKandydaci na wszelkie stanowiska 
w +rmie Boston Scienti+c musz% by" 
oceniani obiektywnie, na podstawie 

ustalonych kryteriów. Nie mo*na utworzy" 
stanowiska ani zatrudni" *adnej osoby w celu 
pozyskania ewentualnych wp$ywów lub 
wynagrodzenia dla urz!dnika rz%dowego b%d' 
pracownika pa)stwowego czy te* uzyskania 
przychylno&ci HCP albo innego klienta b%d' 
wy&wiadczenia im przys$ugi. Nale*y &ci&le 
wspó$pracowa" z dzia$em prawnym, aby 
ustali", czy nale*y kontynuowa" proces 
zatrudniania takiej osoby.

PKonsultant zaoferowa$ uzyskanie 
wszystkich niezb!dnych zatwierdze) 
w kraju za 50 000 USD. Powiedzia$, *e 

te pieni%dze „pomog$yby przyspieszy" ca$y 
proces”. Nie wiem, na co te pieni%dze by$yby 
naprawd! przeznaczone. Czy stanowi to 
problem?

OTak. Dzia$ania te brzmi% podejrzanie. 
Spó$ka nie dokonuje *adnych 
p$atno&ci, które mog$yby zosta" 

zinterpretowane jako $apówka. Nale*y si! 
dowiedzie", jakie us$ugi mia$yby zosta" 
wykonane i jakich p$atno&ci konsultant mia$by 
dokona" w imieniu +rmy Boston Scienti+c. 
Je*eli nie mo*esz uzyska" takich informacji, 
prawdziwe przeznaczenie takiej p$atno&ci 
powinno Ci! zaniepokoi". Zanim udzielisz 
odpowiedzi na sugesti! konsultanta, musisz 
si! tak*e skontaktowa" z dzia$em prawnym 
lub dzia$em globalnej zgodno&ci z przepisami. 
Konsultant b!dzie musia$ dostarczy" umow! 
zawieraj%c% opis us$ug, szczegó$owe faktury 
i dokumentacj! &wiadczonych us$ug. 

Pytania i Odpowiedzi

W wielu krajach relacje z przedstawicielami
w$adz i pracownikami pa)stwowymi

obwarowane s% bardzo &cis$ymi regu$ami. 
Musz% one pozosta" zgodne z takimi regu$ami 

i by" prowadzone z 
zachowaniem polityki uczciwo&ci.
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Traktuj innych sprawiedliwie
Firma Boston Scienti+c oczekuje od Ciebie sprawiedliwego 
post!powania wobec innych. Oznacza to, *e nie wolno 
wykorzystywa" nikogo, podaj%c nieprawdziwe stwierdzenia, 
pomijaj%c istotne fakty lub te* prowadz%c inne nieuczciwe 
praktyki handlowe. Nie wolno Ci nigdy podszywa" 
si! pod kogo& innego ani ukrywa" swojej to*samo&ci. 
Firma Boston Scienti+c popiera sprawiedliw%, aktywn% 
konkurencj! na równych zasadach. Przepisy prawa 
antymonopolowego i o nieuczciwej konkurencji pomagaj% 
w ochronie uczciwej konkurencji przez ograniczanie dzia$a) 
naruszaj%cych jej zasady. Staraj%c si! zdoby" informacje 
handlowe na temat naszych konkurentów, robimy to 
w sposób zgodny z prawem i polityk% etyki, na przyk$ad 
korzystaj%c z dokumentów dost!pnych publicznie. Nie 
ujawniaj pozyskanych danych poufnych na temat innej 
+rmy ani nie zach!caj do tego innych osób. Ponadto 
unikaj rozpowszechniania plotek o innych +rmach lub 
nieuczciwych spekulacji dotycz%cych jako&ci ich produktów.

Nale*y unika" cho"by pozorów nielegalnego b%d' 
nieetycznego post!powania w tych kwestiach. Oznacza to, 
*e nale*y:

• Unika" dyskusji na tematy dotycz%ce danych 
o szczególnym znaczeniu z osobami czy spó$kami 
spoza +rmy Boston Scienti+c bez uprzedniego 
uzyskania porady dzia$u prawnego. Takie tematy 
obejmuj% wszelkie aspekty cen produktów, zasad 
prowadzenia dzia$alno&ci, rynków produktów, 
opracowania produktów, planów marketingowych 
i planów sprzeda*y oraz kluczowych kosztów, takich 
jak koszty bada), rozwoju lub robocizny.

• Je*eli konkurent poruszy który& z wra*liwych 
tematów, natychmiast przerwij rozmow!. Nast!pnie 
udokumentuj odmow! udzia$u w rozmowie 
i powiadom dzia$ prawny.

PZajmuj! stanowisko kierownika 
regionalnego. W trakcie ostatniego 
spotkania administrator szpitala 

przekaza$ mi kompletn% list! produktów 
konkurencji wraz z cenami. Czy mog! j% 
wys$a" kierownictwu?

