Globální etický kodex
Přehled

Shrnutí Globálního etického kodexu
Ve společnosti PPG uplatňujeme velmi vysoké normy
obchodního a profesionálního chování.
Naše pověst etické a uctivé společnosti, která je
dobrým obchodním partnerem, představuje naši hlavní
konkurenční výhodu. Neseme odpovědnost a závazek
zajistit dlouhodobý úspěch naší společnosti – ve prospěch
našich zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, dodavatelů
a sousedů.
Náš úspěch závisí na tom, jak dokážete přijímat
rozhodnutí, která jsou v souladu s našimi hodnotami.
Globální etický kodex ztělesňuje základní hodnoty
a očekávání naší etické společnosti. Používejte jej jako
nástroj, který vám pomůže přijímat správná rozhodnutí
a řešit případné etické otázky.

Co od vás očekáváme
Informovanost

Seznamte se s naším Kodexem a legislativou,
snažte se je pochopit a dodržujte je.

Odpovědnost

Používejte zdravý rozum.
Neporušujte naše normy.
Vyvarujte se odvetných akcí.

Čestný přístup

Svým jednáním buďte ostatním příkladem.
Dělejte vše čestně a poctivě.

Uctivost

Pěstujte otevřené pracovní prostředí.
Komunikujte upřímně a z přesvědčení.

Odvaha

Případné pochybnosti ihned projednávejte.
O svých obavách či pochybnostech
informujte patřičným způsobem nadřízené.
Uplatňujte náležitá nápravná opatření.

Naše etické normy

Veďte přesné
záznamy

Vyvarujte
se úplatkům
a nezákonným
provizím

Dodržujte
zákony

Dodržujte
vývozní
předpisy

Informujte
o střetech
zájmů

Pěstujte inkluzi
a úctu

Buďte
čestnými
a upřímnými
konkurenty

Pracujte
bezpečně
Chraňte životní
prostředí

Chraňte
majetek
společnosti

Další informace o těchto normách najdete v úplném znění Kodexu
na adrese corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Etické rozhodování
Můžete na tyto otázky odpovědět „ano“?
✔✔ Je to v souladu se zákonem?
✔✔ Odpovídá to Etickému kodexu?
✔✔ Odráží to hodnoty PPG?
✔✔ Vrhá to pozitivní světlo na mě i na PPG?
✔✔ Kdyby se to objevilo ve zprávách, působilo by to dobrým dojmem?

Pokud jste na kteroukoliv z těchto otázek odpověděli „ne“,
pak se obraťte na:
•

svého přímého nadřízeného nebo dalšího nadřízeného dle struktury,

•

vedoucího personálního oddělení,

•

právníka vaší obchodní jednotky nebo regionu,

•

naše oddělení zodpovědné za zajištění etiky a souladu s předpisy
(v angl. Ethics and Compliance Office):
•

PPG Ethics Helpline – Chcete-li důvěrně a anonymně vznést dotaz či podat
hlášení ve vašem vlastním jazyce, použijte linku pomoci Ethics Helpline na
webu ppgethics.com. Najdete tam telefonní číslo vztahující se k vaší zemi,
nebo můžete podat hlášení online.
Pro hovory na účet volaného volejte na telefonní číslo +1 720 514 4400.
Ve Spojených státech a Kanadě (anglicky) volejte na telefonní číslo
+1 800 461 9330.

•

E-mailové zprávy zasílejte na chiefcomplianceofficer@ppg.com

Oznámíte-li v dobré víře etický nebo
právní problém, uděláte správnou věc.
Web Global Ethics and Compliance na adrese
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
Linku důvěry PPG Ethics Helpline technicky zajišťuje společnost
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