Globalny Kodeks Etyki
Ogólne założenia

Globalny Kodeks Etyki — ogólne informacje
W PPG kierujemy się najwyższymi standardami postępowania
w biznesie i działalności zawodowej.
Naszym kluczowym atutem jest reputacja wynikająca z działań
opartych na zasadach etyki i szacunku. Naszym obowiązkiem
i odpowiedzialnością jest zapewnienie długofalowego
powodzenia działalności z korzyścią dla naszych klientów,
akcjonariuszy, pracowników, dostawców i sąsiadów.
Nasz sukces zależy od podejmowania przez pracowników
decyzji zgodnych z wartościami obowiązującymi w firmie.
Globalny Kodeks Etyki odzwierciedla te podstawowe wartości
i oczekiwania związane z etyką. Dokument ten służy jako
narzędzie ułatwiające podejmowanie właściwych decyzji
i rozwiązywanie problemów etycznych.

Oczekiwania wobec pracowników
Zdobywaj wiedzę

Przeczytaj ze zrozumieniem Kodeks i inne przepisy
oraz stosuj się do nich.

Działaj odpowiedzialnie

Kieruj się rozsądkiem.
Nie lekceważ naszych standardów.
Unikaj działań odwetowych.

Pamiętaj o honorze

Dawaj przykład swoim postępowaniem.
Postępuj uczciwie we wszystkich aspektach
działalności.

Szanuj innych

Wspieraj otwarte środowisko pracy.
Porozumiewaj się szczerze i z przekonaniem.

Zachowaj odwagę

Szybko zgłaszaj wątpliwości.
Odpowiednio przekazuj wątpliwości na wyższy szczebel.
Podejmuj odpowiednie działania naprawcze.

Nasze standardy etyczne

Prowadź
dokumentację
starannie

Unikaj
łapówek czy
nielegalnych
prowizji

Przestrzegaj
przepisów
prawa

Stosuj się
do zasad
dotyczących
eksportu

Ujawniaj
konflikty
interesów

Dbaj
o integrację
i poszanowanie
innych

Rywalizuj
uczciwie
i otwarcie

Pracuj
w sposób
bezpieczny

Chroń majątek
firmy
Dbaj
o środowisko

Więcej informacji na temat tych standardów można znaleźć w pełnej wersji
Kodeksu dostępnej na stronie corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx.

Podejmowanie etycznych decyzji
Czy możesz odpowiedzieć twierdząco na te pytania?
✔✔ Czy to zgodne z prawem?
✔✔ Czy jest to zgodne z Kodeksem?
✔✔ Czy odzwierciedla to wartości PPG?
✔✔ Czy to wpłynie pozytywnie na reputację moją i PPG?
✔✔ Czy pojawienie się informacji prasowych na ten temat będzie pozytywne?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest negatywna,
skontaktuj się z następującymi osobami:
• Twój przełożony lub kierownik wyższego szczebla
• Kierownik działu zasobów ludzkich
• Radca prawny w danym regionie lub jednostce biznesowej
• Przedstawiciel działu ds. etyki i zgodności:
•

Infolinia ds. etyki firmy PPG – aby w poufny i anonimowy sposób zadać
pytanie lub dokonać zgłoszenia w rodzimym języku, w sekcji Infolinia ds. etyki
w witrynie ppgethics.com znajdź odpowiedni dla kraju numer telefonu lub
dokonaj zgłoszenia przez Internet.
Zadzwoń pod numer +1.720.514.4400, aby połączyć się na koszt rozmówcy.
Zadzwoń pod numer +1.800.461.9330 w USA i Kanadzie (w języku angielskim).

•

Wyślij wiadomość e-mail na adres chiefcomplianceofficer@ppg.com.

Zgłaszanie wątpliwości etycznych lub prawnych
w dobrej wierze jest właściwym postępowaniem.
Globalna witryna ds. etyki i zgodności
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
Infolinia ds. etyki firmy PPG jest obsługiwana przez
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