ONie. Nie nale*a$o przyjmowa" ani 
przegl%da" takich informacji. Nasze 
przywi%zanie do uczciwo&ci i ochrony 

poufnych danych obejmuje równie* ochron! 
informacji poufnych nale*%cych do konkurencji 
i to nawet w sytuacji takiej, jak ta, w której 
otrzymujemy informacje, o które nie prosili&my. 
Mo*esz po prostu odes$a" te dane do 
administratora szpitala i poinformowa" go, 
*e nie mo*esz ich przyj%". Je&li dane zosta$y 
przes$ane elektronicznie, mo*esz je skasowa" 
i poinformowa" o tym nadawc!, prosz%c 
go jednocze&nie o powstrzymanie si! od 
wysy$ania takich danych w przysz$o&ci.

PJeden z moich podw$adnych pracowa$ 
poprzednio dla konkurencji. Powiedzia$ 
mi, *e ma wci%* dokumentacj! 

ich procedur jako&ci, które nie s% znane 
publicznie. Zapyta$, czy chc! si! im przyjrze". 
Interesuj% mnie tego typu informacje. Co 
mam zrobi"? 

O Nie nale*y przyjmowa" ani przegl%da" 
takich informacji. Firma Boston Scienti+c 
nie ma do nich prawa. W zwi%zku 

z naszym zobowi%zaniem do uczciwo&ci nie 
b!dziemy pos$ugiwa" si! takimi informacjami, 
nawet je*eli wejd% one w nasze posiadanie. 
Twoim obowi%zkiem jest równie* pomóc 
swojemu pracownikowi w lepszym zrozumieniu 
jego zobowi%zania wobec by$ego pracodawcy. 
Je&li podw$adny posiada poufne dane 
konkurencji, skontaktuj si! z dzia$em prawnym.

Pytania i Odpowiedzi Pytania i Odpowiedzi

Szanuj w$asno&" intelektualn%
Firma Boston Scienti+c chroni swoj% w$asno&" intelektualn%, 
w tym patenty, nazwy handlowe, znaki towarowe, prawa 
autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa stanowi%ce 
w$asno&" intelektualn%. Ponadto szanujemy w$asno&" 
intelektualn% innych. Skontaktuj si! z dzia$em prawnym, je&li 
masz pytania na temat mienia obj!tego licencj%, takiego jak 
oprogramowanie czy publikacje. Je*eli w Twoim przekonaniu 
+rma Boston Scienti+c mo*e narusza" prawa w$asno&ci 
intelektualnej innych albo jest o+ar% naruszania takich praw, 
musisz natychmiast skonsultowa" si! z dzia$em prawnym.

Kieruj si! zasadami spo$ecznej 
odpowiedzialno&ci biznesu
Koncepcja spo$ecznej odpowiedzialno&ci biznesu 
odzwierciedla nasz% dba$o&" o dobro spo$ecze)stwa, 
&rodowiska i etyczne post!powanie w relacjach ze wszystkimi 
interesariuszami naszej +rmy, w tym pracownikami, klientami, 
inwestorami i spo$eczno&ciami, poprzez ochron! planety, 
populacji i w$asno&ci. Jako pracownicy +rmy jeste&my 
odpowiedzialni za podejmowanie pozytywnych dzia$a) 
w spo$eczno&ciach, w których *yjemy i pracujemy, w tym 
wspieranie programów edukacyjnych dla uczniów oraz 
inicjatyw prozdrowotnych, pomoc potrzebuj%cym i dba$o&" 
o zrównowa*ony rozwój.

Jaki zwi%zek maj% kwestie uczciwo&ci z moimi 
relacjami s$u*bowymi poza miejscem pracy?

Boston Scienti+c chroni swoj%
w$asno&" intelektualn%, w tym

patenty, nazwy handlowe,
znaki towarowe, prawa

autorskie, tajemnice 
handlowe

i inne prawa stanowi%ce
w$asno&" intelektualn%.

Ponadto szanujemy w$asno&"
intelektualn% innych.
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Pracujemy w bran*y &ci&le 
regulowanej przepisami. 
-wiadomo&" wszelkich wymogów 
maj%cych zastosowanie w Twojej 
pracy jest dla Ciebie kluczowa. 
Mog% to by" zasady bada) 
klinicznych, opracowywania 
produktów, produkcji, promocji, 
ochrony danych, kontaktów 
z klientami oraz rozlicze) za nasze 
produkty i powi%zane us$ugi. 
Istniej% tak*e przepisy reguluj%ce 
inne czynno&ci, np. import 
i eksport, przekazywanie danych 
osobowych do innych krajów, 
obrót akcjami czy dzia$alno&" 
polityczn% i wp$aty na cele 
polityczne. Konieczna mo*e by" 
znajomo&" zasad kontaktowania 
si! z mediami, przedstawicielami 
w$adz i zewn!trznymi prawnikami. 
Znajomo&" i przestrzeganie 
wszystkich stosownych wymaga) 
stanowi kluczowy element 
uczciwo&ci i zachowywania 
standardów w miejscu pracy.

