Глобальний кодекс етики
Огляд

Огляд глобального кодексу етики
Співробітники компанії PPG дотримуються дуже високих
стандартів ведення бізнесу та професійної поведінки.
Ми маємо репутацію компанії, яка у своїй роботі керується
принципами етики та поваги, і це — наша надзвичайно важлива
конкурентна перевага. Ми беремо на себе відповідальність
і зобов’язуємося забезпечувати довготерміновий успіх нашої
компанії на користь нашим клієнтам, акціонерам, співробітникам,
постачальникам і сусідам.
Наш успіх залежить від нашої спроможності ухвалювати рішення,
які узгоджуються з нашими цінностями.
Глобальний кодекс етики втілює в собі головні цінності
та очікування, яким має відповідати етична компанія.
Використовуйте його як засіб, що допомагає ухвалювати
правильні рішення та вирішувати етичні питання, які перед вами
можуть поставати.
Що від вас очікується
Будьте обізнані

Читайте й розумійте наш Кодекс і закони та
дотримуйтеся їх.

Будьте відповідальні

Будьте розсудливі.
Не понижуйте наші стандарти.
Не мстіться.

Будьте порядні

Показуйте приклад власною поведінкою.
Будьте абсолютно чесні в усьому, що ви робите.

Поважайте інших

Сприяйте атмосфері відкритості.
Будьте щирі та переконливі під час спілкування.

Будьте сміливі

Добровільно повідомляйте про неналежну поведінку.
Належним чином повідомляйте про свої підозри
вищим за ієрархією керівникам.
Вживайте відповідних заходів для виправлення
становища.

Наші етичні стандарти

Жодних хабарів і
«відкатів»
Точно ведіть
облік

Дотримуйтеся
закону

Дотримуйтеся
експортних
правил

Повідомляйте
про конфлікти
інтересів

Ставтеся
до інших осіб
із повагою та
неупереджено

Ведіть
чесну та
відкриту
конкурентну
боротьбу

Дотримуйтеся
правил техніки
безпеки

Захищайте
активи компанії
Захищайте
довкілля

Для отримання докладнішої інформації стосовно всіх цих стандартів відкрийте
повний текст Кодексу за посиланням corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Прийняття етичних рішень
Чи можете ви відповісти «так» на ці запитання?
✔✔ Чи це законно?
✔✔ Чи це відповідає Кодексу?
✔✔ Чи це відображає цінності PPG?
✔✔ Чи це гарно вплине на мене та на PPG?
✔✔ Чи готові ми до повідомлення про це в новинах?

Якщо ви відповіли «ні» принаймні на одне з цих запитань,
зверніться:
•

до свого керівника або менеджера наступного рівня;

•

до керівника відділу кадрів;

•

до юрисконсульта регіонального або структурного підрозділу компанії;

•

у відділ із питань етики та дотримання норм:
•

Гаряча лінія PPG з питань етики — щоб звернутися конфіденційно чи анонімно
або зробити повідомлення власною мовою, у розділі Гаряча лінія з питань етики
на веб-сайті ppgethics.com знайдіть номер телефону своєї країни чи залиште
повідомлення в режимі онлайн.
Номер телефону для здійснення виклику за рахунок абонента, що викликається:
+1-720-514-4400.
Номер телефону для США та Канади (англійською мовою): +1-800-461-9330.

•

Ел. пошта:chiefcomplianceofficer@ppg.com

Своєчасно повідомляючи про свої підозри щодо неетичної
або незаконної поведінки, ви вчиняєте правильно.
Глобальний веб-сайт із питань етики та дотримання норм
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
Функціонування гарячої лінії PPG з питань етики забезпечує
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