Polityka firmy 9
Regulacje prawne i kontrola jakoś ci
Obowiązki i procedury
1.

2.

Zaangażowanie w zgodność z przepisami prawa i kryteriami jakości: Firma Stryker zobowiązuje się rozwijać, produkować i
wprowadzać na rynek takie produkty medyczne, które są bezpieczne i skuteczne, i które spełniają wymogi obowiązujących
przepisów prawnych i regulacji, w tym również tych ustanowionych przez Amerykański Urząd Kontroli Żywności i Leków FDA oraz
instytucje nadzorcze w innych krajach, w których firma Stryker prowadzi działalność gospodarczą. Przestrzeganie tych przepisów
prawnych i regulacji jest obowiązkiem każdego pracownika firmy Stryker.
Prezesi oddziałów: Podstawowym obowiązkiem prezesa lub dyrektora zarządzającego każdym oddziałem firmy Stryker („prezes
oddziału”) ma za swój podstawowy obowiązek dopilnowanie, aby jego oddział przestrzegał wszystkich obowiązujących wymogów
prawnych i wymogów jakości. Do obowiązków prezesa oddziału należy ustanowienie i dopilnowanie przestrzegania: polityk
dotyczących regulacji i kontroli jakości oraz stosownych planów dla swojego oddziału; systemów i procedur, które uwzględniają
każdy aspekt obowiązujących regulacji i kontroli jakości; programów szkoleniowych w zakresie obowiązujących regulacji i jakości
produktów dla pracowników oddziału; oraz właściwej obsady personalnej organizacji ds. kwestii regulacji/kontroli jakości
(„KR/KJ”), na której czele powinien stać kierownik ds. KR/KJ, który będzie pomagał oddziałowi w dotrzymaniu zobowiązań
w kwestii zgodności. Ponadto, prezes oddziału jest odpowiedzialny za zapewnienie, że inicjatywy w zakresie regulacji/jakości
określone przez korporacyjny komitet zarządzający ds. KR/KJ są wprowadzane oraz za zgłaszanie kwestii związanych z KR/KJ
w sposób zgodny z punktem 4 niniejszej Polityki.

3.

Komitet zarządzający ds. KR/KJ firmy Stryker

4.

Raportowanie

5.

Pytania: W razie ewentualnych pytań dotyczących konkretnych transakcji lub w przypadku wątpliwości odnośnie do
odpowiedzialności ponoszonej na mocy niniejszej Polityki prosimy kontaktować się z dyrektorem działu finansów lub głównym
radcą prawnym firmy Stryker. Ostateczną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ponoszą jednak Państwo.

3.1. Komitet zarządzający ds. KR/KJ, składający się ze starszych członków kadry kierowniczej ds. KR/KJ z całej firmy, będzie się
spotykać co najmniej raz na kwartał i będzie odpowiadać za nadzorowanie działań firmy w sprawach dotyczących regulacji
i jakości we wszystkich jej oddziałach. Działalność Komitetu będzie obejmować:
•
podejmowanie lub nadzorowanie niezależnych audytów systemów jakości w zakładach produkcyjnych firmy Stryker;
•
przeglądanie raportów 483, sprawozdań z kontroli, sprawozdań dotyczących wyrobów medycznych, sprawozdań
z nadzoru rynku (vigilance reports), upomnień lub innych niekorzystnych powiadomień dotyczących regulacji lub jakości
wystosowanych lub otrzymanych przez oddziały, a także planów oraz wyników audytów w danym oddziale w celu
zidentyfikowania problemów KR/KJ, które wymagają zaangażowania na poziomie globalnym i korporacyjnym;
•
wspieranie oddziałów w reagowaniu na niekorzystne wyniki w zakresie KR/KJ uzyskane przez amerykańskie lub
międzynarodowe agencje regulacyjne;
•
wspieranie oddziałów we wdrażaniu inicjatyw określonych w ich planach kontroli jakości lub ustalonych przez Komitet;
•
określanie, promowanie i propagowanie dobrych praktyk pomiędzy oddziałami; oraz
•
zgłaszanie spraw KR/KJ w sposób zgodny z punktem 4 niniejszej Polityki

4.1. Spółka będzie konkurować o wszelkie możliwości biznesowe w sposób aktywny, uczciwy, etyczny i zgodnie z prawem. Firma
przestrzegać będzie wszystkich przepisów antymonopolowych i innych, regulujących zasady konkurencji i handlu w każdym
kraju, w którym prowadzi działalność, i nie będzie omawiać ze swoimi konkurentami cen, kosztów, planów produkcyjnych,
strategii biznesowych ani innych informacji zastrzeżonych i poufnych.
•
Prezes oddziału będzie powiadamiać dyrektora naczelnego i Komitet Sterujący ds. KR/KJ o wszystkich:
o kontrolach systemów jakości, produktów lub zakładów danego oddziału przez jakąkolwiek instytucję lub
organizację państwową;
o niekorzystnych działaniach regulacyjnych lub związanych z jakością podejmowanych przez jakąkolwiek agencję
państwową;
o kontrolach lub jakichkolwiek innych działaniach związanych z produktem podejmowanych przez oddział;
o sprawozdaniach o podejrzewanych awariach lub usterkach produktów, które oddział musi przekazać agencji
państwowej; oraz
o wszelkich innych istotnych problemach związanych z regulacjami, jakością lub bezpieczeństwem produktów.
•
Komitet zarządzający ds. KR/KJ będzie niezwłocznie informować o wszelkich ważnych sprawach dotyczących regulacji i
jakości, dyrektora naczelnego korporacji Stryker, prezesów właściwych oddziałów oraz oddziałowych kierowników
KR/KJ, jak również głównego radcę prawnego firmy Stryker. Komisja będzie spotykać się z dyrektorem naczelnym
przynajmniej dwa razy w roku w celu przeanalizowania zgodności z amerykańskimi i międzynarodowymi wymogami
dotyczącymi regulacji i systemów kontroli jakości.
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