Jakie inne przepisy 
prawa i wymogi 
powinny wp$ywa" na 
moje zobowi%zanie 
do uczciwego 
post!powania?

Boston Scienti+c popiera
sprawiedliw%, aktywn%

konkurencj! na równych
zasadach.
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Jakie inne przepisy prawa i wymogi powinny wp$ywa"  
na moje zobowi%zanie do uczciwego post!powania?

PCo zrobi", gdy dostawca us$ug 
medycznych zapyta o mo*liwo&" 
u*ytkowania produktu +rmy Boston 

Scienti+c z innych wskaza), niewymienionych 
w dokumentacji?

OJe&li dostawca zapyta o mo*liwo&" 
u*ytkowania produktu z innych wskaza), 
niewymienionych w dokumentacji, 

powiedz, *e bezpiecze)stwo oraz skuteczno&" 
produktu nie s% jeszcze ustalone i wyja&nij, 
*e Spó$ka nie promuje u*ytkowania produktu 
w taki sposób. Udziel odpowiedzi zgodnej 
z prawd%, nie stosuj%c technik promocyjnych, 
i nie podejmuj dalszej dyskusji ani nie 
zach!caj do u*ywania produktu niezgodnie 
z dokumentacj%. Rozmowy na temat u*ywania 
produktu niezgodnie z dokumentacj%, nawet 
rozpocz!te przez lekarza, mog$yby zosta" 
uznane za promowanie takiego zastosowania. 
Twoje rozmowy powinny skupia" si! na 
informacjach, które zosta$y zatwierdzone przez 
Spó$k! w procesie uzgadniania z dostawcami 
us$ug medycznych zasad u*ytkowania 
produktu.

PWraz z kilkoma pracownikami oraz 
klientami wybrali&my si! na s$u*bow% 
kolacj! i przekroczyli&my limit wydatków 

na posi$ki. Co mam zrobi"?

PNale*y sporz%dzi" dok$adn% list! 
uczestników kolacji i poinformowa" 
prze$o*onego o przekroczeniu bud*etu. 

W *adnym wypadku nie nale*y mody+kowa" 
rachunku, dodawa" nazwisk nieobecnych 
uczestników w celu zmniejszenia kosztów 
przypadaj%cych na jedn% osob! ani w *aden inny 
sposób zmienia" informacji dotycz%cych kolacji.

Pytania i Odpowiedzi Poznaj polityk! obrotu akcjami
Obracaj%c akcjami +rmy Boston Scienti+c, zwracaj 
uwag!, aby nie prowadzi" obrotu w oparciu o informacje 
niejawne. Obrót na podstawie informacji niejawnych 
oznacza, *e dokonuje si! transakcji zwi%zanych z papierami 
warto&ciowymi +rmy (np. kupno lub sprzeda* akcji), maj%c 
&wiadomo&" lub b!d%c w posiadaniu istotnych informacji 
niepublicznych dotycz%cych +rmy lub jej akcji. Rozwa*aj%c, 
czy informacje stanowi% istotne informacje niepubliczne, 
nale*y zada" sobie nast!puj%ce pytania:

• Czy informacje zosta$y ujawnione publicznie przez 
+rm! lub sta$y si! powszechnie znane w inny 
sposób? Je&li nie, s% to informacje niepubliczne. 

• Czy kieruj%cy si! rozs%dkiem inwestor wzi%$by 
pod uwag! te informacje, podejmuj%c decyzje 
inwestycyjne? Je&li tak, s% to informacje istotne. 

• Czy publiczne ujawnienie takich informacji mog$oby 
wywo$a" zmiany w cenie papierów warto&ciowych 
+rmy Boston Scienti+c? Je&li tak, s% to informacje 
istotne.

Zakazane jest tak*e „dawanie wskazówek” innym osobom, 
w tym innym pracownikom +rmy Boston Scienti+c, rodzinie 
lub znajomym, je&li mog$oby to umo*liwi" im kupno akcji 
+rmy Boston Scienti+c na podstawie istotnych informacji 
niedost!pnych publicznie. 

Pami!taj, *e te zasady maj% zastosowanie nie tylko 
do papierów warto&ciowych oraz informacji +rmy 
Boston Scienti+c. Obrót akcjami dotyczy tak*e naszych 
konkurentów i innych +rm. -rodki ostro*no&ci dotycz%ce 
obrotu akcjami nale*y stosowa" równie* w odniesieniu do 
wszelkich innych informacji uzyskanych od osoby trzeciej 
podczas pracy na rzecz +rmy Boston Scienti+c. Przed 
zaanga*owaniem si! w jakiekolwiek transakcje dotycz%ce 
papierów warto&ciowych Spó$ki nale*y zapozna" si! 
z zasadami obrotu jej akcjami. Je&li masz pytania, skontaktuj 
si! z dzia$em prawnym.

