Globalni etični kodeks
Pregled

Globalni etični kodeks – pregled
Pri PPG se držimo zelo visokih standardov poslovanja in
profesionalnega ravnanja.
Ključna konkurenčna prednost našega poslovanja
je naš sloves etičnega in spoštljivega podjetja. Naša
odgovornost in zaveza je zagotoviti dolgoročni uspeh
našega podjetja – v korist naših strank, lastnikov,
zaposlenih, dobaviteljev in sosedov.
Naš uspeh je odvisen od vaše sposobnosti sprejemanja
odločitev, ki so v skladu z našimi vrednotami.
Globalni etični kodeks vključuje temeljne vrednote in
pričakovanja, lastna etičnemu podjetju. Uporabite ga kot
orodje za pomoč pri sprejemanju pravilnih odločitev in
reševanju etičnih vprašanj, s katerimi se srečujete.

Kaj se pričakuje od vas
Bodite obveščeni

Preberite, razumite in ravnajte v skladu z našim
kodeksom in zakonom.

Bodite odgovorni

Uporabite zdravo presojo.
Ne ogrožajte naših standardov.
Ne izvajajte povračilnih ukrepov.

Bodite častni

S svojimi dejanji bodite zgled.
Vse, kar delate, opravite celostno.

Bodite spoštljivi

Spodbujajte odprto okolje.
Komunicirajte iskreno in prepričano.

Bodite pogumni

Takoj spregovorite o dvomih.
Težave obravnavajte z ustrezno stopnjo resnosti.
Sprejmite ustrezne korektivne ukrepe.

Naši etični standardi

Vodite
natančne
evidence

Brez
podkupovanja
ali delitve
dobička

Ravnajte
v skladu z
zakonodajo

Sledite
izvoznim
politikam

Razkrijte
navzkrižja
interesov

Bodite
vključevalni in
spoštljivi

Konkurirajte
pošteno in
odkrito

Zaščitite
premoženje
družbe

Delajte varno
Varujte okolje

Za več informacij o vseh teh standardih si preberite celoten
kodeks na corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Etično odločanje
Lahko na ta vprašanja odgovorite z “da”?
✔✔ Je to legalno?
✔✔ Je to skladno s kodeksom?
✔✔ Ali to odraža vrednote PPG?
✔✔ Bo to dobro vplivalo na moj ugled in na ugled PPG?
✔✔ Bi bilo vse v redu, če bi se to pojavilo v naslovih novic?

Če ste odgovorili z “ne” na katero koli od teh vprašanj, se
obrnite na:
• Svojega nadrejenega ali na naslednjo raven v upravi.
• Svojega vodjo človeških virov
• Pravno svetovanje vaše regionalne ali poslovne enote.
• Našo Pisarno za etiko in skladnost:
•

Svetovalno linijo PPG za etiko – Za zaupno in anonimno
povpraševanje ali poročilo v svojem jeziku uporabite Svetovalno
linijo za etiko na ppgethics.com, kjer lahko poiščete telefonsko
številko za svojo državo ali oddate spletno poročilo.
Pokličite +1.720.514.4400 za zbirni klic ali za obrnitev stroškov.
Pokličite +1.800.461.9330 v ZDA in v Kanadi (angleščina).

•

Pošljite e-pošto na chiefcomplianceofficer@ppg.com

V dobri veri spregovoriti o etičnih ali
pravnih skrbeh je pravilno.
Globalna spletna stran etike in skladnosti
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
Svetovalno linijo PPG za etiko zagotavlja
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