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Globális Etikai Kódex - Áttekintés
A PPG-nél az üzleti és szakmai magatartás nagyon magas
színvonalú normáit követjük.
Olyan etikus és tiszteletre méltó vállalatként
szereztünk hírnevet, amellyel az üzleti tevékenység
folytatása jelentős versenyelőnyt jelent. Feladatunk és
elkötelezettségünk vállalatunk hosszú távú sikerének
biztosítása — ügyfeleink, részvényeseink, munkavállalóink,
beszállítóink és környezetünk javára.
Sikerünk azon múlik, hogy Ön képes-e olyan döntéseket
hozni, amelyek összhangban vannak értékeinkkel.
Globális etikai kódexünk tartalmazza alapértékeinket
és etikus vállalatként megfogalmazott elvárásainkat.
Használja olyan eszközként, amely segít a helyes döntések
meghozatalában és az előforduló etikai problémák
megoldásában.
Elvárásaink
Legyen tájékozott

Olvassa el, értse meg és tartsa be Kódexünk és a
jogszabályok előírásait.

Legyen megbízható

Használja józan ítélőképességét.
Ne tegyen engedményeket normáink terén.
Ne alkalmazzon megtorlást.

Legyen tiszteletreméltó

Cselekedeteivel mutasson példát.
Minden lépését teljes mértékben feddhetetlenül
tegye meg.

Legyen tisztelettudó

Ösztönözze a nyitott környezet kialakítását.
Kommunikáljon őszintén és meggyőzően.

Legyen bátor

Aggályait haladéktalanul jelentse.
Aggályait megfelelő módon terjessze fel.
Tegyen megfelelő, helyesbítő lépéseket.

Etikai normáink

Pontos
nyilvántartások
vezetése

A vesztegetés
és a kenőpénz
tilalma
A jogszabályok
betartása

Az export
előírások
követése

Az összeférhetetlenség
feltárása

Befogadó és
tisztelettudó
magatartás

Tisztességes és
nyílt verseny

Biztonságos
munkavégzés

A vállalati vagyon
védelme
Környezetvédelem

E normákkal kapcsolatos további tájékoztatásért tekintse meg a Kódex
teljes szövegét: corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Etikus döntéshozatal
Igennel tud válaszolni a következő kérdésekre?
✔✔ Törvényes?
✔✔ Megfelel a Kódex előírásainak?
✔✔ A PPG értékeit tükrözi?
✔✔ Jó képet mutatna rólam és a PPG-ről?
✔✔ Nyugodtan megjelenhetne az újságok címlapjain?

Ha bármelyik kérdésre „nem” a válasza, forduljon:
• Feletteséhez vagy a vezetőség következő szintjéhez
• Humán erőforrás vezetőjéhez
• Regionális vagy üzletági jogtanácsosához
• Etikai és megfelelési irodánkhoz:
•

A PPG etikai segélyvonalhoz – Ahhoz, hogy bizalmas és anonim módon
tájékozódjon vagy jelentést tegyen saját nyelvén, vegye igénybe az
Etikai segélyvonalat a ppgethics.com címen, keresse ki saját országa
telefonszámát, vagy tegyen bejelentést az interneten keresztül.
R-beszélgetésért vagy a hívás tarifájának megtérítéséhez hívja a
+1.720.514.4400 számot.
Az Egyesült Államokban és Kanadában (angolul) hívja a
+1.800.461.9330 számot.

•

E-mail: chiefcomplianceofficer@ppg.com

Helyesen jár el, ha etikai vagy jogi
aggályát jóhiszemű módon jelenti.
Globális etikai és megfelelési weboldal
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
A PPG etikai segélyvonal szolgáltatója:
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