Znaj wymogi kliniczne, wymogi 
pochodz%ce od w$adz nadzoruj%cych 
i z programów opieki zdrowotnej
Produkty +rmy Boston Scienti+c podlegaj% kontroli ze 
strony agencji pa)stwowych, ministerstw zdrowia i innych 
organów nadzorczych na ca$ym &wiecie. Firma Boston 
Scienti+c oczekuje od Ciebie przestrzegania wszelkich 
wymogów klinicznych, przepisów organów w$adz oraz 
wymogów programów opieki zdrowotnej we wszystkich 
krajach, w których prowadzimy dzia$alno&". Prawo 
i przepisy maj%ce zastosowanie do producentów urz%dze) 
medycznych zmieniaj% si!. Musisz zna" prawo i przepisy 
dotycz%ce Twojej pracy. Je&li nie masz pewno&ci, zapytaj 
prze$o*onego lub skontaktuj si! z dzia$em globalnej 
zgodno&ci z przepisami lub dzia$em prawnym. 

Firma Boston Scienti+c nie zatrudnia i nie anga*uje do 
pracy w USA osób, które wed$ug organów w$adzy w USA 
nie s% uprawnione do uczestnictwa w programach opieki 
zdrowotnej rz%du USA lub w procesie rozwoju leków. 
Okresowo +rma Boston Scienti+c przeszukuje rz%dowe bazy 
danych w USA celem znalezienia osób nieuprawnionych. 
Ka*dy pracownik w USA, który jest lub wie, *e b!dzie 
nieuprawniony, musi natychmiast ujawni" ten fakt dzia$owi 
globalnej zgodno&ci z przepisami.

PNie mam pewno&ci, co oznacza zwrot 
„istotne informacje niepubliczne”. Sk%d 
mog! wiedzie", *e je posiadam?

OOgólnie rzecz bior%c, informacje s% istotne, 
je&li ich publiczne ujawnienie mog$oby 
wp$yn%" na cen! papierów warto&ciowych 

+rmy lub na decyzj! inwestora kieruj%cego si! 
rozs%dkiem o ich kupnie b%d' sprzeda*y. Istotne 
informacje mog% obejmowa" mi!dzy innymi: 
wyniki +nansowe, zmiany w zarz%dzie Spó$ki, 
dane na temat dochodze) prowadzonych przez 
w$adze, przej!" lub sprzeda*y spó$ek i wycofania 
produktów. Informacje s% niepubliczne, 
je*eli Spó$ka nie og$osi$a ich w komunikatach 
prasowych, nie przekaza$a tych informacji do 
wiadomo&ci publicznej w innej formie lub w inny 
sposób nie sta$y si! one powszechnie znane. 
Je*eli nie masz pewno&ci, czy posiadasz istotne 
informacje niepubliczne, przed przeprowadzeniem 
transakcji gie$dowej skontaktuj si! z prze$o*onym 
lub z dzia$em prawnym.

Pytania i Odpowiedzi
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Prawo i przepisy maj%ce
zastosowanie do 

producentów urz%dze) 
medycznych zmieniaj%

si!.



Jakie inne przepisy prawa i wymogi powinny wp$ywa"  
na moje zobowi%zanie do uczciwego post!powania?

P Znam kogo& z innej +rmy, z kim na 
konferencji rozmawia$ urz!dnik FDA. 
Urz!dnik zadawa$ szczegó$owe pytania 

na temat jego pracy oraz ca$ej +rmy, co 
spowodowa$o, *e pytany poczu$ si! nieswojo. 
Co mam robi", je&li mi si! to przytra+? 

ONale*y poprosi" o dane 
uwierzytelniaj%ce urz!dnika, uzyska" 
informacje kontaktowe, poinformowa" 

o konieczno&ci powiadomienia Spó$ki przed 
podj!ciem dalszych dzia$a), a nast!pnie 
skierowa" t! osob! do odpowiedniego 
przedstawiciela +rmy Boston Scienti+c, 
który udzieli jej niezb!dnych informacji. 
Nale*y si! niezw$ocznie skontaktowa" 
z dzia$em prawnym. Spó$ka wspó$pracuje 
z przedstawicielami w$adz. Pracownicy dzia$u 
prawnego musz% jednak wiedzie" wcze&niej 
o sytuacji, gdy maj% przekaza" informacje 
o Spó$ce przedstawicielom w$adz, a ponadto 
powinni dopilnowa", aby z organami 
pa)stwowymi kontaktowali si! odpowiedni 
przedstawiciele Boston Scienti+c.

Pytania i Odpowiedzi

Poznaj przepisy dotycz%ce importu, 
eksportu i zakazu bojkotu handlowego
Wiele krajów, w których prowadzimy dzia$alno&", posiada 
przepisy ograniczaj%ce import i eksport technologii, danych 
osobowych, urz%dze) medycznych i innych towarów. Ponadto 
w$adze mog% okresowo narzuci" ograniczenia handlowe 
wobec pewnych krajów, osób prawnych i +zycznych. Upewnij 
si!, *e rozumiesz w pe$ni polityk! eksportu i importu 
obowi%zuj%c% w naszej Spó$ce, a która dotyczy Twojej pracy. 
Z ka*dym pytaniem zwracaj si! do dzia$u prawnego. 
Niektóre kraje maj% przepisy zakazuj%ce wspó$pracy z osobami 
z innych krajów. Przepisy te powszechnie nazywane s% 
bojkotem. Wszystkie pro&by kierowane do +rmy Boston 
Scienti+c w sprawie do$%czenia do bojkotu musz% by" 
niezw$ocznie przekazywane do dzia$u prawnego. Nale*y 
równie* zg$osi" wszelkie *%dania o informacje dotycz%ce 
naszych stosunków handlowych z krajami obj!tymi bojkotem 
handlowym. Przepisy prawa wymagaj% zg$oszenia niektórych 
takich *%da) do w$adz. Z ka*dym pytaniem i w%tpliwo&ci% 
nale*y si! zwraca" bezpo&rednio do dzia$u prawnego.

Zawsze gdy pojawi% si!
pytania o wp$aty na cele

polityczne, import lub
eksport oraz zakaz bojkotów

handlowych, nale*y si!
zwróci" do dzia$u Legal.

Poznaj polityk! post!powania 
z mediami, przedstawicielami w$adz 
i prawnikami
Wa*ne jest, aby wiedzie", jak post!powa" w wypadku, 
gdy kontaktuj% si! z nami przedstawiciele mediów, w$adz 
lub prawnicy z zewn%trz. Informacje prasowe i kontakty 
z mediami, analitykami akcji lub specjalistami ds. inwestycji 
maj% miejsce tylko za po&rednictwem upowa*nionych 
pracowników dzia$ów Komunikacji korporacyjnej, Spraw 
rz%dowych i Relacji inwestorskich. Dzia$ prawny musi by" 
zaanga*owany w kontakty z organami pa)stwowymi oraz 
zewn!trznymi prawnikami. Przestrzegaj nast!puj%cych 
wytycznych:

• Nigdy nie komentuj ani nie potwierdzaj jakichkolwiek 
informacji na temat dzia$alno&ci Spó$ki, ani im nie 
zaprzeczaj, bez otrzymania od Spó$ki wyra'nego 
upowa*nienia do takiego post!powania.

• W razie gdyby skontaktowa$ si! z Tob% 
przedstawiciel mediów, skieruj go do dzia$u 
Komunikacji korporacyjnej.

• Je&li skontaktuje si! z Tob% analityk, agencja 
oceniaj%ca lub specjalista ds. inwestycji, pole" mu 
kontakt z dzia$em Relacji inwestorskich. 

• Zewn!trznych prawników i urz!dników 
pa)stwowych kontaktuj%cych si! w sprawach 
dotycz%cych Spó$ki nale*y skierowa" do dzia$u 
prawnego.

• Je*eli otrzymasz wezwanie s%dowe, skarg!, 
wezwanie do stawiennictwa lub podobny dokument 
dotycz%cy spraw Spó$ki, niezw$ocznie skonsultuj si! 
z dzia$em prawnym. Ponadto musisz stosowa" si! 
do wszystkich odpowiednich polityk lokalnych.
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Chcemy us$ysze" Twój 
g$os. Je*eli w jakiejkolwiek 
sytuacji czujesz, *e Twoja 
uczciwo&" jest nara*ona 
na szwank, porozmawiaj 
z prze$o*onym lub 
skontaktuj si! z dowolnym 
dzia$em wymienionym na 
ko)cu Kodeksu. Wspieraj 
tak*e osoby zg$aszaj%ce 
w%tpliwo&ci w dobrej wierze 
i wspó$pracuj w ramach 
dochodze). Edukacja 
w kwestii podejmowania 
w$a&ciwych wyborów jest 
istotn% cz!&ci% codziennego 
przestrzegania polityki 
uczciwo&ci.

Co robi", kiedy 
mam pytania lub 
w%tpliwo&ci?

Poznaj ograniczenia dotycz%ce 
dzia$a) politycznych i wp$at na cele 
polityczne
Wszyscy maj% prawo swobodnego uczestniczenia w *yciu 
politycznym. Jednak w swoich dzia$aniach nie mo*esz 
sprawia" wra*enia, *e wypowiadasz si! lub dzia$asz 
w imieniu +rmy Boston Scienti+c, chyba *e pracujesz 
w dziale Spraw rz%dowych. 

Twoim obowi%zkiem jest przestrzeganie wszystkich 
przepisów dotycz%cych wp$at na cele polityczne. Darowizny 
dowolnego rodzaju musz% pozostawa" w zgodzie 
z zapisami Kodeksu oraz stosownymi zasadami. Firma 
Boston Scienti+c nie mo*e przekazywa" dotacji pieni!*nych, 
po&wi!ca" czasu, &wiadczy" us$ug ani przekazywa" 
maj%tku kandydatowi na stanowisko polityczne ani 
partii politycznej, chyba *e pozwalaj% na to przepisy 
prawa lokalnego, a dotacje takie przekazywane s% 
przez specjalnie wyznaczon% organizacj! polityczn% i s% 
uprzednio zatwierdzone przez starszego wiceprezesa lub 
osob! na wy*szym stanowisku. W razie pyta) o wp$aty na 
cele polityczne nale*y si! skontaktowa" z dzia$em Spraw 
rz%dowych w +rmie Boston Scienti+c w celu uzyskania 
wskazówek co do dalszego post!powania.

Jakie inne przepisy prawa i wymogi powinny wp$ywa"  
na moje zobowi%zanie do uczciwego post!powania?

Twoim obowi%zkiem jest
przestrzeganie wszystkich

przepisów dotycz%cych wp$at
na cele polityczne. Darowizny

dowolnego rodzaju musz%
pozostawa" w zgodzie z zapisami

Kodeksu oraz stosownymi zasadami.

44 | Boston Scienti+c Code of Conduct Boston Scienti+c Code of Conduct | 45

ADVICE LINE  
www.BostonScienti+cAdviceLine.ethicspoint.com  

WORLDWIDE INTERNET CONTACT



Zg$aszaj pytania i w%tpliwo&ci
Kwestie uczciwo&ci powstaj% i mog% dotyczy" równie* 
dobrych ludzi kieruj%cych si! najlepszymi intencjami. Czasami 
trudno si! zorientowa", jakie post!powanie jest w$a&ciwe. 
Je*eli nie masz pewno&ci, popro& o rad!.

• Porozmawiaj z prze$o*onym lub prze$o*onym 
swojego prze$o*onego.

• Skontaktuj si! z dzia$em globalnej zgodno&ci 
z przepisami, zasobów ludzkich, globalnego audytu 
wewn!trznego, globalnego bezpiecze)stwa lub 
z dowolnym innym dzia$em wymienionym na ko)cu 
Kodeksu.

• Zadzwo) na infolini! pomocy. Bezp$atny numer 
telefonu dost!pny jest dla wszystkich, przez ca$% 
dob!, siedem dni w tygodniu. 

• Skontaktuj si! z infolini% pomocy online pod adrese 
www.BostonScienti+cAdviceLine.ethicspoint.com.

Infolinia pomocy obs$uguje rozmowy w wielu j!zykach. 
U*ywaj infolinii pomocy do zadawania pyta), otrzymywania 
porad lub zg$aszania w%tpliwo&ci zwi%zanych z kwestiami 
uczciwo&ci. Numer bezp$atnej linii: 1-888-968-8425. 
Wszyscy mamy obowi%zek natychmiastowego zg$aszania 
wszelkich w%tpliwo&ci zwi%zanych z kwestiami uczciwo&ci, 
narusze) lub podejrze) o naruszenie Kodeksu, polityk 
i procedur Spó$ki oraz obowi%zuj%cych przepisów. Je&li nie 
masz pewno&ci, co nale*y zrobi", zadawaj pytania i zasi!gaj 
porady.

Co robi", kiedy mam  
pytania lub w%tpliwo&ci?

PCzy mog! zadzwoni" na infolini! 
pomocy anonimowo? 

OTak. Infolinia pomocy zezwala na 
anonimowe zg$aszanie narusze) 
z wyj%tkiem przypadków ograniczonych 

przepisami lokalnego prawa. W takich 
sytuacjach dzwoni%cy zostan% poinformowani 
o alternatywnym rozwi%zaniu problemu. Je&li 
postanowisz nie przekazywa" swojego nazwiska 
przy zg$aszaniu w%tpliwo&ci, mo*emy nie by" 
w stanie uzyska" dodatkowych niezb!dnych 
informacji. Mo*e by" nam równie* trudniej 
przedstawi" mo*liwe rozwi%zania Twoich 
w%tpliwo&ci oraz informacje, w jaki sposób je 
rozstrzygni!to. Je*eli zdecydujesz si! poda" 
swoje nazwisko i ujawni" to*samo&", informacje 
te pozostan% poufne w najwi!kszym mo*liwym 
zakresie w danych okoliczno&ciach.

Pytania i Odpowiedzi

PNied$ugo po zg$oszeniu przeze mnie 
w%tpliwo&ci zwi%zanej z kwesti% 
uczciwo&ci mojemu prze$o*onemu 

wystawiono negatywn% ocen! mojej pracy. 
W moim przekonaniu mo*e by" to forma 
odwetu za zg$oszenie w%tpliwo&ci. Co mam 
zrobi"? 

ONale*y skontaktowa" si! 
z przedstawicielem dzia$u zasobów 
ludzkich lub z jednym z dzia$ów 

wymienionych na ko)cu niniejszego Kodeksu. 
Bez dodatkowych informacji nie mo*emy 
rozstrzygn%", czy rzeczywi&cie dosz$o do 
odwetu. Jednak*e wa*ne jest zarówno dla 
Ciebie, Twojego prze$o*onego, jak i dla Spó$ki, 
aby przeanalizowa" to, w jaki sposób odbierasz 
ewentualny odwet. Je*eli rzeczywi&cie dosz$o 
do odwetu, Spó$ka podejmie w$a&ciwe 
dzia$anie naprawcze. 

Pytania i Odpowiedzi

Wspieraj innych, którzy w dobrej 
wierze zadaj% pytania i zg$aszaj% 
w%tpliwo&ci
Firma Boston Scienti+c nie toleruje jakichkolwiek przejawów 
odwetu na osobie zg$aszaj%cej w dobrej wierze w%tpliwo&ci 
zwi%zane z Kodeksem, politykami i procedurami Spó$ki lub 
kwestiami uczciwo&ci. Odwet jest równie* zabroniony na 
jakiejkolwiek osobie uczestnicz%cej w dochodzeniu tocz%cym 
si! w sprawie takiego zg$oszenia. Obejmuje to zg$oszenia 
lub badanie sporz%dzone przez +rm! Boston Scienti+c, rz%d 
lub przedstawicieli w$adz. Firma Boston Scienti+c nie b!dzie 
równie* tolerowa" jakiejkolwiek postaci odwetu zabronionego 
w my&l stosownych przepisów prawa.

Wspó$pracuj przy dochodzeniach
Spó$ka reaguje niezw$ocznie i bezstronnie na pytania, 
w%tpliwo&ci i zg$oszenia niew$a&ciwego post!powania. 
Dochodzenia s% zachowane w mo*liwie najbardziej &cis$ej 
tajemnicy. Wszyscy musimy w pe$ni wspó$pracowa" 
przy dochodzeniach prowadzonych przez +rm! Boston 
Scienti+c. Obejmuje to zobowi%zanie do ca$kowitej 
szczero&ci i prawdomówno&ci wobec osób prowadz%cych 
dochodzenie. 

Kwestie uczciwo&ci powstaj% i mog%
dotyczy" równie* dobrych ludzi

kieruj%cych si! najlepszymi intencjami.
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Dzia$y, do których 
mo*na zwróci" si! 
z pytaniami lub 
w%tpliwo&ciami

Miej &wiadomo&" konsekwencji
Firma Boston Scienti+c powa*nie traktuje naruszenia 
niniejszego Kodeksu, polityk i procedur Spó$ki 
oraz obowi%zuj%cych przepisów. W odpowiednich 
okoliczno&ciach Spó$ka podejmuje niezw$oczne dzia$ania 
naprawcze, nie wy$%czaj%c rozwi%zania stosunku pracy. 
Dzia$ania naprawcze mog% by" równie* podj!te z innych 
przyczyn, na przyk$ad w razie:

• Polecenia innym dzia$ania niezgodnego z prawem, 
innymi wymogami, politykami lub procedurami 
Spó$ki b%d' obowi%zuj%cymi przepisami.

• Niezg$oszenia faktu naruszenia lub potencjalnego 
naruszenia Kodeksu mimo &wiadomo&ci jego 
istnienia.

• Zaniedbania obowi%zku skutecznego nadzorowania 
dzia$a) osób Ci podleg$ych.

• Braku wspó$pracy przy audycie lub dochodzeniu 
prowadzonym przez Spó$k!.

• Udzielania fa$szywych, wprowadzaj%cych w b$%d lub 
niekompletnych informacji podczas audytu Spó$ki 
lub dochodzenia. 

• Odmowy uczestnictwa w obowi%zkowym szkoleniu.

• Odwetu na kimkolwiek za zg$oszenie w dobrej 
wierze w%tpliwo&ci zwi%zanej z kwesti% uczciwo&ci 
lub za uczestnictwo w dochodzeniu tocz%cym si! 
w sprawie takiego zg$oszenia.

• Ujawnienia informacji pozyskanych w trakcie 
wewn!trznego dochodzenia.

Dzia$ania naprawcze lub dyscyplinarne zale*% od 
charakteru, powagi i cz!stotliwo&ci danego naruszenia. 
Mog% one by" ró*ne w zale*no&ci od przepisów lokalnego 
prawa. Osoby naruszaj%ce prawo i przepisy rz%dowe 
wspomniane w Kodeksie mog% narazi" siebie i +rm! na 
znaczne odszkodowania cywilne i kary kryminalne, w$%cznie 
z kar% wi!zienia.

Co robi", kiedy mam  
pytania lub w%tpliwo&ci?

Boston Scienti+c powa*nie
traktuje naruszenia

niniejszego Kodeksu,
polityki i procedur +rmy oraz
obowi%zuj%cych przepisów.
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Gdzie mog! uzyska" pomoc?
Najlepiej zacz%" od swojego prze$o*onego lub prze$o*onego tego prze$o*onego. Jednak w pewnych sytuacjach 
zr!czniej b!dzie porozmawia" z kim& innym. Poni*ej znajduje si! lista 'róde$ pomocy, do których mo*esz si! zwróci". 

Jednym z nich jest infolinia pomocy, bezp$atny numer telefonu dost!pny dla wszystkich, przez ca$% dob!, 7 dni 
w tygodniu. Infolinia pomocy obs$uguje rozmowy w wielu j!zykach. U*ywaj infolinii pomocy do zadawania pyta), 
otrzymywania porad lub zg$aszania w%tpliwo&ci zwi%zanych z kwestiami uczciwo&ci.

• Z USA, Kanady i Portoryko nale*y dzwoni" pod numer: 1-888-968-8425.

• Ze wszystkich innych lokalizacji +rmy Boston Scienti+c u*yj numerów telefonu podanych na ko)cu tego Kodeksu.

• Dost!p online do infolinii pomocy jest tak*e mo*liwy 24 godziny na dob! pod adresem: 
www.BostonScienti+cAdviceLine.ethicspoint.com.

Inne pomocne dzia$y to dzia$ globalnej zgodno&ci z przepisami, zasobów ludzkich, prawny, globalnego audytu 
wewn!trznego, globalnej prywatno&ci i globalnego bezpiecze)stwa. 

Numer telefonu na infolini! pomocy
Z USA, Kanady i Portoryko mo*na dzwoni" na infolini! pomocy na numer: 1-888-968-8425. Z innych krajów dzwo) 
pod podane poni*ej numery. W przypadku niektórych krajów mo*e pojawi" si! pro&ba o wprowadzenie numeru po 
nawi%zaniu po$%czenia. W takim przypadku wprowad': 1-888-968-8425. Aktualna lista jest dost!pna równie* pod 
adresem: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html.

Je&li nie mo*esz si! po$%czy", korzystaj%c z poni*szego numeru, lub nie widzisz swojego kraju na li&cie, zadzwo) do 
lokalnego operatora i popro& o rozmow! na koszt odbiorcy: 503-906-8418. Powiedz, *e jeste& pracownikiem +rmy 
Boston Scienti+c.

Je&li wolisz skontaktowa" si! z infolini% pomocy online, mo*esz zrobi" to z ka*dego miejsca w dowolnym j!zyku i o 
dowolnej godzinie pod adresem: www.BostonScienti+cAdviceLine.ethicspoint.com. Mo*esz tak*e skontaktowa" 
si! z dzia$em Globalnej zgodno&ci z przepisami za pomoc% poczty e-mail (Global.Compliance@bsci.com).

Dzia$y, do których mo*na zwróci" si!  
z pytaniami lub w%tpliwo&ciami

Argentyna 0-800-444-8084 
(angielski)
Argentyna 0-800-555-0906  
(hiszpa)ski)
Australia 1-800-339276
Austria 0800-291870
Belgia 0800-77004
Brazylia 0800-8911667
Kanada (angielski) 1-888-968-8425
Kanada (francuski) 1-855-350-9393
Chiny 4008423466
Kolumbia 01800-9-155860
Kostaryka 0800-0121386
Czechy 800-142-550
Dania 80-882809
Finlandia 0800-1-14945
Francja 0800-902500
Niemcy 0800-1016582
Grecja 00800-12-6576
Hongkong 800-964214
W!gry 06-800-17199
Indie 000-800-001-6112
Indie 000-800-100-1071

Indonezja 001-801-10 
Irlandia 1-800615403
Izrael 1-809-21-4405
W$ochy 800-786907
Japonia 120983762
Korea (angielski) 00308-110-480
Korea (angielski) 00798-1-1-009-8084
Korea (korea)ski) 00798-14-800-6599
Liban  01-426-801 

Gdy pojawi si! 
pro&ba, wpisz numer 
infolinii pomocy:  
888-968-8425

Malezja 1-800-80-8641
Meksyk (angielski) 001-866-737-6850
Meksyk (hiszpa)ski) 001-8008407907
Holandia 08000900127
Nowa Zelandia 0800-447737
Norwegia 800-15654
Portoryko 1-888-968-8425
Filipiny 1-800-1-114-0165
Polska 0-0-800-1211571
Portugalia 8008-12499

Rosja 4999516134
Singapur 800-1204201
Po$udniowa Afryka 0800222780
Hiszpania 900-991498
Szwecja 0201408232
Szwajcaria 0800-562907
Tajwan 00801-13-7956
Tajlandia 001-800-12-0665204
Turcja  0811-288-0001  

Gdy pojawi si! 
pro&ba, wpisz numer 
infolinii pomocy:  
888-968-8425

Zjednoczone Emiraty 80000-021 
Arabskie
Zjednoczone Emiraty 8000-555-66 
Arabskie (du)
Zjednoczone Emiraty 8000-061 
Arabskie (wojsko/ 
organizacja USO  
i telefon komórkowy)
Wielka Brytania 0800-032-8483
Wietnam 1-201-0288 
(wietnamski)
Wietnam (angielski) 1-228-0288
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Zas.!gan.e porady . zg$aszan.e w%tpl.wo&c. dotycz%cych uczc.wo&c.

Zarz%dzan.e  
wy*szego szczebla Inne 'ród$a

Dz.a$ zasobów 
ludzk.ch

Dz.a$ prawny

Dz.a$ globalnej 
zgodno&c. 
z przep.sam.

Infol.n.a pomocy 
(888-968-8425)
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